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ОД ЛУ КЕ, РЕ ШЕ ЊА И ЗА КЉУЧ ЦИ  
УСТАВ НОГ СУ ДА ДО НЕ ТИ У ПЕ РИ О ДУ  
СЕП ТЕМ БАР –ДЕ ЦЕМ БАР 2011. ГО ДИ НЕ



I. ПО СТУ ПАК ЗА ОЦЕ НУ УСТАВ НО СТИ  
И ЗА КО НИ ТО СТИ ОП ШТИХ АКА ТА  

И СА ГЛА СНО СТИ ОП ШТИХ АКА ТА СА  
ОП ШТЕ ПРИ ХВА ЋЕ НИМ ПРА ВИ ЛИ МА  

МЕ ЂУ НА РОД НОГ ПРА ВА И ПО ТВР ЂЕ НИМ  
МЕ ЂУ НА РОД НИМ УГО ВО РИ МА



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





ОД ЛУ КЕ

За кон о по ре зу на до хо дак гра ђа на 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/01, 80/02,  

135/04, 62/06 и 65/06) 
– члан 14а став 1. тач ка 2)

За кон ско ре ше ње ко је омо гу ћа ва да ли ца са за ра дом из бу џе та бу ду у 
дру га чи јем по ло жа ју у од но су на оста ла за по сле на ли ца у сми слу по вољ-
ни јег по ре ског трет ма на, ни је у скла ду са Уста вом, јер та кво раз ли ко ва ње 
не ма објек тив ног и ра ци о нал ног оправ да ња, ни ти се њи ме те жи од ре ђе ном 
ле ги тим ном ци љу у обла сти по ре ске по ли ти ке.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да од ред ба чла на 14а став 1. тач ка 2) За ко на о по ре зу на 
до хо дак гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 и 
65/06), у де лу ко ји гла си: „осим ре ша ва ња стам бе них по тре ба за по сле них, 
иза бра них, име но ва них и по ста вље них ли ца у скла ду са про пи си ма ко ји 
уре ђу ју ста но ва ње и ре ша ва ње стам бе них по тре ба у др жав ним ор га ни ма 
и ор га ни за ци ја ма, ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма је ди ни ца те ри то ри јал не ау-
то но ми је и ло кал не са мо у пра ве, јав ним слу жба ма и код дру гих ко ри сни ка 
бу џет ских сред ста ва“, ни је у са гла сно сти с Уста вом.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
устав но сти од ред бе чла на 14а став 1. тач ка 2) За ко на о по ре зу на до хо дак 
гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 и 65/06), у 
де лу ко ји гла си: „осим ре ша ва ња стам бе них по тре ба за по сле них, иза бра-
них, име но ва них и по ста вље них ли ца у скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју 
ста но ва ње и ре ша ва ње стам бе них по тре ба у др жав ним ор га ни ма и ор га ни-
за ци ја ма, ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма је ди ни ца те ри то ри јал не ау то но ми је 
и ло кал не са мо у пра ве, јав ним слу жба ма и код дру гих ко ри сни ка бу џет ских 
сред ста ва“. По ми шље њу ини ци ја то ра, оспо ре ном од ред бом на ве де ног чла-
на За ко на се по год но сти не пла ћа ња за куп ни не до тр жи шне це не у од ре ђе-
ном ме сту у ко ме се ко ри сти стам бе на згра да или стан за „ли ца са за ра дом 
из бу џе та“ не укљу чу ју у њи хо ве опо ре зи ве за ра де, као што је то про пи са-
но за сва дру га за по сле на ли ца ко ји ма се по год ност бес плат ног ста но ва ња 
укљу чу је у за ра ду и опо ре зу је. Ини ци ја тор сма тра да се оспо ре ном од ред-
бом За ко на вр ши дис кри ми на ци ја за по сле них „ли ца са за ра дом из бу џе-
та“ у од но су на сва оста ла за по сле на ли ца, што је су прот но број ним при-
хва ће ним од ред ба ма ме ђу на род ног пра ва, а по себ но од ред ба ма чл. 18, 19. 
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и 21. Уста ва. Ини ци ја тор сма тра да се про пи си ва њем раз ли чи тог по ре ског 
по ло жа ја ли ца у по гле ду истих по год но сти, од но сно за ра да, са мо у за ви-
сно сти од то га да ли су за по сле на у обла сти др жав не или при ват не сво ји не, 
кр ши и од ред ба чла на 82. став 1. Уста ва ко јом се утвр ђу је рав но прав ност 
при ват не и дру гих об ли ка сво ји не. Пре ма на во ди ма ини ци ја то ра, оспо ре-
на од ред ба За ко на је су прот на и прин ци пу из чла на 91. став 2. Уста ва, бу-
ду ћи да је иста по год ност ко ја на ста је не пла ћа њем за ку па код „ли ца са за-
ра дом из бу џе та“ осло бо ђе на од пла ћа ња по ре за, док је код свих оста лих 
за по сле них опо ре зо ва на.

Устав ни суд је, са гла сно За кључ ку са сво је сед ни це од 10. мар та 2011. 
го ди не, до ста вио ини ци ја ти ву на ми шље ње На род ној скуп шти ни, али ка ко 
у оста вље ном ро ку, а ни на кнад но, На род на скуп шти на ни је до ста ви ла тра-
же но ми шље ње, Суд је од лу чио да на ста ви по сту пак, са гла сно од ред би чла-
на 34. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07). 
На сед ни ци одр жа ној 30. ју на 2011. го ди не Устав ни суд је до нео Ре ше ње о 
по кре та њу по ступ ка за оце ну устав но сти де ла оспо ре не од ред бе, са гла сно 
од ред би чла на 53. став 1. За ко на о Устав ном су ду. На ве де но Ре ше ње Устав-
ни суд је 22. ју ла 2011. го ди не до ста вио На род ној скуп шти ни ра ди да ва ња 
од го во ра, али у оста вље ном ро ку, а ни на кнад но, На род на скуп шти на ни је 
до ста ви ла од го вор, па је Суд од лу чио да на став ни по сту пак, са гла сно од-
ред би чла на 34. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је сле де ће: 
Од ред ба ма чла на 14. За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на про пи са но 

је: да се за ра дом у сми слу овог за ко на сма тра ју, по ред оста лог, и при ма ња 
у об ли ку бо но ва, нов ча них по твр да, ак ци ја, ро бе, као и чи ње њем или пру-
жа њем по год но сти, опра шта њем ду га, као и по кри ва њем рас хо да об ве зни-
ка нов ча ном на док на дом или не по сред ним пла ћа њем (став 1); да осно ви цу 
по ре за на за ра ду из ста ва 1. овог чла на пред ста вља ју – 1) но ми нал на вред-
ност бо но ва, нов ча них по твр да и ак ци ја, 2) це на ко ја би се по сти гла про да-
јом ро бе на тр жи шту, 3) на кна да ко ја би се по сти гла на тр жи шту за услу гу, 
од но сно по год ност ко ја се чи ни об ве зни ку и 4) нов ча на вред ност по кри-
ве них рас хо да, уве ћа на за оба ве зе јав них при хо да ко је из за ра де пла ћа за-
по сле ни (став 2).

Од ред бом чла на 14а став 1. тач ка 2) на ве де ног За ко на про пи са но је да 
се при ма њи ма по осно ву чи ње ња или пру жа ња по год но сти у сми слу чла-
на 14. став 1. овог за ко на сма тра ју на ро чи то ко ри шће ње стам бе них згра да 
и ста но ва ко ји су у вла сни штву по сло дав ца или на рас по ла га њу по сло дав-
ца по осно ву за ку па или по дру гом осно ву, уз пла ћа ње за куп ни не или без 
пла ћа ња за куп ни не, осим ре ша ва ња стам бе них по тре ба за по сле них, иза-
бра них, име но ва них и по ста вље них ли ца у скла ду са про пи си ма ко ји уре-
ђу ју ста но ва ње и ре ша ва ње стам бе них по тре ба у др жав ним ор га ни ма и 
ор га ни за ци ја ма, ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма је ди ни ца те ри то ри јал не ау-
то но ми је и ло кал не са мо у пра ве, јав ним слу жба ма и код дру гих ко ри сни ка 
бу џет ских сред ста ва. 
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Из на ве де ног сле ди да се, у сми слу по ме ну тих од ре да ба За ко на, при ма-
њи ма по осно ву чи ње ња или пру жа ња по год но сти ко ја се сма тра ју опо ре-
зи вом за ра дом, као по ре ском осно ви цом ове вр сте по ре за, сма тра ју ко ри-
шће ње стам бе них згра да и ста но ва ко ји су у вла сни штву по сло дав ца или 
на рас по ла га њу по сло дав ца по осно ву за ку па или по дру гом осно ву, уз пла-
ћа ње за куп ни не или без пла ћа ња за куп ни не.

Ини ци ја ти вом је из ри чи то оспо ре на од ред ба чла на 14а став 1. тач ка 2. 
на ве де ног За ко на, у де лу ко ји гла си: „осим ре ша ва ња стам бе них по тре ба за-
по сле них, иза бра них, име но ва них и по ста вље них ли ца у скла ду са про пи-
си ма ко ји уре ђу ју ста но ва ње и ре ша ва ње стам бе них по тре ба у др жав ним 
ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма, ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма је ди ни ца те ри-
то ри јал не ау то но ми је и ло кал не са мо у пра ве, јав ним слу жба ма и код дру-
гих ко ри сни ка бу џет ских сред ста ва“, јер се по год ност бес плат ног ста но ва-
ња ових ли ца не укљу чу је у за ра ду ко ја се опо ре зу је овом вр стом по ре за.

За ре ша ва ње спо р них устав но прав них пи та ња по кре ну тих ини ци ја ти-
вом од зна ча ја су од ред бе Уста ва ко ји ма је утвр ђе но: да је др жа ва за сно ва на 
на вла да ви ни пра ва и со ци јал ној прав ди, на че ли ма гра ђан ске де мо кра ти-
је, људ ским и ма њин ским пра ви ма и сло бо да ма и при пад но сти европ ским 
прин ци пи ма и вред но сти ма (члан 1); да се људ ска и ма њин ска пра ва за јем-
че на Уста вом не по сред но при ме њу ју и да се Уста вом јем че, и као та ква, не-
по сред но при ме њу ју људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на оп ште при хва ће-
ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма 
и за ко ни ма, као и да се за ко ном мо же про пи са ти на чин оства ри ва ња ових 
пра ва са мо ако је то Уста вом из ри чи то пред ви ђе но или ако је то нео п ход-
но за оства ре ње по је ди ног пра ва због ње го ве при ро де, при че му за кон ни 
у ком слу ча ју не сме да ути че на су шти ну за јем че ног пра ва, те да се од ред-
бе о људ ским и ма њин ским пра ви ма ту ма че у ко рист уна пре ђе ња вред но-
сти де мо крат ског дру штва, са гла сно ва же ћим ме ђу на род ним стан дар ди ма 
људ ских и ма њин ских пра ва, као и прак си ме ђу на род них ин сти ту ци ја ко-
је над зи ру њи хо во спро во ђе ње (члан 18); да јем ства нео ту ђи вих људ ских и 
ма њин ских пра ва у Уста ву слу же очу ва њу људ ског до сто јан ства и оства ре-
њу пу не сло бо де и јед на ко сти сва ког по је дин ца у пра вед ном, отво ре ном и 
де мо крат ском дру штву, за сно ва ном на на че лу вла да ви не пра ва (члан 19); да 
људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом мо гу за ко ном би ти огра ни че на 
ако огра ни че ње до пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав до пу шта, у оби-
му нео п ход ном да се устав на свр ха огра ни че ња за до во љи у де мо крат ском 
дру штву и без за ди ра ња у су шти ну за јем че ног пра ва (члан 20. став 1); да су 
пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки и да је за бра ње на сва ка дис кри ми на-
ци ја, не по сред на или по сред на по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву 
ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро-
и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи-
ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 1. и 3); 
да еко ном ско уре ђе ње у Ре пу бли ци Ср би ји по чи ва на тр жи шној при вре ди, 
отво ре ном и сло бод ном тр жи шту, сло бо ди пред у зет ни штва, са мо стал но сти  
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при вред них су бје ка та и рав но прав но сти при ват не и дру гих об ли ка сво ји-
не (члан 82. став 1); да се сред ства из ко јих се фи нан си ра ју над ле жно сти 
Ре пу бли ке Ср би је, ау то ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве обез бе ђу ју из по ре за и дру гих при хо да утвр ђе них за ко ном, а да је оба-
ве за пла ћа ња по ре за и дру гих да жби на оп шта и за сни ва се на еко ном ској 
мо ћи об ве зни ка (члан 91); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, по-
ред оста лог, по ре ски си стем (члан 97. став 1. тач ка 6); да је прав ни по ре дак 
Ре пу бли ке Ср би је је дин ствен и да сви за ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти 
у Ре пу бли ци Ср би ји мо ра ју би ти са гла сни са Уста вом (члан 194. ст. 1. и 3).

Пре ма оце ни Су да, оспо ре ним де лом на ве де не од ред бе За ко на по вре-
ђе ни су устав ни прин ци пи из чла на 1, чла на 21. ст. 1. до 3, чла на 91. став 2. 
и чла на 82. став 1. Уста ва. По ла зе ћи од то га да на че ло јед на ко сти свих пред 
Уста вом и за ко ном и за бра не дис кри ми на ци је из чла на 21. став 1. Уста ва 
под ра зу ме ва јед на ки трет ман свих пред Уста вом и за ко ном, уз до зво ље-
на од сту па ња ко ја се мо гу оправ да ти ра ци о нал ним и објек тив ним раз ло зи-
ма, Устав ни суд сма тра да се оспо ре ним де лом за кон ске ре гу ла ти ве омо гу-
ћа ва да се ли ца са за ра дом из бу џе та ста вља ју у дру га чи ји по ло жај у од но су 
на оста ла за по сле на ли ца, бу ду ћи да има ју дру га чи ји по ре ски трет ман у од-
но су на оста ла за по сле на ли ца, а да ова ко раз ли ко ва ње, пре ма оце ни Су да, 
не ма објек тив ног и ра ци о нал ног оправ да ња, ни ти се њи ме те жи од ре ђе ном 
ле ги тим ном ци љу у сфе ри по ре ске по ли ти ке ко ју тре ба да из ра жа ва на ве-
де ни За кон. Та ко ђе, Суд је, ста но ви шта да се оспо ре ним де лом на ве де не од-
ред бе За ко на кр ши и устав ни прин цип из чла на 91. став 2. Уста ва, пре ма ко-
ме је по ре ска оба ве за кон сти ту и са на као оп шта оба ве за, ко ја се за сни ва на 
еко ном ској мо ћи об ве зни ка јер, по оце ни Су да, за ко но да вац при ли ком про-
пи си ва ња по ре ске по год но сти ко ја је пред мет оспо ра ва ња ни је узео у об-
зир на ве де ни кри те ри јум ко ји пред ста вља устав ни услов на ко ме се за сни ва 
уре ђи ва ње по ре ског си сте ма, од но сно про пи си ва ње по ре ске оба ве зе и по-
ре ских по год но сти. Осим из не тог, Суд је оце нио и да се оспо ре ним за кон-
ским про пи си ва њем по вре ђу је устав ни прин цип о рав но прав но сти при ват-
не и дру гих об ли ка сво ји не из чла на 82. став 1. Уста ва, бу ду ћи да се на ве де на 
по год ност од но си са мо на ли ца са за ра дом из бу џе та, док се за сва дру га за-
по сле на ли ца ова по год ност укљу чу је у за ра ду и опо ре зу је. Има ју ћи у ви ду 
из не то, Устав ни суд оце њу је да се на ве де ном од ред бом За ко на у оспо ре ном 
де лу за ди ре и у основ не прин ци пе о вла да ви ни пра ва и со ци јал ној прав ди 
из чла на 1. Уста ва, с об зи ром на то да по ре ски си стем и по ре ска по ли ти ка 
ко ју из ра жа ва тре ба да се за сни ва ју на на че ли ма јед на ко сти и пра вед но сти. 

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је утвр дио да од ред ба чла на 14а став 
1. тач ка 2) За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
24/01, 80/02, 135/04, 62/06 и 65/06), у де лу ко ји гла си: „осим ре ша ва ња стам-
бе них по тре ба за по сле них, иза бра них, име но ва них и по ста вље них ли ца у 
скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју ста но ва ње и ре ша ва ње стам бе них по тре-
ба у др жав ним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма, ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма је-
ди ни ца те ри то ри јал не ау то но ми је и ло кал не са мо у пра ве, јав ним слу жба ма 
и код дру гих ко ри сни ка бу џет ских сред ста ва“, ни је у са гла сно сти с Уста вом.
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На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 45. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је до нео Од лу ку као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 14а став 1. тач ка 2) 
За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на на ве де ног у из ре ци, у де лу ко ји гла си: 
„осим ре ша ва ња стам бе них по тре ба за по сле них, иза бра них, име но ва них 
и по ста вље них ли ца у скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју ста но ва ње и ре-
ша ва ње стам бе них по тре ба у др жав ним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма, ор га-
ни ма и ор га ни за ци ја ма је ди ни ца те ри то ри јал не ау то но ми је и ло кал не са-
мо у пра ве, јав ним слу жба ма и код дру гих ко ри сни ка бу џет ских сред ста ва“, 
пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да

Број: IУз-61/2009 од 2. но вем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 91/11)

За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/10) 

– члан 2, члан 5. став 1, чл. 6. и 7.

Овла шће ње Ви со ког са ве та суд ства да по слу жбе ној ду жно сти по кре-
не по сту пак за раз ре ше ње су ди је ни је не са гла сно Уста ву јер про из ла зи из 
ње го ве над ле жно сти да утвр ђу је по сто ја ње раз ло га за раз ре ше ње су ди-
је, уко ли ко су за то ис пу ње ни за кон ски усло ви, као и да до но си од лу ку о 
пре стан ку су диј ске функ ци је, а омо гу ћа ва Ви со ком са ве ту суд ства, као 
ор га ну ко ји тај по сту пак спро во ди, да се ста ра о по што ва њу на че ла јав-
но сти и рас прав но сти, као те мељ них прин ци па про це сног пра ва ко ји ма 
се обез бе ђу је фер и не при стра сан по сту пак.

Оспо ре на од ред ба ко јом је пред ви ђе но да ће Ви со ки са вет суд ства по-
сту пак пре и спи ти ва ња ра ни је до не тих од лу ка о пре стан ку су диј ске ду-
жно сти во ди ти у скла ду са кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма за оце ну струч но-
сти, оспо со бље но сти и до стој но сти ко је ће до не ти стал ни са став Ви со ког 
са ве та суд ства зна чи да се у за по че том по ступ ку, од но сно у фа зи од лу-
чи ва ња по прав ном ле ку, не мо же вр ши ти про ме на ак та на осно ву ко га 
је до не та од лу ка у пр вом сте пе ну, јер би се на тај на чин на ру ши ло устав-
но на че ло прав не си гу р но сти из чла на 36. став 1. Уста ва и под ра зу ме ва 
овла шће ње и оба ве зу Ви со ког са ве та суд ства да већ про пи са не по сто је-
ће кри те ри ју ме бли же раз ра ди у ци љу це ло ви ти јег и објек тив ни јег са гле-
да ва ња струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти су ди ја чи ји се из бор 
пре и спи ту је, у ком ци љу је Ви со ки са вет суд ства и до нео Пра ви ла за при-
ме ну већ до не те Од лу ке, те је Устав ни суд у том де лу по сту пак об у ста вио.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 6. За ко на уре ђен је по сту пак за утвр ђи ва-
ње по себ ног осно ва за по кре та ње по ступ ка за раз ре ше ње су ди је од стра-
не Ви со ког са ве та суд ства по слу жбе ној ду жно сти. Пре ма ста ву Устав ног 
су да, од ред ба чла на 6. ста ва 1. оспо ре ног За ко на у де лу ко ји се од но си на 



16 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

пре и спи ти ва ње од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства о из бо ру су-
ди ја на стал ну су диј ску функ ци ју и пред ло га од лу ка о из бо ру су ди ја ко ји 
се пр ви пут би ра ју на ту функ ци ју, ра ди утвр ђи ва ња по сто ја ња раз ло га 
сум ње у њи хо ву струч ност, оспо со бље ност и до стој ност, ни је у су прот-
но сти са Уста вом, јер је основ за раз ре ше ње про пи сан за ко ном и у скла-
ду је са прав ном при ро дом овог ин сти ту та. 

Ме ђу тим, ка ко се раз ло зи ко ји се утвр ђу ју у по ступ ку пре и спи ти ва-
ња од лу ка о из бо ру су ди ја на стал ну су диј ску функ ци ју, од но сно од лу ка о 
пред ло гу за из бор су ди ја ко ји се пр ви пут би ра ју, а про пи са ни су чла ном 
6. став 1. оспо ре ног За ко на, од но се и на сум њу у по вре ду спро ве де ног 
по ступ ка из бо ра по је ди ног су ди је ко ји је спро вео пр ви са став Ви со ког 
са ве та суд ства, без уче шћа иза бра ног су ди је, Устав ни суд сма тра да се на 
про пи сан на чин уво ди раз лог за раз ре ше ње су ди је ко ји ни је мо гао би ти 
скри вљен од стра не иза бра ног су ди је и ко ји се не од но си на ње го ве лич-
не ква ли те те за оба вља ње су диј ске функ ци је, што у осно ви пред ста вља 
раз ло ге на ко ји ма се прав ни ин сти тут раз ре ше ња и за сни ва. Сум ња у 
по вре ду пра ви ла про це ду ре не мо же пред ста вља ти ле ги тим ни за кон ски 
раз лог за по кре та ње по ступ ка за раз ре ше ње, те од ред ба чла на 6. став 1. 
За ко на, у де лу ко ји гла си: ‘’од но сно по сто ја ња раз ло га ко ји ука зу ју на 
по вре ду по ступ ка у до но ше њу од лу ке о из бо ру или пред ло гу за из бор по-
је ди ног су ди је’’, ни је у са гла сно сти са од ред ба ма чла на 21. став 2. и чла на 
36. став 1. Уста ва, ко ји ма су сви ма га ран то ва на пра ва на јед на ку за кон ску 
за шти ту, без дис кри ми на ци је и на јед на ку за шти ту пра ва пред др жав ним 
ор га ни ма, као и са прав ном при ро дом раз ло га за раз ре ше ње су ди је, ко ји 
под ра зу ме ва по сто ја ње су бјек тив них, а не објек тив них раз ло га ко ји до 
ње га мо гу до ве сти.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред ба чла на 6. став 1. За ко на о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/10), у де лу ко ји гла си: 
„од но сно по сто ја ња раз ло га ко ји ука зу ју на по вре ду по ступ ка у до но ше њу 
од лу ке о из бо ру или пред ло гу за из бор по је ди ног су ди је“, ни је у са гла сно-
сти са Уста вом и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром. 

2. Об у ста вља се по сту пак за оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 2, чла-
на 5. став 1, у де лу ко ји гла си: „ко је ће до не ти стал ни са став Ви со ког са ве та 
суд ства“, чла на 6. ст. 2. до 4. и чла на 7. За ко на из тач ке 1. са Уста вом и по-
твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром.

О б р а з л о ж е њ е

По сту па ју ћи по под не тим ини ци ја ти ва ма за по кре та ње по ступ ка за 
утвр ђи ва ње не у став но сти и не са гла сно сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним 
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уго во ри ма За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 101/10), Устав ни суд је, на сед ни ци одр жа ној 10. мар та 
2011. го ди не, до нео Ре ше ње IУз-1634/2010 ко јим је по кре нуо по сту пак за 
оце ну устав но сти и са гла сно сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма 
од ре да ба чла на 2, чла на 5. став 1, у де лу ко ји гла си: „ко је ће до не ти стал ни 
са став Ви со ког са ве та суд ства“ и чл. 6. и 7. За ко на о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о су ди ја ма (у да љем тек сту: За кон). Истим ре ше њем Суд ни је при-
хва тио ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти и 
не са гла сно сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром од ре да ба чл. 1, 3. и 
4, чла на 5. ст. 2. до 6. и чла на 8. на ве де ног За ко на.

Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка до ста вље но је на од го вор На род ној скуп-
шти ни, са ро ком за до ста ву од го во ра од 15 да на од да на при је ма Ре ше ња. 
Од го вор На род не скуп шти не до ста вљен је Устав ном су ду 12. ма ја 2011. го-
ди не. У од го во ру се на во ди да од ред ба чла на 2. За ко на о из ме на ма и до пу-
на ма За ко на о су ди ја ма ни је не са гла сна са од ред ба ма чла на 3. Уста ва ко-
је утвр ђу ју вла да ви ну пра ва, јер је, са гла сно од ред ба ма чла на 62. и чла на 
64. ст. 1. и 2. За ко на о су ди ја ма, као и чла на 72. и чла на 73. став 1. За ко на о 
уре ђе њу су до ва, за ко но да вац оспо ре ном од ред бом дао мо гућ ност Ви со ком 
са ве ту суд ства да по кре не по сту пак за раз ре ше ње су ди је по слу жбе ној ду-
жно сти у слу ча је ви ма ка да му је под не та ини ци ја ти ва за раз ре ше ње су ди је 
од не ког ли ца, од но сно ка да на осно ву по да та ка из лич них ли сто ва су ди ја 
ко је во де, или на осно ву дру гих по да та ка, сма тра да је по треб но утвр ди ти 
да ли по сто је за ко ном про пи са ни раз ло зи за раз ре ше ње. У од го во ру се та-
ко ђе на во ди да се оспо ре ном од ред бом За ко на да је мо гућ ност да Ви со ки 
са вет суд ства, у слу ча ју ка да има осно ва за то, по слу жбе ној ду жно сти по-
кре не по сту пак за раз ре ше ње су ди је, из раз ло га што то ни су учи ни ли дру-
ги овла шће ни пред ла га чи. До но си лац оспо ре ног За ко на та ко ђе сма тра да се 
од ред бом чла на 2. За ко на не на ру ша ва устав но на че ло о вла да ви ни пра ва, 
има ју ћи у ви ду да је обез бе ђе на не за ви сност у по ступ ку раз ре ше ња су ди-
је на тај на чин што је чла ном 66. За ко на о су ди ја ма од ре ђен по ло жај су ди-
је у по ступ ку за раз ре ше ње и га ран то ва но пра во да од мах бу де оба ве штен 
о раз ло зи ма за по кре та ње по ступ ка, да се упо зна са пред ме том, пра те ћом 
до ку мен та ци јом и то ком по ступ ка и да сам или пре ко за ступ ни ка пру жи 
об ја шње ња и до ка зе за сво је на во де, као и да сво је на во де усме но из ло жи 
пред Ви со ким са ве том суд ства. У од го во ру се да ље на во ди да је до но си лац 
оспо ре ног За ко на ми шље ња да оспо ре не од ред бе чла на 5. став 1. in fi ne и 
чла на 7. За ко на ни су не са гла сне са од ред ба ма чла на 21, чла на 36. став 1. и 
чла на 197. Уста ва, бу ду ћи да се у кон крет ном слу ча ју не ра ди о до но ше њу 
но вих кри те ри ју ма и ме ри ла, већ да се ра ди о до но ше њу ак та ко ји ма ће се 
бли же про пи са ти на чин при ме не Од лу ке о утвр ђи ва њу ме ри ла и кри те ри-
ју ма за оце ну струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти за из бор су ди ја 
и пред сед ни ка су до ва за су ди је ко је су би ра не по ра ни је ва же ћим про пи-
си ма, као и по сту пак оба вља ња раз го во ра са тим су ди ја ма, у ци љу при ме-
не чла на 5. став 5. оспо ре ног За ко на, пре ма ко јем су ди је иза бра не по ра ни-
је ва же ћим про пи си ма, у по ступ ку пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог са ста ва  
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Ви со ког са ве та суд ства, има ју пра во да се упо зна ју са пред ме том, пра те ћом 
до ку мен та ци јом и то ком по ступ ка, као и да усме но пред стал ним са ста вом 
Ви со ког са ве та суд ства из ло же сво је на во де. У по гле ду оспо ре ног чла на 6. 
За ко на, до но си лац За ко на сма тра да на ве де ни члан За ко на ни је не са гла сан 
чла ну 146. Уста ва ко ји уре ђу је стал ност су диј ске функ ци је, чла ну 148. ко ји 
утвр ђу је пре ста нак су диј ске функ ци је и чла ну 149. Уста ва ко ји утвр ђу је не-
за ви сност су диј ске функ ци је, већ да су оспо ре не од ред бе чла на 6. За ко на у 
скла ду са Уста вом, бу ду ћи да ће по сту пак пре и спи ти ва ња од лу ка о из бо ру, 
од но сно пред ло га за из бор су ди ја ко је је до нео пр ви са став Ви со ког са ве-
та суд ства спро ве сти стал ни са став Ви со ког са ве та суд ства, а Ви со ки са вет 
суд ства је ор ган ко ји је по Уста ву над ле жан за до но ше ње од лу ке о из бо ру, 
о пред ло гу за из бор или пре стан ку су диј ске функ ци је. У од го во ру се да ље 
на во ди да од лу ка стал ног са ста ва Ви со ког са ве та суд ства о утвр ђи ва њу по-
сто ја ња раз ло га за сум њу у струч ност, оспо со бље ност или до стој ност иза-
бра них су ди ја ни је од лу ка ко јом пре ста је су диј ска функ ци ја, већ је са мо ос-
нов за по кре та ње по ступ ка за раз ре ше ње, ко ји ће се спро ве сти у скла ду са 
од ред ба ма чл. 62. до 66. За ко на о су ди ја ма. На и ме, про пи си ва ње по себ ног 
осно ва за раз ре ше ње је, пре ма на во ду до но си о ца оспо ре ног За ко на, у скла-
ду са од ред бом чла на 148. став 1. Уста ва ко ја утвр ђу је да се раз ло зи за раз-
ре ше ње су ди је про пи су ју за ко ном. Из истих раз ло га, до но си лац сма тра да 
оспо ре не од ред бе За ко на ни су не са гла сне ни са чл. 146. и 149. Уста ва. Што 
се ти че раз ло га за оспо ра ва ње од ре да ба чла на 5. став 1. и чла на 7. За ко на у 
од но су на члан 147. Уста ва, у од го во ру се ис ти че да се пре и спи ти ва њем од-
лу ке пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства о пред ло гу за из бор не за ди ре у 
из бор ну над ле жност На род не скуп шти не, јер по сле ди ца од лу ке стал ног са-
ста ва Ви со ког са ве та суд ства, ко јом се утвр ђу је по сто ја ње раз ло га ко ји ука-
зу ју на сум њу у струч ност, оспо со бље ност и до стој ност, од но сно по сто ја-
ња раз ло га ко ји ука зу ју на по вре ду по ступ ка у до но ше њу од лу ке о пред ло гу 
за из бор по је ди ног су ди је, је сте по кре та ње по ступ ка за раз ре ше ње су ди је, 
при че му тре ба има ти у ви ду да је Ви со ки са вет суд ства, у скла ду са од ред-
ба ма Уста ва и За ко на о су ди ја ма, над ле жан за спро во ђе ње по ступ ка и до-
но ше ње од лу ка о раз ре ше њу су ди је, од но сно од лу ке о пре стан ку су диј ске 
функ ци је. У по гле ду оспо ра ва ња чла на 6. За ко на у од но су на од ред бе чла-
на 21. став 2. Уста ва, те од ред бе чла на 14. Европ ске кон вен ци је за за шти-
ту људ ских пра ва и основ них сло бо да и чла на 1. Про то ко ла број 12 уз ову 
кон вен ци ју, ко ји ма је за јем че на за бра на дис кри ми на ци је, до но си лац оспо-
ре ног За ко на сма тра да се у кон крет ном слу ча ју ра ди о по себ ној си ту а ци ји 
и да се оспо ре ним од ред ба ма чла на 6. За ко на сви уче сни ци у по ступ ку оп-
штег из бо ра ста вља ју у исти прав ни по ло жај. Та ко ђе тре ба има ти у ви ду да 
је по кре та ње по ступ ка за раз ре ше ње су ди је огра ни че но са мо на по је ди не 
су ди је, и то са мо у слу ча ју ако стал ни са став Ви со ког са ве та суд ства у по-
ступ ку пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства о из-
бо ру, од но сно о пред ло гу за из бор по је ди ног су ди је утвр ди да су по сто ја-
ли раз ло зи ко ји ука зу ју на сум њу у струч ност, оспо со бље ност и до стој ност  
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тог су ди је у вре ме до но ше ња од лу ке, од но сно ако утвр ди по сто ја ње раз-
ло га ко ји ука зу ју на по вре ду по ступ ка у до но ше њу од лу ке о из бо ру, или о 
пред ло гу за из бор.

II
У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио сле де ће:
На род на скуп шти на је до не ла За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 

су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/10), на сед ни ци од 29. де цем бра 
2010. го ди не. За кон је сту пио на сна гу 30. де цем бра 2010. го ди не.

Оспо ре ном од ред бом чла на 2. За ко на до пу њен је члан 64. став 2. основ-
ног тек ста За ко на ко јим је би ло пред ви ђе но да се по сту пак за раз ре ше ње 
по кре ће пред ло гом пред сед ни ка су да, пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног 
су да, ор га на над ле жних за вред но ва ње ра да су ди је и Ди сци плин ске ко ми-
си је, та ко да овај по сту пак са да мо же по кре ну ти и Ви со ки са вет суд ства по 
слу жбе ној ду жно сти. 

Оспо ре ном од ред бом чла на 5. став 1. За ко на in fi ne је про пи са но да ће 
стал ни са став Ви со ког са ве та суд ства до не ти кри те ри ју ме и ме ри ла за оце ну 
струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти, у скла ду са ко ји ма ће се спро-
ве сти пре и спи ти ва ње од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства о пре-
стан ку су диј ске ду жно сти су ди ја из чла на 101. За ко на о су ди ја ма („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 116/08, 58/09 – Од лу ка УС и 104/09). 

Чла ном 6. За ко на про пи са но је: да ће стал ни са став Ви со ког са ве та суд-
ства пре и спи та ти одлукe пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства о из бо ру на 
стал ну су диј ску функ ци ју, од но сно од лу ке о пред ло гу за из бор су ди ја ко ји се 
пр ви пут би ра ју, ра ди утвр ђи ва ња по сто ја ња раз ло га ко ји ука зу ју на сум њу 
у струч ност, оспо со бље ност и до стој ност по је ди ног су ди је, од но сно по сто-
ја ња раз ло га ко ји ука зу ју на по вре ду по ступ ка у до но ше њу од лу ке о из бо ру 
или пред ло гу за из бор по је ди ног су ди је (став 1); да од лу ка стал ног са ста-
ва Ви со ког са ве та суд ства ко јом се утвр ђу је по сто ја ње раз ло га из ста ва 1. 
овог чла на, пред ста вља по се бан основ за по кре та ње по ступ ка за раз ре ше-
ње (став 2); да по сту пак за раз ре ше ње из ста ва 2. овог чла на, стал ни са став 
Ви со ког са ве та суд ства по кре ће по слу жбе ној ду жно сти (став 3); да ће пр-
во вред но ва ње ра да су ди ја ко је су пр ви пут иза бра не на су диј ску функ ци ју 
из вр ши ти стал ни са став Ви со ког са ве та суд ства (став 4).

Оспо ре ним чла ном 7. За ко на про пи са но је да ће кри те ри ју ме и ме ри-
ла из чла на 5. став 1. овог за ко на до не ти стал ни са став Ви со ког са ве та суд-
ства у ро ку од 15 да на од да на из бо ра чла но ва стал ног са ста ва Ви со ког са-
ве та суд ства из ре да су ди ја.

III
Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да је вла да ви на пра ва основ на 

прет по став ка Уста ва и да по чи ва на нео ту ђи вим људ ским пра ви ма, као и да 
се вла да ви на пра ва оства ру је сло бод ним и не по сред ним из бо ри ма, устав ним 
јем стви ма људ ских и ма њин ских пра ва, по де лом вла сти, не за ви сном суд ском 
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вла шћу и по ви но ва њем вла сти Уста ву и за ко ну (члан 3); да су пред Уста-
вом и за ко ном сви јед на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти-
ту, без дис кри ми на ци је, да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на  
или по сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на-
ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по-
ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и 
пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та, као и да се не сма тра ју дис кри ми-
на ци јом по себ не ме ре ко је Ре пу бли ка Ср би ја мо же уве сти ра ди по сти за-
ња пу не рав но прав но сти ли ца или гру пе ли ца ко ја су су штин ски у не јед на-
ком по ло жа ју са оста лим гра ђа ни ма (члан 21); да се јем чи јед на ка за шти та 
пра ва пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, има о ци ма јав них овла-
шће ња и ор га ни ма ау то ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, 
те да сва ко има пра во на жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке 
ко јом се од лу чу је о ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин-
те ре су (члан 36); да је су диј ска функ ци ја стал на и да се, из у зет но, ли це ко је 
се пр ви пут би ра за су ди ју би ра на три го ди не (члан 146); да На род на скуп-
шти на, на пред лог Ви со ког са ве та суд ства, би ра за су ди ју ли це ко је се пр ви 
пут би ра на су диј ску функ ци ју, да ман дат су ди ји ко ји је пр ви пут иза бран 
на су диј ску функ ци ју тра је три го ди не, те да Ви со ки са вет суд ства, у скла-
ду са за ко ном, би ра су ди је за трај но оба вља ње су диј ске функ ци је, у истом 
или дру гом су ду (члан 147. ст. 1. до 3); да су ди ји пре ста је су диј ска функ ци-
ја на ње гов зах тев, на сту па њем за ко ном про пи са них усло ва или раз ре ше-
њем из за ко ном пред ви ђе них раз ло га, као и ако не бу де иза бран на стал ну 
функ ци ју, да од лу ку о пре стан ку су диј ске функ ци је до но си Ви со ки са вет 
суд ства, да про тив ове од лу ке су ди ја има пра во жал бе Устав ном су ду, да 
из ја вље на жал ба ис кљу чу је пра во на под но ше ње устав не жал бе и да се по-
сту пак, осно ви и раз ло зи за пре ста нак су диј ске функ ци је, као и раз ло зи за 
раз ре ше ње од ду жно сти пред сед ни ка су да, уре ђу ју за ко ном (члан 148); да 
је су ди ја у вр ше њу су диј ске функ ци је не за ви сан и пот чи њен са мо Уста ву 
и за ко ну и да је за бра њен сва ки ути цај на су ди ју у вр ше њу су диј ске функ-
ци је (члан 149); да за ко ни и сви дру ги оп шти ак ти не мо гу има ти по врат но 
деј ство (члан 197. став 1).

Чла ном 14. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ-
них сло бо да („Слу жбе ни лист СЦГ – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 9/03, 5/05 
и 7/05 и „Слу жбе ни гла сник РС“, број 12/10) утвр ђе но је да се ужи ва ње пра-
ва и сло бо да пред ви ђе них у овој кон вен ци ји обез бе ђу је без дис кри ми на ци-
је по би ло ком осно ву, као што су пол, ра са, бо ја ко же, је зик, ве ро и спо вест, 
по ли тич ко или дру го ми шље ње, на ци о нал но или со ци јал но по ре кло, ве за 
с не ком на ци о нал ном ма њи ном, имов но ста ње, ро ђе ње или дру ги ста тус, 
док је од ред ба ма чла на 1. Про то ко ла број 12 уз ову кон вен ци ју утвр ђе но да 
ће се сва ко пра во ко је за кон пред ви ђа оства ри ва ти без дис кри ми на ци је по 
би ло ком осно ву као нпр. по лу, ра си, бо ји ко же, је зи ку, ве ро и спо ве сти, по-
ли тич ком и дру гом уве ре њу, на ци о нал ном или дру штве ном по ре клу, по-
ве за но сти с на ци о нал ном ма њи ном, имо ви ни, ро ђе њу или дру гом ста ту су 
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и да јав не вла сти не ће ни пре ма ко ме вр ши ти дис кри ми на ци ју по осно ви-
ма као што су они по ме ну ти у ста ву 1.

IV
1. Оце на устав но сти чла на 2. За ко на

При ли ком оце не устав но сти чла на 2. оспо ре ног За ко на, Устав ни суд је 
нај пре утвр дио да се овом оспо ре ном од ред бом За ко на до пу ња ва си стем ско 
ре ше ње у основ ном тек сту За ко на о су ди ја ма, ко јим су од ре ђе ни овла шће ни 
пред ла га чи за по кре та ње по ступ ка за раз ре ше ње су ди је. На и ме, овом од ред-
бом оспо ре ног За ко на је пред ви ђе но да и Ви со ки са вет суд ства мо же по кре-
ну ти по сту пак за раз ре ше ње су ди је по слу жбе ној ду жно сти. По во дом ове 
до пу не За ко на, Устав ни суд је оце нио да пред ви ђа ње мо гућ но сти да Ви со ки 
са вет суд ства, по слу жбе ној ду жно сти, бу де по кре тач пред ло га за раз ре ше-
ње су ди је, про из ла зи из ње го ве над ле жно сти да до но си од лу ку о пре стан-
ку су диј ске функ ци је и да утвр ђу је раз ло ге за раз ре ше ње су ди је, уко ли ко су 
ис пу ње ни не ки од за кон ских усло ва за раз ре ше ње из чла на 62. За ко на о су-
ди ја ма, што зна чи да ор ган ко ји од лу чу је о раз ло зи ма за раз ре ше ње су ди је, 
мо ра има ти овла шће ње да мо же, уко ли ко са зна за по сто ја ње не ких од раз ло-
га из чла на 62. За ко на, са мо стал но да ре а гу је под но ше њем пред ло га за раз-
ре ше ње, а не да бу де пре пу штен во љи дру гих пред ла га ча да по кре ну по сту-
пак за раз ре ше ње су ди је. Уко ли ко не би би ла да та мо гућ ност Ви со ком са ве ту 
суд ства да мо же са мо стал но по кре ну ти по сту пак за раз ре ше ње су ди је, то би 
мо гло до ве сти до то га да број не ини ци ја ти ве, ко је са гла сно чла ну 64. став 
1. За ко на о су ди ја ма мо же под не ти сва ко ли це, а за ко је се утвр ди да има-
ју осно ва за по кре та ње по ступ ка за раз ре ше ње оста ну не ре а ли зо ва не, за-
то што Ви со ки са вет суд ства не би мо гао да са мо стал но по кре не по сту пак. 
По кре та ње по ступ ка по слу жбе ној ду жно сти, пре ма оце ни Устав ног су да, 
зна чи пра во вре ме но де ло ва ње ор га на у ис пу ња ва њу сво јих по сло ва за ко је 
је од го во ран, јер од го вор ност под ра зу ме ва и пу ну кон тро лу над по ступ ком 
ко ји од ре ђе ни ор ган спро во ди. За шти та су ди је про тив ко га је по кре нут по-
сту пак за раз ре ше ње омо гу ће на је од ред ба ма чла на 66. За ко на о су ди ја ма, 
ко ји ма је од ре ђен по ло жај су ди је у по ступ ку за раз ре ше ње и га ран то ва но 
пра во да од мах бу де оба ве штен о раз ло зи ма за по кре та ње по ступ ка, да се 
упо зна са пред ме том, пра те ћом до ку мен та ци јом и то ком по ступ ка и да сам 
или пре ко за ступ ни ка пру жи об ја шње ња и до ка зе за сво је на во де, као и да 
сво је на во де усме но из ло жи пред Ви со ким са ве том суд ства. На тај на чин је 
омо гу ће на кон тро ла Ви со ког са ве та суд ства да у по ступ ку ко ји је по кре нуо 
по слу жбе ној ду жно сти и ко ји са мо стал но во ди бу ду ис по што ва на на че ла 
јав но сти и рас прав но сти, ко ја пред ста вља ју те ме ље не прин ци пе про це сног 
пра ва ко ји ма се обез бе ђу је фер и не при стра сан по сту пак. 

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је об у ста вио по сту пак за оце ну 
устав но сти оспо ре не од ред бе чла на 2. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За-
ко на о су ди ја ма, са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном су-
ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07).
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2. Оце на устав но сти чла на 5. став 1. in fi ne и чла на 7. За ко на
У по гле ду оце не устав но сти од ред бе чла на 5. став 1. оспо ре ног За ко на, 

Устав ни суд кон ста ту је да је у овој од ред би За ко на је ди но спо р на од ред ба 
ста ва 1. in fi ne, ко јом је пред ви ђе но да ће Ви со ки са вет суд ства по сту пак 
пре и спи ти ва ња ра ни је до не тих од лу ка о пре стан ку су диј ске ду жно сти во-
ди ти у скла ду са кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма за оце ну струч но сти, оспо со-
бље но сти и до стој но сти ко је ће до не ти стал ни са став Ви со ког са ве та суд-
ства. Оце њу ју ћи устав ност оспо ре не од ред бе, Устав ни суд је по шао, нај пре, 
од од ред бе Уста ва о пра ву на јед на ку за шти ту пра ва (члан 36. став 1. Уста ва). 
У том сми слу, Устав ни суд под се ћа да је пр ви са став Ви со ког са ве та суд ства 
пре спро во ђе ња по ступ ка оп штег из бо ра су ди ја, до нео 2. ју ла 2009. го ди не 
Од лу ку о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма и ме ри ла за оце ну струч но сти, оспо со-
бље но сти и до стој но сти за из бор су ди ја и пред сед ни ка су до ва („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 49/09), ко јом су утвр ђе ни кри те ри ју ми и ме ри ла за из бор 
су ди ја. На осно ву кри те ри ју ма и ме ри ла из ове од лу ке, пр ви са став Ви со ког 
са ве та суд ства је из вр шио из бор из ме ђу при ја вље них кан ди да та за оба вља-
ње су диј ске функ ци је и до нео од лу ке о из бо ру су ди ја за по је ди не су до ве, 
као и од лу ке о пре стан ку су диј ске функ ци је за од ре ђе ни број су ди ја. Ка ко 
се од ред бом чла на 5. став 1. оспо ре ног За ко на пред ви ђа пре и спи ти ва ње на-
ве де них од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства о пре стан ку су диј ске 
ду жно сти, ко је су до не те на осно ву већ утвр ђе них кри те ри ју ма и ме ри ла, 
Устав ни суд је оце нио да се у за по че том по ступ ку – ко ји још ни је окон чан 
и ко ји се на ла зи у фа зи од лу чи ва ња по прав ном ле ку – не мо же из вр ши ти 
про ме на ак та на осно ву ко га је до не та од лу ка у пр вом сте пе ну, јер би се на 
тај на чин на ру ши ло устав но на че ло прав не си гур но сти из чла на 36. став 1. 
Уста ва. Устав ни суд још јед ном под вла чи да се по сту пак по свим прав ним 
ле ко ви ма ко ји сто је на рас по ла га њу не и за бра ним су ди ја ма мо ра окон ча ти 
на осно ву истих кри те ри ју ма на осно ву ко јих је из вр шен њи хов из бор, јер 
се са мо на тај на чин мо же обез бе ди ти оства ре ње Уста вом за јем че ног пра-
ва на јед на ку за шти ту пра ва пред су до ви ма. 

По ла зе ћи од на ве де ног прав ног ста ва, Устав ни суд је са гле да ва њем оспо-
ре них устав но прав них пи та ња на осно ву ко јих се оспо ра ва члан 5. став 1. За-
ко на in fi ne на шао да се у кон крет ном слу ча ју на ве де на од ред ба оспо ре ног За-
ко на мо ра ту ма чи ти не са мо гра ма тич ки, већ и циљ но. На и ме, пре ма схва та њу 
Устав ног су да, ре чи: ‘’у скла ду са кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма ко је ће до не ти 
стал ни са став Ви со ког са ве та суд ства’’, мо гу има ти са мо зна че ње овла шће ња 
и оба ве зе Ви со ког са ве та суд ства да већ про пи са не по сто је ће кри те ри ју ме 
бли же раз ра ди у ци љу це ло ви ти јег и објек тив ни јег са гле да ва ња струч но сти, 
оспо со бље но сти и до стој но сти су ди ја чи ји се из бор пре и спи ту је. На овај на-
чин де ло ва њем Ви со ког са ве та суд ства, пре ма схва та њу Устав ног су да, не би 
био на ру шен Уста вом за јем че ни прин цип прав не си гур но сти, јер би се на тај 
на чин от кло ни ле све не ја сно ће по во дом при ме не ових кри те ри ју ма, на ко је 
су у сво јим жал ба ма под не тим Устав ном су ду ука зи ва ле и не и за бра не су ди је.

С тим у ве зи, Устав ни суд под се ћа да и Европ ски суд за људ ска пра-
ва ин си сти ра на ква ли те ту за кон ских од ре да ба, а то зна чи на њи хо вој  
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при сту пач но сти, ја сно ћи и пред ви дљи во сти у по сле ди ца ма. За кон ска од-
ред ба мо ра са до вољ но пре ци зно сти да пру жи гра ђа ни ну мо гућ ност да при-
ла го ди сво је по на ша ње и да, пре ма окол но сти ма кон крет ног слу ча ја, у ра-
зум ном сте пе ну пред ви ди по сле ди це ко је ће про и за ћи из од ре ђе ног ак та. 
При то ме ни је нео п ход но да за кон ске од ред бе бу ду пред ви ди ве са пот пу-
ном из ве сно шћу, чи је ту ма че ње и при ме на за ви се од прак се (Од лу ка Европ-
ског су да за људ ска пра ва у пред ме ту Sun day Ti mes про тив Ује ди ње ног Кра
љев ства, од 29. апри ла 1979. го ди не, & 49). 

По во дом из ло же ног, Устав ни суд кон ста ту је да је Ви со ки са вет суд ства 
на осно ву на ве де ног чла на 5. став 1. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на 
о Ви со ком са ве ту суд ства до нео Пра ви ла за при ме ну Од лу ке о утвр ђи ва њу 
кри те ри ју ма и ме ри ла за оце ну струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти 
и за по сту пак пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства 
о пре стан ку су диј ске ду жно сти („Слу жбе ни гла сник РС“, број 35/11). Из 
са мог на зи ва овог ак та се ви ди да је Ви со ки са вет суд ства, по ред уре ђи ва-
ња по ступ ка пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства 
у по ступ ку оп штег из бо ра су ди ја, уре дио и пра ви ла за при ме ну већ до не те 
Од лу ке о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма и ме ри ла за оце ну струч но сти, оспо со-
бље но сти и до стој но сти из 2009. го ди не. Пре ма то ме, Ви со ки са вет суд ства 
ни је до нео акт ко јим је утвр дио не ке но ве кри те ри ју ме ко ји ће се при ме њи-
ва ти у по ступ ку пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд-
ства, већ је са мо утвр дио пра ви ла по ко ји ма ће се кри те ри ју ми и ме ри ла из 
2009. го ди не при ме њи ва ти у том по ступ ку. Ка ко се овим ак том са мо уре-
ђу ју пра ви ла при ме не већ по сто је ћих кри те ри ју ма за из бор су ди ја и у по-
ступ ку пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства, ко ји 
је от по чео 15. ју на 2011. го ди не, што зна чи ви ше од пет ме се ци на кон сту-
па ња на сна гу оспо ре ног За ко на (30. де цем бар 2010. го ди не), као и на кон 
сту па ња на сна гу на ве де них пра ви ла, ти ме се, пре ма оце ни Устав ног су да, 
не кр ши устав но пра ви ло о за бра ни по врат ног деј ства ака та ни жих од за-
ко на, из чла на 197. став 1. Уста ва. Из истих раз ло га Устав ни суд сма тра да 
се ак том ко јим се са мо утвр ђу ју пра ви ла при ме не већ до не тих кри те ри ју ма 
при ли ком спро во ђе ња по ступ ка пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог са ста ва Ви со-
ког са ве та суд ства, не мо же до ве сти до на ру ша ва ња устав ног на че ла за бра-
не дис кри ми на ци је, јер се на тај на чин не мо гу до ве сти у раз ли чит по ло жај 
су ди је у је дин стве ном из бор ном по ступ ку, тј. да се раз ли чи ти кри те ри ју ми 
при ме њу ју у фа зи до но ше ња од лу ке и у фа зи од лу чи ва ња о при го во ру по-
во дом до не те од лу ке пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства. 

Бу ду ћи да је од ред ба чла на 7. За ко на по сво јој са др жи ни у прав ној и 
ло гич кој ве зи са на ве де ним кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма из чла на 5. став 1. 
За ко на, Устав ни суд сма тра да из истих раз ло га ни ова од ред ба За ко на ни-
је у су прот но сти са Уста вом. 

По ла зе ћи од све га из ло же ног, Устав ни суд је об у ста вио по сту пак за оце-
ну устав но сти оспо ре не од ред бе чла на 5. став 1. in fi ne и чла на 7. За ко на о 
из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма, са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 
2) За ко на о Устав ном су ду.
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3. Оце на устав но сти чла на 6. За ко на
По сту пак оце не устав но сти чла на 6. оспо ре ног За ко на Устав ни суд за-

по чи ње под се ћа њем да је оспо ре ним од ред ба ма пред ви ђе но пре и спи ти ва-
ње од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства о из бо ру су ди ја на стал-
ну су диј ску функ ци ју, као и од лу ка о пред ло гу за из бор су ди ја ко ји се пр ви 
пут би ра ју. Пре и спи ти ва ње на ве де них од лу ка вр ши стал ни са став Ви со ког 
са ве та суд ства ра ди утвр ђи ва ња по сто ја ња раз ло га ко ји ука зу ју на сум њу у 
струч ност, оспо со бље ност и до стој ност по је ди ног иза бра ног су ди је, од но-
сно по сто ја ња раз ло га ко ји ука зу ју на по вре ду по ступ ка у до но ше њу ових 
од лу ка. Од лу ка стал ног са ста ва Ви со ког са ве та суд ства ко јом се утвр ђу је 
по сто ја ње на ве де них раз ло га, пред ста вља по се бан основ за по кре та ње по-
ступ ка за раз ре ше ње, ко ји по слу жбе ној ду жно сти по кре ће стал ни са став 
Ви со ког са ве та суд ства, а не од лу ку на осно ву ко је су ди ји пре ста је су диј ска 
функ ци ја. Ка ко оспо ре ним чла ном 6. За ко на ни је про пи сан не ки по се бан 
по сту пак за раз ре ше ње су ди је, то се, пре ма оце ни Устав ног су да, по сту пак 
раз ре ше ња на осно ву од лу ке Ви со ког са ве та суд ства о по сто ја њу раз ло га ко-
ји ука зу ју на сум њу у струч ност, оспо со бље ност и до стој ност по је ди ног иза-
бра ног су ди је, од но сно по сто ја ња раз ло га ко ји ука зу ју на по вре ду по ступ ка 
у до но ше њу ових од лу ка спро во ди са гла сно од ред ба ма чл. 62. до 66. За ко-
на о су ди ја ма ко ји ма је уре ђе но раз ре ше ње су ди је као си стем ско ре ше ње. 

Ка ко од лу ка стал ног са ста ва Ви со ког са ве та суд ства до не та на кон пре-
и спи ти ва ња од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства о из бо ру су ди-
ја на стал ну су диј ску функ ци ју и пред ло гу за из бор су ди ја ко ји се пр ви пут 
би ра ју, пред ста вља по се бан основ за по кре та ње по ступ ка за раз ре ше ње су-
ди је, то је, пре ма оце ни Устав ног су да, по треб но нај пре са гле да ти ка ко је 
пре ма Уста ву и за ко ну уре ђен ин сти тут раз ре ше ња су ди је. Од ред бом чла-
на 148. став 1. Уста ва утвр ђе но је да су ди ји пре ста је су диј ска функ ци ја на 
ње гов зах тев, на сту па њем за ко ном про пи са них усло ва или раз ре ше њем из 
за ко ном пред ви ђе них раз ло га, као и ако не бу де иза бран на стал ну функ-
ци ју. Из на ве де не од ред бе Уста ва про из ла зи да је раз ре ше ње су ди је са мо 
је дан од на чи на пре стан ка су диј ске функ ци је, као и да су раз ло зи за раз ре-
ше ње су ди је уре ђе ни за ко ном, а не Уста вом. Од ред ба ма чла на 148. ст. 2. и 
3. Уста ва утвр ђе но је да од лу ку о пре стан ку су диј ске функ ци је до но си Ви-
со ки са вет суд ства, као и да се по сту пак, осно ви и раз ло зи за пре ста нак су-
диј ске функ ци је уре ђу ју за ко ном, чи ме је Уста вом од ре ђен ор ган ко ји до-
но си од лу ке о пре стан ку су диј ске функ ци је, али је за то за ко ну пре пу ште но 
да уре ди по сту пак, осно ве и раз ло ге за пре ста нак су диј ске функ ци је, што 
зна чи и раз ре ше ња као јед ног од на чи на пре стан ка су диј ске функ ци је. Са-
гла сно на ве де ном, од ред ба ма чл. 62. до 66. За ко на о су ди ја ма про пи са ни су 
раз ло зи за раз ре ше ње су ди је, над ле жност и по кре та ње по ступ ка за раз ре-
ше ње, по сту пак пред Ви со ким са ве том суд ства и по ло жај су ди је у по ступ-
ку. Чла ном 62. За ко на о су ди ја ма пред ви ђе ни су раз ло зи због ко јих су ди ја 
мо же би ти раз ре шен, а ти раз ло зи су сле де ћи: ка да је осу ђен за кри вич но 
де ло на без у слов ну ка зну за тво ра од нај ма ње шест ме се ци или за ка жњи-
во де ло ко је га чи ни не до стој ним су диј ске функ ци је, кад не струч но вр ши 
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функ ци ју или због учи ње ног те шког ди сци плин ског пре кр ша ја. Из ове од-
ред бе За ко на ја сно про из ла зи да раз ло зи за раз ре ше ње су ди је под ра зу ме-
ва ју по сто ја ње од ре ђе них су бјек тив них окол но сти због ко јих се су ди ја не 
мо же ви ше сма тра ти до стој ним, од но сно струч ним или оспо со бље ним за 
оба вља ње су диј ске функ ци је, од но сно да је су ди ја сво јим по ступ ци ма и не-
а де кват ним ра дом скри вио раз ре ше ње су диј ске функ ци је ко ју је оба вљао. 
Од ред ба ма чла на 64. ст. 2. и 3. За ко на о су ди ја ма је, по ред оста лог, про пи са-
но да Ви со ки са вет суд ства мо же по кре ну ти по сту пак за раз ре ше ње су ди је 
по слу жбе ној ду жно сти, као и да овај ор ган утвр ђу је раз ло ге за раз ре ше ње 
су ди је. Ка ко из на ве де ног сле ди да Ви со ки са вет суд ства по слу жбе ној ду-
жно сти мо же по кре ну ти по сту пак за раз ре ше ње су ди је, то зна чи да је овај 
ор ган ду жан да пре по кре та ња по ступ ка утвр ди чи ње ни це ко је мо гу пред-
ста вља ти сум њу да по је ди ни су ди ја не оба вља су диј ску функ ци ју струч но, 
да за исту ни је оспо со бљен или да ни је до сто јан да је оба вља. На тај на чин, 
по оце ни Устав ног су да, пре и спи ти ва ње од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са-
ве та суд ства о из бо ру су ди ја и о пред ло гу за из бор су ди ја из чла на 6. став 
1. За ко на, пред ста вља прет ход ну рад њу у ко јој Ви со ки са вет суд ства про ве-
ра ва да ли по сто је евен ту ал ни раз ло зи због ко јих би по је ди ни су ди ја мо гао 
би ти раз ре шен су диј ске функ ци је, па тек ако утвр ди да та кви раз ло зи по-
сто је до но си од лу ку ко ја пред ста вља по се бан основ за по кре та ње по ступ-
ка раз ре ше ња су ди је по слу жбе ној ду жно сти, у по ступ ку ко ји је про пи сан 
За ко ном и ко јим је од ре ђен по ло жај су ди је у том по ступ ку на на чин да су-
ди ја има пра во да од мах бу де оба ве штен о раз ло зи ма за по кре та ње по ступ-
ка, да се упо зна с пред ме том, пра те ћом до ку мен та ци јом и то ком по ступ ка 
и да сам или пре ко за ступ ни ка пру жи об ја шње ња и до ка зе за сво је на во-
де, као и да сво је на во де усме но из ло жи пред Ви со ким са ве том суд ства. То 
кон крет но зна чи да је оспо ре ним од ред ба ма чла на 6. За ко на уре ђе на ма те-
ри ја ко ја је пред мет за кон ске ре гу ла ти ве, јер је оспо ре ним од ред ба ма чла-
на 6. За ко на уре ђен по сту пак за утвр ђи ва ње по себ ног осно ва за по кре та ње 
по ступ ка за раз ре ше ње су ди је од стра не Ви со ког са ве та суд ства по слу жбе-
ној ду жно сти. 

Ме ђу тим, оно што је спо р но за Устав ни суд је пра вац пре и спи ти ва-
ња од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства о из бо ру су ди ја на стал ну 
функ ци ју, од но сно од лу ка о из бо ру су ди ја ко ји се пр ви пут би ра ју. На и ме, 
стал ни са став Ви со ког са ве та суд ства мо же пре и спи ти ва ти сва ку од лу ку о 
из бо ру су ди ја ко ју је до нео пр ви са став Ви со ког са ве та суд ства у два прав-
ца: са јед не стра не, ка ко би утвр дио да ли по сто је раз ло зи ко ји ука зу ју на 
сум њу у струч ност, оспо со бље ност и до стој ност по је ди ног су ди је, а са дру ге 
стра не, ка ко би утвр дио да ли по сто је раз ло зи ко ји ука зу ју на по вре ду по-
ступ ка у до но ше њу од лу ке о из бо ру су ди је. Пр ви пра вац пре и спи ти ва ња 
од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства у сми слу утвр ђи ва ња раз ло-
га ко ји ука зу ју на сум њу у струч ност, оспо со бље ност и до стој ност по је ди-
ног иза бра ног су ди је је, пре ма оце ну Устав ног су да, је ди ни мо гу ћи пра вац 
пре и спи ти ва ња од лу ка о из бо ру и пред ло га од лу ка о из бо ру су ди ја, јер је 
са гла сан ин сти ту ту раз ре ше ња су ди је, тј. раз ло зи ма због ко јих се су ди ја  
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мо же раз ре ши ти су диј ске функ ци је. Уко ли ко стал ни са став Ви со ког са ве та 
суд ства утвр ди да по сто је раз ло зи за сум њу у струч ност, оспо со бље ност и 
до стој ност по је ди ног су ди је, до не ће од лу ку ко ја ће пред ста вља ти основ за 
по кре та ње по ступ ка за раз ре ше ње тог су ди је. 

Са гла сно на ве де ном, Устав ни суд је оце нио да за ко но да вац ни је пре ко-
ра чио сво ја овла шће ња ка да је за ко ном про пи сао је дан но ви основ за по кре-
та ње по ступ ка раз ре ше ња иза бра ног су ди је у по ступ ку пр вог оп штег из бо ра 
су ди ја, јер се ра ди о ма те ри ји ко ја се уре ђу је за ко ном. Што се пак прав не при-
ро де овог ин сти ту та ти че, тј. раз ло га због ко јих иза бра ни су ди ја мо же би ти 
раз ре шен, а ко ји под ра зу ме ва ју по сто ја ње од ре ђе них су бјек тив них раз ло га 
због ко јих се вр ши лац ове функ ци је не мо же ви ше сма тра ти до стој ним, од но-
сно струч ним за ње но оба вља ње, Устав ни суд је оце нио да је овај кри те ри јум 
за до во љен са мо при ли ком пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са-
ве та суд ства о из бо ру су ди ја на стал ну су диј ску функ ци ју, од но сно пред ло гу 
од лу ка о из бо ру су ди ја ко ји се пр ви пут би ра ју у слу ча ју ка да се утвр ђу је по-
сто ја ње раз ло га у њи хо ву струч ност, оспо со бље ност и до стој ност ко ја је до-
ве ла до од лу ке о из бо ру, од но сно пред ло гу за из бор за оба вља ње ове функ-
ци је. На и ме, са мо у тој си ту а ци ји ра ди се о раз ло зи ма због ко јих не ки су ди ја 
мо же би ти раз ре шен, тј. о тзв „скри вље ним раз ло зи ма“ ко ји јед но ли це чи-
не не до стој ним или не струч ним за оба вља ње ове функ ци је. Има ју ћи у ви ду 
на ве де но, Устав ни суд је кон ста то вао да од ред бе чла на 6. ста ва 1. оспо ре ног 
За ко на у де лу ко ји се од но си на пре и спи ти ва ње од лу ка пр вог са ста ва Ви со-
ког са ве та суд ства о из бо ру су ди ја на стал ну су диј ску функ ци ју и пред ло га 
од лу ка о из бо ру су ди ја ко ји се пр ви пут би ра ју на ту функ ци ју, ра ди утвр-
ђи ва ња по сто ја ња раз ло га у њи хо ву струч ност, оспо со бље ност и до стој ност 
ни је у су прот но сти са Уста вом, јер је основ за раз ре ше ње про пи сан за ко ном 
и у скла ду је са прав ном при ро дом овог ин сти ту та. 

Ка ко је Устав ни суд кон ста то вао да у на ве де ном де лу члан 6. став 1. 
За ко на ни је у су прот но сти са од ред ба ма чла на 148. Уста ва, јер се, са гла-
сно овој од ред би Уста ва, за ко ном уре ђу је по сту пак за утвр ђи ва ње осно-
ва за по кре та ње по ступ ка раз ре ше ња по је ди ног су ди је, то у том де лу члан 
6. став 1. За ко на ни је у су прот но сти ни са од ред ба ма чла на 146. став 1. 
Уста ва, ко јом је утвр ђе на стал ност су диј ске функ ци је, од ред бом чла на 147. 
став 1. Уста ва, ко јом је утвр ђе на над ле жност На род не скуп шти не за из-
бор су ди је ко ји се пр ви пут би ра и од ред ба ма чла на 149. Уста ва ко ји ма је 
за јем че на не за ви сност у вр ше њу су диј ске функ ци је, јер за ко но да вац ни је 
пре ко ра чио сво ја овла шће ња у уре ђи ва њу по ступ ка, осно ва и раз ло га за 
раз ре ше ње по је ди ног су ди је, па сто га про пи си ва њем но вог осно ва за раз-
ре ше ње по је ди ног су ди је ни је на ру шио пра ва ко ја су утвр ђе на на ве де ним  
устав ним од ред ба ма. 

Из истих раз ло га ни од ред бе чла на 6. ст. 2. до 4. За ко на ни су у су прот-
но сти са на ве де ним од ред ба ма Уста ва, јер се овим за кон ским од ред ба ма 
са мо уре ђу ју прав на пи та ња ко ја се од но се на спр о во ђе ње по ступ ка пре и-
спи ти ва ња од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства о из бо ру су ди ја на 
стал ну функ ци ју и пред ло га за из бор су ди ја ко ји се пр ви пут би ра ју и ко ји 
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су у прав но по сле дич ној ве зи са од ред бом чла на 6. став 1. За ко на, за ко ју је 
Устав ни суд утвр дио да ни је у су прот но сти са Уста вом.

У по гле ду оце не устав но сти од ре да ба чла на 6. За ко на у од но су на од ред-
бу чла на 21. став 2. Уста ва, ко јом је утвр ђе но на че ло за бра не дис кри ми на ци-
је – не по сред не и по сред не по би ло ком осно ву, Устав ни суд је кон ста то вао 
да, ка ко је од ред ба ма чла на 5. оспо ре ног За ко на пред ви ђе но пре и спи ти ва ње 
свих од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства о пре стан ку су диј ске ду-
жно сти до не тих у по ступ ку пр вог оп штег из бо ра су ди ја од стра не стал ног 
са ста ва Ви со ког са ве та суд ства, то се оспо ре ним од ред ба ма чла на 6. За ко-
на, ко ји ма је пред ви ђе но и пре и спи ти ва ње од лу ка о из бо ру су ди ја и пред-
ло га о из бо ру су ди ја у оп штем из бор ном по ступ ку, ста вља ју у исти по ло-
жај све су ди је, уче сни ци пр вог оп штег из бор ног по ступ ка, јер су и од лу ке 
о из бо ру, као и од лу ке о не из бо ру су ди ја пред мет пре и спи ти ва ња од стра-
не стал ног са ста ва Ви со ког са ве та суд ства. По во дом ми шље ња да се од-
ред ба ма чла на 6. За ко на иза бра не су ди је у пр вом оп штем из бо ру ста вља ју 
у не рав но пра ван по ло жај, јер се са мо на њих од но си уво ђе ње јед ног но вог 
осно ва за по кре та ње по ступ ка за раз ре ше ње, а ко ји се не ће при ме њи ва ти 
на су ди је ко је бу ду иза бра не на кон окон ча ња пр вог оп штег из бо ра су ди ја, 
Устав ни суд је оце нио да су ре ше ња из овог чла на За ко на пре ла зног ка рак-
те ра и као та ква мо гу од сту па ти од си стем ских ре ше ња у За ко ну, јер има ју 
за циљ да прав но раз ре ше од ре ђе не кон крет не од но се на ко је се не мо же из 
објек тив них раз ло га при ме ни ти од ре ђе но оп ште ре ше ње из За ко на. Сто га, 
пре ма оце ни Устав ног су да, од ред бе чла на 6. За ко на ни су у су прот но сти са 
од ред ба ма члан 21. став 2. Уста ва, а са мим тим ни са од ред ба ма чла на 14. 
Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, као 
ни са од ред ба ма чла на 1. Про то ко ла 12 уз ову кон вен ци ју, јер се ра ди о за-
шти ти истог прав ног на че ла – за бра не дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву. 

По ла зе ћи од све га из ло же ног, Устав ни суд је об у ста вио по сту пак за оце-
ну устав но сти оспо ре не од ред бе чла на 6. став 1. За ко на о из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о су ди ја ма у де лу ко ји гла си: ‘’Стал ни са став Ви со ког са ве та 
суд ства пре и спи та ће од лу ке пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства о из бо-
ру на стал ну су диј ску функ ци ју, од но сно од лу ке о пред ло гу за из бор су ди-
ја ко ји се пр ви пут би ра ју, ра ди утвр ђи ва ња по сто ја ња раз ло га ко ји ука зу ју 
на сум њу у струч ност, оспо со бље ност и до стој ност по је ди ног су ди је’’, као 
и чла на 6. ст. 2. до 4. на ве де ног за ко на, са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 2) 
За ко на о Устав ном су ду.

Што се, пак, ти че дру ге вр сте раз ло га ко ји се утвр ђу ју у по ступ ку пре-
и спи ти ва ња од лу ка о из бо ру су ди ја на стал ну су диј ску функ ци ју, од но сно 
од лу ка о пред ло гу за из бор су ди ја ко ји се пр ви пут би ра ју, а про пи са ни су 
чла ном 6. став 1. оспо ре ног За ко на и од но се се на сум њу у по вре ду спро ве-
де ног по ступ ка из бо ра по је ди ног су ди је ко ји је спро вео пр ви са став Ви со-
ког са ве та суд ства, без уче шћа иза бра ног су ди је, Устав ни суд ука зу је да се 
на про пи сан на чин уво ди раз лог за раз ре ше ње су ди је ко ји ни је мо гао би ти 
скри вљен од стра не иза бра ног су ди је и ко ји се не од но си на ње го ве лич не 
ква ли те те за оба вља ње су диј ске функ ци је, што у осно ви пред ста вља раз ло ге  
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на ко ји ма се прав ни ин сти тут раз ре ше ња и за сни ва. На и ме, раз ло зи за раз-
ре ше ње су ди је ни ка ко се не мо гу од но си ти у про це сном сми слу на вре ме 
во ђе ња по ступ ка у ко ме је су ди ја иза бран на стал ну су диј ску функ ци ју, и 
то у од но су на евен ту ал не по вре де по ступ ка ко је је скри вио ор ган ко ји је 
по сту пак спро вео и за ко је су ди ја не мо же сно си ти ни ка кву од го вор ност. 
Дру гим ре чи ма, не мо же сум ња у по вре ду пра ви ла про це ду ре пред ста вља-
ти ле ги тим ни за кон ски раз лог за по кре та ње по ступ ка за раз ре ше ње. На тај 
на чин би, пре ма оце ни Устав ног су да, до шло и до по вре де на че ла прав не си-
гур но сти из чла на 36. Уста ва, јер се у кон крет ном слу ча ју ра ди о до но ше њу 
од лу ке ко ја мо же би ти не по вољ ни ја за уче сни ка у по ступ ку и пред ста вља-
ти по се бан основ за по кре та ње по ступ ка за ње го во раз ре ше ње, а из раз ло га 
што ор ган ко ји је во дио по сту пак ни је по што вао пра ви ла про це ду ре, на ко-
је уче сник у по ступ ку ни је мо гао да ути че, ни ти их је он скри вио. Има ју ћи 
у ви ду да је ова кав вид пре и спи ти ва ња од лу ка пред ви ђен са мо у по ступ ку 
пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства о из бо ру су-
ди ја на стал ну су диј ску функ ци ју и да би се сум ња у по сту пак из бо ра су ди-
ја на стал ну су диј ску функ ци ју од но си ла са мо на су ди је ко је се по пр ви пут 
би ра ју у скла ду са За ко ном о су ди ја ма из 2008. го ди не, и ни у јед ном дру-
гом по ступ ку из бо ра су ди ја на стал ну су диј ску функ ци ју, то Устав ни суд 
кон ста ту је да би се ова квим пре и спи ти ва њем од лу ка пр вог са ста ва Ви со-
ког са ве та суд ства на ру ши ло и устав но на че ло за бра не дис кри ми на ци је из 
чла на 21. Уста ва, јер би са мо ове су ди је би ле из ло же не пре и спи ти ва њу од-
лу ка о из бо ру због сум ње у по вре ду по ступ ка ко ји је во дио над ле жни ор-
ган, а на ко је иза бра ни су ди ја ни је имао ни ка квог ути ца ја. 

На осно ву све га на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да од ред ба чла на 6. 
став 1. За ко на, у де лу ко ји гла си: ‘’од но сно по сто ја ња раз ло га ко ји ука зу ју 
на по вре ду по ступ ка у до но ше њу од лу ке о из бо ру или пред ло гу за из бор 
по је ди ног су ди је’’, ни је у са гла сно сти са од ред ба ма чла на 21. став 2. и чла-
на 36. став 1. Уста ва, ко ји ма су сви ма га ран то ва на пра ва на јед на ку за кон-
ску за шти ту, без дис кри ми на ци је и на јед на ку за шти ту пра ва пред др жав-
ним ор га ни ма, као и са прав ном при ро дом раз ло га за раз ре ше ње су ди је, 
ко ји под ра зу ме ва по сто ја ње су бјек тив них, а не објек тив них раз ло га ко ји 
до ње га мо гу до ве сти.

Устав ни суд кон ста ту је да из истих раз ло га на ве де ни део од ред бе чла-
на 6. став 1. За ко на ни је у са гла сно сти ни са од ред ба ма чла на 14. Европ ске 
кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, као ни са од ред-
ба ма чла на 1. Про то ко ла 12 уз ову кон вен ци ју, јер се ра ди о за шти ти истог 
прав ног на че ла – за бра не дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву. 

V
На осно ву све га из ло же ног, Устав ни суд је утвр дио да од ред ба чла-

на 6. став 1. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма, у де лу ко ји 
гла си: ‘’од но сно по сто ја ња раз ло га ко ји ука зу ју на по вре ду по ступ ка у до-
но ше њу од лу ке о из бо ру или пред ло гу за из бор по је ди ног су ди је’’, ни је у  
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са гла сно сти са Уста вом и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром и од лу чио 
као у тач ки 1. из ре ке. 

Устав ни суд је та ко ђе, са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 2) За ко на о 
Устав ном су ду, об у ста вио по сту пак за оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 
2, чла на 5. став 1, у де лу ко ји гла си: „ко је ће до не ти стал ни са став Ви со ког 
са ве та суд ства“, чла на 6. ст. 2. до 4. и чла на 7. За ко на о из ме на ма и до пу на-
ма За ко на о су ди ја ма са Уста вом и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром, 
те је ре шио као у тач ки 2. из ре ке.

Са гла сно из не том, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 45. тач ка 
1) и чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном су ду, као и чла на 84. По слов ни ка 
о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), до-
нео Од лу ку као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав-
ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ пре ста је да ва жи од-
ред ба чла на 6. став 1. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма на-
ве де ног у из ре ци, у де лу ко ји гла си: ‘’од но сно по сто ја ња раз ло га ко ји ука зу ју 
на по вре ду по ступ ка у до но ше њу од лу ке о из бо ру или пред ло гу за из бор 
по је ди ног су ди је’’ .

Од лу ка Устав ног су да

Број: IУз-1634/2010 од 22. де цем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 8/12)

Ре ше ња о не при хва та њу иницијативa

За кон о су ди ја ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08, 58/09, 104/09 и 101/10) 

– члан 2. ст. 3. и 4, члан 18. став 2. и члан 21.

Упу ћи ва ње су ди је у дру ги др жав ни ор ган или уста но ву, од но сно ме ђу-
на род ну ор га ни за ци ју у обла сти пра во су ђа, пред ста вља за кон ску мо гућ-
ност ко ја се у окви ру оба вља ња су диј ске функ ци је мо же оства ри ти са мо 
уз пи сме ну са гла сност су ди је, те ова квим уре ђи ва њем за ко но да вац ни је 
пре ко ра чио сво ја овла шће ња утвр ђе на Уста вом да се осни ва ње, ор га ни-
за ци ја, над ле жност, уре ђе ње и са став су до ва уре ђу ју за ко ном.

Ка ко је од ред бом чла на 154. Уста ва утвр ђе но да Ви со ки са вет суд ства 
вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном, то оспо ре ном од ред бом чла на 21. 
став 4. За ко на про пи са на над ле жност Ви со ког са ве та суд ства за до но ше-
ње ре ше ња о упу ћи ва њу су ди је у дру ги др жав ни ор ган, ин сти ту ци ју или 
ме ђу на род ну ор га ни за ци ју, ни је не са гла сна са Уста вом.

Оспо ре не од ред бе За ко на ко ји ма је пред ви ђе на мо гућ ност да се од лу-
ком Ви со ког са ве та суд ства за вре ме упу ћи ва ња су ди ја мо же осло бо ди ти вр-
ше ња су диј ске функ ци је, од но сно да се у слу ча ју упу ћи ва ња у ми ни стар ство  



30 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

над ле жно за по сло ве пра во су ђа су ди ја оба ве зно осло ба ђа вр ше ња су диј-
ске функ ци је, ни су не са гла сне са овла шће њем из чла на 152. став 2. Уста-
ва, пре ма ко јем се за ко ном уре ђу је ко је су дру ге функ ци је, по сло ви или 
при ват ни ин те ре си не спо ји ви са су диј ском функ ци јом.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 2. ст. 3. и 4, чла на 18. став 2. и чла на 21. За ко-
на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08, 58/09, 104/09 и 101/10).

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

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду поднетa је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
устав но сти чла на 2. ст. 3. и 4, чла на 18. став 2. и чла на 21. За ко на о су ди ја ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08, 58/09, 104/09 и 101/10). У ини ци ја ти ви 
се на во ди да оспо ре не од ред бе За ко на о су ди ја ма ни су у скла ду са ци ље ви-
ма и на че ли ма вла да ви не пра ва, по де ле вла сти, за бра не су ко ба ин те ре са, 
са мо стал но сти н не за ви сно сти суд ства, не за ви сно сти и не пре ме сти во сти 
су ди је, не спо ји во сти су диј ске функ ци је, јед на ке до ступ но сти рад них ме-
ста и за бра не дис кри ми на ци је, ко ји су утвр ђе ни у чл. 1, 3, 4, 6, 21, 60, 142, 
149, 150, 152. и 154. Уста ва и у оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род-
ног пра ва. Под но си лац ини ци ја ти ве та ко ђе, тра жи да Устав ни суд до до-
но ше ња ко нач не од лу ке об у ста ви из вр ше ње по је ди нач них ака та и рад њи 
пред у зе тих на осно ву оспо ре них од ре да ба За ко на о су ди ја ма.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним и са 
њи ма по ве за ним од ред ба ма За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
116/08, 58/09, 104/09 и 101/10) про пи са но: да су ди ја сво ју функ ци ју вр ши 
као стал ну, из у зев ка да се пр ви пут би ра за су ди ју, да су ди ја вр ши функ-
ци ју у су ду за ко ји је иза бран, да без сво је са гла сно сти су ди ја не мо же би ти 
пре ме штен ни упу ћен у дру ги суд, осим у слу ча је ви ма пред ви ђе ним овим 
за ко ном и да су ди ја мо же, уз сво ју са гла сност, би ти упу ћен на рад у дру-
ги др жав ни ор ган или уста но ву, у скла ду са овим за ко ном (члан 2); да су-
ди ја са мо уз сво ју са гла сност мо же би ти пре ме штен или упу ћен из јед ног у 
дру ги суд, дру ги др жав ни ор ган, уста но ву или ме ђу на род ну ор га ни за ци ју 
у обла сти пра во су ђа и да се са гла сност да је у пи сме ном об ли ку и мо ра да 
прет хо ди до но ше њу ре ше ња о пре ме шта ју или упу ћи ва њу (члан 18. ст. 2. и 
3); да су ди ја мо же би ти упу ћен, ра ди оба вља ња струч них по сло ва, у Ви со-
ки са вет суд ства, ми ни стар ство над ле жно за пра во су ђе, ин сти ту ци ју над-
ле жну за обу ку у пра во су ђу и ме ђу на род ну ор га ни за ци ју у обла сти пра во-
су ђа, да се упу ћи ва ње из ста ва 1. овог чла на вр ши на пред лог ру ко во ди о ца 
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ор га на, од но сно ин сти ту ци је или ор га ни за ци је у ко ју се су ди ја упу ћу је, по 
при ба вље ном ми шље њу пред сед ни ка су да у ко ме су ди ја вр ши сво ју функ-
ци ју, уз са гла сност судијe, да упу ћи ва ње мо же тра ја ти нај ду же три го ди не, 
да ре ше ње о упу ћи ва њу до но си Ви со ки са вет суд ства и да се за вре ме упу-
ћи ва ња су ди ја мо же осло бо ди ти вр ше ња су диј ске функ ци је, на осно ву од-
лу ке Ви со ког са ве та суд ства и да се у слу ча ју упу ћи ва ња у ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве пра во су ђа су ди ја оба ве зно осло ба ђа вр ше ња су диј-
ске функ ци је (члан 21); да су ди ја не мо же би ти на функ ци ја ма у ор га ни ма 
ко ји до но се про пи се и ор га ни ма из вр шне вла сти, јав ним слу жба ма и ор га-
ни ма по кра јин ске ау то но ми је и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и да су ди ја 
не мо же би ти члан по ли тич ке стран ке, ни ти по ли тич ки де ло ва ти на дру-
ги на чин, ба ви ти се би ло ко јим јав ним или при ват ним пла ће ним по слом, 
ни ти пру жа ти прав не услу ге или са ве те уз на кна ду, да из у зет но од ста ва 1. 
овог чла на, су ди ја мо же би ти члан ор га на упра вља ња ин сти ту ци је над ле-
жне за обу ку у пра во су ђу, на осно ву од лу ке Ви со ког са ве та суд ства, у скла-
ду са по себ ним за ко ном, да су са су диј ском функ ци јом не спо ји ве и дру ге 
слу жбе, по сло ви и по ступ ци ко ји су опреч ни до сто јан ству и не за ви сно сти 
су ди је или ште те угле ду су да, да Ви со ки са вет суд ства од лу чу је ко ји су по-
ступ ци опреч ни до сто јан ству и не за ви сно сти су ди је и штет ни по углед су-
да, на осно ву Етич ког ко дек са, да су ди ја мо же, ван рад ног вре ме на, да се 
без по себ ног одо бре ња ба ви на став ном и на уч ном де лат но шћу уз на кна-
ду, и да у слу ча је ви ма од ре ђе ним за ко ном, су ди ја мо же, у то ку рад ног вре-
ме на, да оба вља на став ну и на уч ну де лат ност у ин сти ту ци ји над ле жној за 
обу ку у пра во су ђу (члан 30. ст. 1. до 6).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да је Ре пу бли ка Ср би ја др жа ва 
срп ског на ро да и свих гра ђа на ко ји у њој жи ве, за сно ва на, по ред оста лог, на 
вла да ви ни пра ва и со ци јал ној прав ди (члан 1), да се вла да ви на пра ва оства-
ру је сло бод ним и не по сред ним из бо ри ма, устав ним јем стви ма људ ских и 
ма њин ских пра ва, по де лом вла сти, не за ви сном суд ском вла шћу и по ви но-
ва њем вла сти Уста ву и за ко ну (члан 3. став 2); да је суд ска власт не за ви сна 
(члан 4. став 4); да ни ко не мо же вр ши ти др жав ну или јав ну функ ци ју ко-
ја је у су ко бу са ње го вим дру гим функ ци ја ма, по сло ви ма или при ват ним 
ин те ре си ма и да се по сто ја ње су ко ба ин те ре са и од го вор ност при ње го вом 
ре ша ва њу од ре ђу је Уста вом и за ко ном (члан 6); да су сви пред Уста вом и 
за ко ном јед на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, без дис-
кри ми на ци је и да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по-
сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не 
при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког 
или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког 
или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 1. до 3); да сва ко има пра во на сло-
бо дан из бор ра да, да су сви ма, под јед на ким усло ви ма, до ступ на сва рад-
на ме ста (члан 60. ст. 2. и 3); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је ор-
га ни за ци ју, над ле жност и рад ре пу блич ких ор га на (члан 97. тач ка 16); да је 
суд ска власт је дин стве на на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, да су су до ви са-
мо стал ни и не за ви сни у свом ра ду и су де на осно ву Уста ва, за ко на и дру гих 
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оп штих ака та, ка да је то пред ви ђе но за ко ном, оп ште при хва ће них пра ви ла 
ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе них ме ђу на род них уго во ра, да је рас пра вља-
ње пред су дом јав но и мо же се огра ни чи ти са мо у скла ду с Уста вом, да у су-
ђе њу уче ству ју су ди је и су ди је по рот ни ци, на на чин утвр ђен за ко ном, да се 
за ко ном мо же про пи са ти да у од ре ђе ним су до ви ма и у од ре ђе ним ства ри-
ма су де са мо су ди је и да суд су ди у ве ћу, а за ко ном се мо же пред ви де ти да 
у од ре ђе ним ства ри ма су ди су ди ја по је ди нац (члан 142); да је су ди ја у вр-
ше њу су диј ске функ ци је не за ви сан и пот чи њен са мо Уста ву и за ко ну и да 
је сва ки ути цај на су ди ју у вр ше њу су диј ске функ ци је за бра њен (члан 149); 
да су ди ја има пра во да вр ши су диј ску функ ци ју у су ду за ко ји је иза бран 
и са мо уз сво ју са гла сност мо же би ти пре ме штен или упу ћен у дру ги суд 
и да у слу ча ју уки да ња су да или пре те жног де ла над ле жно сти су да за ко ји 
је иза бран, су ди ја из у зет но мо же без сво је са гла сно сти би ти трај но пре ме-
штен или упу ћен у дру ги суд, у скла ду са за ко ном (члан 150); да је за бра ње-
но по ли тич ко де ло ва ње су ди ја и да се за ко ном уре ђу је ко је су дру ге функ-
ци је, по сло ви или при ват ни ин те ре си не спо ји ви са су диј ском функ ци јом 
(члан 152); да је Ви со ки са вет суд ства не за ви сан и са мо ста лан ор ган ко ји 
обез бе ђу је и га ран ту је не за ви сност и са мо стал ност су до ва и су ди ја, да Ви-
со ки са вет суд ства има 11 чла но ва, да у са став Ви со ког са ве та суд ства ула-
зе пред сед ник Вр хов ног ка са ци о ног су да, ми ни стар над ле жан за пра во су ђе 
и пред сед ник над ле жног од бо ра На род не скуп шти не, као чла но ви по по-
ло жа ју и осам из бор них чла но ва ко је би ра На род на скуп шти на, у скла ду са 
за ко ном, да из бор не чла но ве чи не шест су ди ја са стал ном су диј ском функ-
ци јом, од ко јих је је дан са те ри то ри је ау то ном них по кра ји на, и два углед-
на и ис так ну та прав ни ка са нај ма ње 15 го ди на ис ку ства у стру ци, од ко јих 
је је дан адво кат, а дру ги про фе сор прав ног фа кул те та, да пред сед ни ци су-
до ва не мо гу би ти из бор ни чла но ви Ви со ког са ве та суд ства, да ман дат чла-
но ва Ви со ког са ве та суд ства тра је пет го ди на, осим за чла но ве по по ло жа ју 
и да члан Ви со ког са ве та суд ства ужи ва иму ни тет као су ди ја (члан 153); да 
Ви со ки са вет суд ства би ра и раз ре ша ва су ди је, у скла ду са Уста вом и за ко-
ном, пред ла же На род ној скуп шти ни из бор су ди ја при ли ком пр вог из бо ра 
на су диј ску функ ци ју, пред ла же На род ној скуп шти ни из бор пред сед ни ка 
Вр хов ног ка са ци о ног су да и пред сед ни ка су до ва, у скла ду са Уста вом и за-
ко ном, уче ству је у по ступ ку за пре ста нак функ ци је пред сед ни ка Вр хов ног 
ка са ци о ног су да и пред сед ни ка су до ва, на на чин пред ви ђен Уста вом и за-
ко ном, вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном (члан 154).

Из на ве де них од ре да ба Уста ва сле ди да је Ре пу бли ка Ср би ја над ле жна 
да уре ди и обез бе ди ор га ни за ци ју, над ле жност и рад ре пу блич ких ор га-
на, као и да су су до ви са мо стал ни и не за ви сни ор га ни ко ји ма у Ре пу бли ци 
Ср би ји при па да суд ска власт, чи је се осни ва ње, ор га ни за ци ја, над ле жност, 
уре ђе ње и са став уре ђу ју за ко ном. На тај на чин је са мим Уста вом опре де-
љен пред мет за ко на ко ји ре гу ли ше, по ред оста лог, ма те ри ју пра ва и ду жно-
сти су ди је у оба вља њу су диј ске функ ци је, што, из ме ђу оста лог, об у хва та за-
бра ну да су ди ја без сво је са гла сно сти мо же би ти пре ме штен или упу ћен у 
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дру ги суд, осим у слу ча је ви ма пред ви ђе ним овим за ко ном и да су ди ја мо-
же, уз сво ју са гла сност, би ти упу ћен на рад у дру ги др жав ни ор ган или уста-
но ву или ме ђу на род ну ор га ни за ци ју у обла сти пра во су ђа, од но сно да су-
ди ја мо же би ти упу ћен, ра ди оба вља ња струч них по сло ва, у Ви со ки са вет 
суд ства, ми ни стар ство над ле жно за пра во су ђе, ин сти ту ци ју над ле жну за 
обу ку у пра во су ђу и ме ђу на род ну ор га ни за ци ју у обла сти пра во су ђа. Има-
ју ћи у ви ду да упу ћи ва ње су ди је у дру ги др жав ни ор ган или уста но ву, од-
но сно ме ђу на род ну ор га ни за ци ју у обла сти пра во су ђа, пред ви ђе но оспо ре-
ним од ред ба ма чл. 2, 18. и 21. За ко на, пред ста вља за кон ску мо гућ ност ко ја 
се у окви ру оба вља ња су диј ске функ ци је мо же оства ри ти са мо уз пи сме ну 
са гла сност су ди је (члан 18. став 3. За ко на), Устав ни суд је за у зео ста но ви-
ште да ова квим уре ђи ва њем за ко но да вац ни је пре ко ра чио сво ја овла шће-
ња утвр ђе на Уста вом да се осни ва ње, ор га ни за ци ја, над ле жност, уре ђе ње 
и са став су до ва уре ђу ју за ко ном. 

По ла зе ћи од то га да се уре ђе ње вла сти у прав ном по рет ку Ре пу бли ке 
Ср би је те ме љи на по де ли вла сти, Устав ни суд ис ти че да је вр ше ње суд ске 
вла сти по ве ре но су до ви ма, чи је осни ва ње, ор га ни за ци ју, над ле жност, уре-
ђе ње и са став пр о пи су је за кон (члан 143. ст. 1. и 2. Уста ва). Јед ну од нај ва-
жни јих га ран ци ја не за ви сно сти суд ства пред ста вља на че ло устав но сти и 
за ко ни то сти. У скла ду са њим, су до ви су де на осно ву Уста ва, за ко на и дру-
гих оп штих ака та, ка да је то пред ви ђе но за ко ном, оп ште при хва ће них пра-
ви ла ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе них ме ђу на род них уго во ра (члан 142. 
став 2. Уста ва). Ка да је реч о са мо стал но сти су до ва, Устав ни суд ука зу је да 
су су до ви, као но си о ци суд ске вла сти, са мо стал ни др жав ни ор га ни, ко ји су 
ка ко у ор га ни за ци о ном, та ко и у функ ци о нал ном сми слу, из дво је ни и не за-
ви сни у од но су на но си о це за ко но дав не и из вр шне вла сти, као и у од но су 
на оста ле ор га не упра ве. По ла зе ћи од од ред бе чла на 152. став 2. Уста ва, да 
се за ко ном уре ђу је ко је су дру ге функ ци је, по сло ви или при ват ни ин те ре си 
не спо ји ви са су диј ском функ ци јом, Устав ни суд је имао у ви ду да су од ред-
ба ма чла на 30. За ко на о су ди ја ма утвр ђе не функ ци је у ор га ни ма на ко ји ма 
су ди ја не мо же би ти и по сло ви ко је не мо же оба вља ти, па је сто га, ста но-
ви шта да оспо ре не од ред бе чла на 21. ст. 5. и 6. За ко на о су ди ја ма ко ји ма је 
пред ви ђе на мо гућ ност да се од лу ком Ви со ког са ве та суд ства за вре ме упу-
ћи ва ња су ди ја мо же осло бо ди ти вр ше ња су диј ске функ ци је, од но сно да се 
у слу ча ју упу ћи ва ња у ми ни стар ство над ле жно за по сло ве пра во су ђа су ди ја 
оба ве зно осло ба ђа вр ше ња су диј ске функ ци је, ни су не са гла сне са на ве де ним 
овла шће њем из чла на 152. став 2. Уста ва. По во дом на во да ини ци ја ти ве да 
од ред бом чла на 154. Уста ва ни је утвр ђе на над ле жност Ви со ког са ве та суд-
ства за упу ћи ва ње су ди ја на рад у дру ге ор га не и ор га ни за ци је, ни ти осло-
бо ђе ње од вр ше ња су диј ске функ ци је, Устав ни суд је оце нио да ови на во-
ди ини ци ја то ра ни су оправ да ни, с об зи ром на то да на ве де ном устав ном 
од ред бом ни је ис цр пље на над ле жност Ви со ког са ве та суд ства, јер је њо-
ме утвр ђе но да Ви со ки са вет суд ства вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко-
ном, из че га про из ла зи да је је дан од по сло ва Ви со ког са ве та суд ства, ко ји су  
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од ре ђе ни за ко ном и до но ше ње ре ше ња о упу ћи ва њу су ди је у дру ги др жав-
ни ор ган, ин сти ту ци ју или ме ђу на род ну ор га ни за ци ју, са гла сно од ред би 
чла на 21. став 4. За ко на о су ди ја ма. 

На осно ву све га на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да се раз ло зи ма на-
ве де ним у ини ци ја ти ви не до во ди у сум њу устав ност оспо ре них од ре да ба 
чла на 2. ст. 3. и 4, чла на 18. став 2. и чла на 21. За ко на о су ди ја ма, па са гла сно 
од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), ни је на шао осно ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти 
од ре да ба чла на 2. ст. 3. и 4, чла на 18. став 2. и чла на 21. За ко на о су ди ја ма.

Ка ко је Суд до нео ко нач ну од лу ку, зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је-
ди нач ног ак та или рад ње пред у зе те на осно ву оспо ре них од ре да ба За ко на 
о су ди ја ма, је од ба цио, са гла сно од ред би чла на 56. став 3. За ко на о Устав-
ном су ду, од лу чу ју ћи као у тач ки 2. из ре ке.

На осно ву све га из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач. 3) и 5) За ко на о 
Устав ном су ду, Устав ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-338/2009 од 17. но вем бра 2011. го ди не

За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на  
о јав ном ту жи ла штву  

(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/10) 
– чл. 1, 2, и 6, члан 7. ст. 2. до 4. и чл. 8. и 9. 

Про пи си ва њем овла шће ња Др жав ног ве ћа ту жи ла ца да по слу жбе-
ној ду жно сти по кре ће по сту пак за раз ре ше ње но си ла ца јав но ту жи лач ке 
функ ци је не огра ни ча ва ју се пра ва за јем че на Уста вом и по твр ђе ним ме-
ђу на род ним уго во ри ма.

Оспо ре не од ред бе ко ји ма је уве ден при го вор као но во прав но сред-
ство у по ступ ку од лу чи ва ња о по сто ја њу раз ло га за пре ста нак јав но ту-
жи лач ке функ ци је, а ко је има ре мон стра тив ни и не ис кљу чу је де во лу тив-
ни ка рак тер, ни су у су прот но сти са Уста вом и Европ ском кон вен ци јом 
за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да , већ обез бе ђу ју ве ћи сте-
пен за шти те, а у окви ру стан дар да ко је под ра зу ме ва за јем че но пра во на 
пра вич но су ђе ње.

Уста но вља ва њем пра ва на при го вор про тив од лу ка пр вог са ста ва Др-
жав ног ве ћа ту жи ла ца не за ди ре се у над ле жност Устав ног су да, већ се 
уво ди до дат на фа за по ступ ка пре обра ћа ња Устав ном су ду, ко ја под но си-
о цу при го во ра обез бе ђу је упо зна ва ње са пред ме том, рас пра вља ње, кон-
тра дик тор ни по сту пак, обра зло же ну од лу ку и дру ге еле мен те ко ји пред-
ста вља ју зах те ве пра вич ног су ђе ња. 

По ла зе ћи од то га да су кри те ри ју ми и ме ри ла ко ји се при ме њу ју у 
по ступ ку пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла-
ца не про ме ње ни, а Пра вил ни ком Др жав ног ве ћа ту жи ла ца са мо бли же  
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уре ђен по сту пак пре и спи ти ва ња и на чин при ме не про пи са них кри те ри-
ју ма и ме ри ла, са ци љем це ло ви ти јег и објек тив ни јег са гле да ва ња струч-
но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти но си ла ца јав но ту жи лач ке функ-
ци је, ни је на ру шен Уста вом за јем че ни прин цип прав не си гур но сти, ни ти 
устав но пра ви ло о за бра ни по врат ног деј ства ака та ни жих од за ко на, из 
чла на 197. став 1. Уста ва. 

Устав ни суд је оце нио да је На род на скуп шти на у по ступ ку до но ше ња 
оспо ре ног За ко на из ри чи то утвр ди ла по сто ја ње оп штег ин те ре са за по-
врат но деј ство по је ди них од ре да ба, те да ни је на ру ше на устав на за бра на 
по врат ног деј ства оп штег прав ног ак та, као и да је у пот пу но сти ис по-
што ва на про пи са на про це ду ра за до но ше ње за ко на по хит ном по ступ ку.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти од ред бе чла на 7. став 1. За-
ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о јав ном ту жи ла штву („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 101/10), у де лу ко ји гла си: „од но сно по сто ја ња раз ло га ко ји 
ука зу ју на по вре ду по ступ ка у до но ше њу од лу ке о из бо ру по је ди ног за ме-
ни ка јав ног ту жи о ца или пред ло гу за из бор по је ди ног јав ног ту жи о ца и за-
ме ни ка јав ног ту жи о ца“.

2. Ово ре ше ње до ста ви ти На род ној скуп шти ни ра ди да ва ња од го во ра. 
3. Рок за да ва ње од го во ра из тач ке 2. је 15 да на од да на до ста вља ња Ре-

ше ња На род ној скуп шти ни.
4. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 

не у став но сти и не са гла сно сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма 
од ре да ба чл. 1, 2. и 6, чла на 7. ст. 2. до 4. и чл. 8. и 9. За ко на из тач ке 1, као 
и по ступ ка до но ше ња овог за ко на.

О б р а з л о ж е њ е

I
Устав ном су ду под не те су три ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за 

утвр ђи ва ње не у став но сти ве ћег бро ја од ре да ба За ко на о из ме на ма и до пу-
на ма За ко на о јав ном ту жи ла штву („Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/10). 
Пр вом ини ци ја ти вом оспо ра ва се устав ност од ре да ба чла на 6. ст. 2. и 3. За-
ко на, док се дру гом ини ци ја ти вом оспо ра ва устав ност од ре да ба чл. 1. и 2. 
и чл. 6. до 9. За ко на, као и са гла сност чла на 1. За ко на са Европ ском кон-
вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да („Слу жбе ни лист 
СЦГ – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 9/03, 5/05 и 7/05, „Слу жбе ни гла сник РС 
– Ме ђу на род ни уго во ри“, број 12/10). Под но си лац тре ће ини ци ја ти ве оспо-
ра ва устав ност и са гла сност са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма од-
ре да ба чла на 2. и чл. 6. до 8. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о јав-
ном ту жи ла штву.
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Под но си лац пр ве ини ци ја ти ве сма тра да је члан 6. став 2. оспо ре ног За-
ко на у су прот но сти са чла ном 161. став 4. Уста ва ко јим је утвр ђе но да про-
тив од лу ке о пре стан ку ду жно сти јав ни ту жи о ци и за ме ни ци јав них ту жи-
ла ца има ју пра во жал бе Устав ном су ду, за то што се оспо ре ном од ред бом 
За ко на не мо же пр о пи си ва ти да ће над ле жност за ре ша ва ње жал бе јав ног 
ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца пре у зе ти дру ги ор ган, од но сно да ће 
се по ступ ци по жал ба ма окон ча ти на дру ги на чин осим од лу ком Устав ног 
су да. У по гле ду од ред бе ста ва 3. истог чла на За ко на ини ци ја тор сма тра да 
је не у став на, јер се за ко ном не мо же пр о пи си ва ти да се од ре ђе ни акт и по-
сту пак пр о пи сан Уста вом има сма тра ти не чим дру гим. Ини ци ја тор та ко ђе 
на во ди да су спо р ним од ред ба ма За ко на по вре ђе ни чл. 194. и 175. Уста ва, 
јер се по сту пак пред Устав ним су дом и прав но деј ство од лу ка Устав ног су-
да мо гу уре ди ти са мо За ко ном о Устав ном су ду, а не и не ким дру гим за ко-
ни ма, па, са мим тим, ни спо р ним од ред ба ма За ко на о из ме на ма и до пу на-
ма За ко на о јав ном ту жи ла штву. У ини ци ја ти ви се ис ти че да се оспо ре ним 
од ред ба ма За ко на пр о пи су је да ће се већ под не те жал бе окон ча ти сту па-
њем на сна гу за ко на ко ји је до нет на кон под но ше ња жал би, као и да ће се 
већ под не те жал бе усту пи ти дру гом ор га ну као при го во ри, због че га ини-
ци ја тор сма тра да оспо ре не од ред бе има ју по врат но деј ство. Ка ко је чла ном 
197. став 2. Уста ва из у зет но до зво ље но да по је ди не од ред бе за ко на има ју 
по врат но деј ство ако то на ла же оп шти ин те рес утвр ђен при до но ше њу за-
ко на, ини ци ја тор сма тра да раз ло зи ко ји су на ве де ни у обра зло же њу Пред-
ло га за ко на не да ју по у здан основ да се утвр ди да по сто ји оп шти ин те рес 
та квог зна ча ја да он ‘’на ла же’’ да оспо ре не од ред бе За ко на тре ба да има ју 
по врат но деј ство, на ро чи то ис ти чу ћи већ за у зет став Устав ног су да по овом 
пи та њу и оба ве зу ре стрик тив ног ту ма че ња на ве де не од ред бе Уста ва, јер је 
том од ред бом утвр ђен из у зе так од пра ви ла. Ини ци ја тор та ко ђе ис ти че да 
За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о јав ном ту жи ла штву у це ли ни ни је 
у скла ду са Уста вом због по ступ ка до но ше ња. По на во ди ма ини ци ја то ра, 
Пред лог за ко на пре усва ја ња од стра не Вла де ни је био на јав ној рас пра ви, 
ко ја је оба ве зна са гла сно чла ну 77. За ко на о др жав ној упра ви, док за по-
сту пак до но ше ња За ко на у На род ној скуп шти ни сма тра да је у су прот но-
сти са од ред ба ма чл. 2, 51. и 53. Уста ва, јер је уче шће, ути цај и од лу чи ва ње 
у до но ше њу за ко на ве ћи ни на род них по сла ни ка оне мо гу ће но не бла го вре-
ме ним оба ве шта ва њем о пред ло гу за ко на и ста вља њу на днев ни ред, док 
су не ки на род ни по сла ни ци би ли ра ни је оба ве ште ни и ста вље ни у по вољ-
ни ји по ло жај у од лу чи ва њу, те су та ко, по ми шље њу ини ци ја то ра, при сво-
ји ли су ве ре ност. На кра ју, ини ци ја тор пред ла же да се до до но ше ња ко нач-
не од лу ке Устав ног су да об у ста ви из вр ше ње по је ди нач них ака та и рад њи 
пред у зе тих на осно ву оспо ре ног За ко на. 

Под но си лац дру ге ини ци ја ти ве ис ти че да од ред ба чла на 1. За ко на ни је 
у са гла сно сти са од ред бом чла на 17. Европ ске кон вен ци је, јер се ни јед ном 
ор га ну, па ни Др жав ном ве ћу ту жи ла ца не мо же да ти мо гућ ност да бу де и 
ту жи лац и су ди ја у ис тој прав ној ства ри. За од ред бе чла на 2. За ко на ини-
ци ја тор на во ди да су про тив не чла ну 32. став 1. Уста ва, јер се не и за бра ним  
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ту жи о ци ма и за ме ни ци ма јав них ту жи ла ца, на осно ву овог оспо ре ног чла-
на За ко на ус кра ћу је већ за по че то пра во за шти те пред Устав ним су дом. Сто-
га ини ци ја тор сма тра да је оспо ре ни За кон са мо ‘’за кон по тре бе’’, ко јим се 
при вид но ре ша ва ју са мо слу ча је ви не ре и за бра них ту жи ла ца и за ме ни ка 
јав них ту жи ла ца, што га због те се лек тив но сти чи ни не у став ним. По ред 
то га, ини ци ја тор сма тра да је по гре шно упо тре бље на тер ми но ло ги ја ко-
ја ни је у скла ду са прав ном на у ком, јер прав но сна жност не мо же на сту пи-
ти ис те ком ро ка за ула га ње при го во ра ко ји пред ста вља прав но сред ство, 
а не прав ни лек, та ко да је од ред бом да од лу ка по ста је прав но сна жна ка да 
је по твр ђе на у по ступ ку по при го во ру прав нич ки не тач на. На и ме, ини ци-
ја тор ис ти че да је жал ба ре до ван прав ни лек и да тек ис те ком ро ка за ње-
но из ја вљи ва ње или ре ша ва њем по жал би од лу ка по ста је прав но сна жна, 
а све што се по сле прав но сна жно сти од лу ке ула же пред ста вља ван ред ни 
прав ни лек, што жал ба Устав ном су ду ни у ком слу ча ју ни је. По во дом од-
ре да ба чла на 6. За ко на ини ци ја тор ис ти че њи хо во ре тро ак тив но деј ство, 
што је, по ми шље њу ини ци ја то ра, у прав ној те о ри ји и прав ним по ре ци ма 
за ова кве слу ча је ве не до пу сти во. Ини ци ја тор да ље на во ди да је спо р но што 
се устав на жал ба пре о бра ћу је у при го вор истом ор га ну ко ји је до нео оспо-
ре ну од лу ку, па се та ко жал би од у зи ма де во лу тив но, а да је ре мон стра тив-
но деј ство. Пре ма ми шље њу ини ци ја то ра, у суд ски по сту пак ко ји је у то-
ку не мо же се за ди ра ти до но ше њем би ло ко јег за ко на, а то на ро чи то ва жи 
за по сту пак пред Устав ним су дом чи ја је над ле жност утвр ђе на Уста вом, а 
не за ко ном. Под но си лац ини ци ја ти ве да ље сма тра да се из оспо ре ног За-
ко на не ви ди шта ће би ти са већ до не тим од лу ка ма Устав ног су да, а по ми-
шље њу ини ци ја то ра, у кон крет ном слу ча ју се ра ди о res ju di ca ta и да су те 
од лу ке ко нач не и „не до дир љи ве“. Ре ше ње из За ко на пре ма ко ме ће стал ни 
са став Др жав ног ве ћа ту жи ла ца пре и спи та ти од лу ке пр вог са ста ва Др жав-
ног ве ћа ту жи ла ца о пре стан ку јав но ту жи лач ке функ ци је на осно ву кри те-
ри ју ма и ме ри ла за оце ну струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти, ко је 
ће тек до не ти стал ни са став Др жав ног ве ћа ту жи ла ца, ини ци ја тор оспо ра-
ва у од но су на од ред бе чла на 197. ст. 1. и 2. Уста ва, јер акт о кри те ри ју ми-
ма и ме ри ли ма не мо же ни ка ко има ти по врат но деј ство. Из истих раз ло га, 
ини ци ја тор оспо ра ва и од ред бу чла на 8. За ко на, с об зи ром на то да је овом 
за кон ском од ред бом са мо од ре ђен рок до ко га ће стал ни са став Др жав ног 
ве ћа ту жи ла ца до не ти но ве кри те ри ју ме и ме ри ла. У по гле ду од ре да ба чла-
на 7. За ко на, ини ци ја тор сма тра да би ло гич но би ло да се све вра ти на по-
че так и пре и спи та ва ља ност свих од лу ка пр вог са ста ва Др жав ног ве ћа ту-
жи ла ца, док се пре ма од ред ба ма овог чла на За ко на до пу шта се лек тив ност 
тог пре и спи ти ва ња. Ини ци ја тор да ље ис ти че да је од ред ба чла на 9. За ко-
на у ди рект ној су прот но сти са од ред бом чла на 196. став 4. Уста ва, јер ни су 
ис пу ње ни усло ви да За кон сту пи на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи-
ва ња, с об зи ром на то да пред ла гач За ко на ни је кон крет но на вео ко ји су то 
на ро чи то оправ да ни раз ло зи због ко јих је опре де ље но да за кон сту пи на 
сна гу пре ис те ка ро ка од осам да на од да на об ја вљи ва ња. На кра ју ини ци-
ја тор пред ла же да се, до до но ше ња ко нач не од лу ке Су да, об у ста ви при ме на  
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оспо ре ног За ко на и од ло жи усту па ње пред ме та Устав ног су да из чла на 6. 
став 2. оспо ре ног За ко на Др жав ном ве ћу ту жи ла ца.

У тре ћој ини ци ја ти ви се на во ди да су од ред бе чла на 2. За ко на у су прот-
но сти са од ред бом чла на 161. став 4. Уста ва (пра во на жал бу Устав ном су-
ду), за тим са од ред ба ма чл. 13. и 17. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ-
ских пра ва и основ них сло бо да (пра во на де ло тво ран прав ни лек и за бра ну 
зло у по тре бе пра ва), као и са од ред бом чла на 14. Ме ђу на род ног пак та о 
гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма (јед на кост пред су до ви ма), јер је оспо-
ре ним од ред ба ма За ко на уста но вље но пра во да Др жав но ве ће ту жи ла ца 
од лу чу је о при го во ру на соп стве ну од лу ку о утвр ђе ним раз ло зи ма за раз-
ре ше ње јав ног ту жи о ца, од но сно за ме ни ка јав ног ту жи о ца. По во дом по-
врат ног деј ства чла на 6. За ко на у це ли ни, ини ци ја тор ис ти че да је не ја сан и 
не у бе дљив на вод пред ла га ча оспо ре ног За ко на ко јим се на во ди оп шти ин-
те рес, ка ко би се оправ да ла по тре ба да ре ше ња пред ло же на у овом чла ну 
За ко на има ју по врат но деј ство, са гла сно чла ну 197. став 2. Уста ва. Ини ци-
ја тор да ље на во ди да се од ред бом чла на 6. став 1. За ко на уво ди и ре тро ак-
тив на при ме на под за кон ског ак та – Од лу ке о кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма 
за оце ну струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти ко ја ће тек би ти до-
не та, а при ме њи ва ће се на од но се ко ји су већ на ста ли и по во дом ко јих се 
во ди по сту пак пред Устав ним су дом и по ко ји ма је Устав ни суд ме ри тор но 
од лу чи вао. Из истих раз ло га ини ци ја тор оспо ра ва и од ред бу чла на 8. За-
ко на ко јом је са мо од ре ђен рок за до но ше ње овог под за кон ског ак та. Ини-
ци ја тор сма тра да ис пи ти ва ње од лу ке о пре стан ку јав но ту жи лач ке функ-
ци је ко ју је до нео пр ви са став Др жав ног ве ћа ту жи ла ца од стра не стал ног 
са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца на на чин ка ко је то пр о пи са но чла ном 6. 
За ко на, не да је под но си о цу жал бе, од но сно устав не жал бе под не те Устав-
ном су ду, пра во на јав но су ђе ње пред не за ви сним и не при стра сним су дом 
ко ји ће од лу чи ти о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма. У ини ци ја ти ви се да-
ље на во ди да се од ред ба ма чла на 6. За ко на кр ше од ред бе чла на 36. Уста ва 
и чл. 13. и 17. Европ ске кон вен ци је, ко ји ма се га ран ту је пра во на де ло тво-
ран прав ни лек и за бра њу је зло у по тре ба пра ва, као и од ред бе чла на 14. ис-
те кон вен ци је и чла на 1. Про то ко ла 12 уз ову кон вен ци ју, ко ји ма се утвр-
ђу је на че ло оп ште за бра не дис кри ми на ци је, јер се не и за бра ним но си о ци ма 
јав но ту жи лач ке функ ци је ус кра ћу је пра во на устав ну за шти ту, за то што се 
Уста вом утвр ђе ни прав ни лек – жал ба, од но сно устав на жал ба ко ја се под-
но си Устав ном су ду, пре тва ра у при го вор по ко ме од лу чу је стал ни са став 
Др жав ног ве ћа ту жи ла ца, су пр от но сва кој иде ји пра ва и прав не си гур-
но сти. Ини ци ја тор сма тра да је оспо ре ним од ред ба ма чла на 6. За кон ста-
вљен из над Уста ва и да је Устав ни суд до ве ден у по зи ци ју да по ви но ва њем 
овом чла ну За ко на пре кр ши на че ло вла да ви не пра ва, као основ не прет-
по став ке Уста ва, јер је, су прот но чла ну 165. Уста ва, над ле жност Др жав ног 
ве ћа ту жи ла ца про ши ре на та ко да је овај др жав ни ор ган ста вљен у уло гу 
Устав ног су да. На и ме, пре тва ра ње жал бе Устав ном су ду у дру ги, ра ни је не-
по сто је ћи, прав ни лек – при го вор и про тив у став но од у зи ма ње над ле жно-
сти Устав ног су да на осно ву за ко на, као и пре но ше ње те над ле жно сти на  
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Др жав но ве ће ту жи ла ца ко је са мо стал но од лу чу је о пра вил но сти од лу ке 
ко ју је до нео исти ор ган, са мо у дру гом пер со нал ном са ста ву, по ми шље њу 
ини ци ја то ра, пред ста вља сво је вр стан об лик дис кри ми на ци је не и за бра них 
јав них ту жи ла ца и за ме ни ка, ко ји су има ли пра во на за шти ту пред Устав-
ним су дом, као не за ви сним и не при стра сним су дом и по вре ду пра ва на 
Уста вом и Кон вен ци јом га ран то ван прав ни лек. У по гле ду од ре да ба чла на 
7. За ко на, ини ци ја тор ис ти че да је овим од ред ба ма За ко на по вре ђен Устав, 
ко ји не до зво ља ва ни јед ном дру гом су ду, ни ти др жав ном ор га ну да пре и-
спи ту је од лу ке Др жав ног ве ћа ту жи ла ца, осим Устав ном су ду, на на чин и 
под усло ви ма про пи са ним Уста вом. На и ме, ини ци ја тор ис ти че да се оспо-
ре ним чла ном 7. За ко на угро жа ва не за ви сност и трај ност јав но ту жи лач ке 
функ ци је за сно ва не на Уста ву за већ иза бра не јав не ту жи о це и за ме ни ке 
јав них ту жи ла ца, чи ме се они ста вља ју у не рав но пра ван по ло жај у од но су 
на све дру ге но си о це јав но ту жи лач ке функ ци је ко ји ће тек би ти би ра ни по 
од ред ба ма За ко на о јав ном ту жи ла штву. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
Оспо ре ни За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о јав ном ту жи ла штву 

до не ла је На род на скуп шти на на сед ни ци од 29. де цем бра 2010. го ди не. За-
кон је сту пио на сна гу 30. де цем бра 2010. го ди не, а об ја вљен је у „Слу жбе-
ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, број 101/10. Устав ни основ за до но ше-
ње оспо ре ног За ко на са др жан је у чла ну 157. став 1. Уста ва пре ма ко ме се 
осни ва ње, ор га ни за ци ја и над ле жност јав ног ту жи ла штва уре ђу ју за ко ном 
и чла ну 159. ст. 5. и 7. Уста ва, пре ма ко ме На род на скуп шти на на пред лог 
Др жав ног ве ћа ту жи ла ца би ра за за ме ни ка јав ног ту жи о ца ли це ко је се пр-
ви пут би ра на ову функ ци ју, од но сно да Др жав но ве ће ту жи ла ца, у скла ду 
са за ко ном, би ра за ме ни ке јав ног ту жи о ца за трај но оба вља ње ове функ ци-
је у истом или дру гом јав ном ту жи ла штву, као и у чла ну 161. став 5. Уста-
ва пре ма ко ме се по сту пак, осно ви и раз ло зи за пре ста нак функ ци је јав ног 
ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца, уре ђу ју за ко ном. 

Оспо ре ним од ред ба ма овог за ко на је пред ви ђе но:
– да се члан 94. став 2. основ ног тек ста За ко на, ко јим је би ло пред ви ђе-

но да се по сту пак за раз ре ше ње по кре ће пред ло гом јав ног ту жи о ца, не по-
сред но ви шег јав ног ту жи о ца, Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца, ми ни стра над-
ле жног за пра во су ђе, ор га на над ле жног за вред но ва ње ра да и Ди сци плин ске 
ко ми си је, до пу ни но вом ре че ни цом ко јом се про пи су је да по сту пак за раз-
ре ше ње јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца мо же по кре ну ти и Др-
жав но ве ће ту жи ла ца по слу жбе ној ду жно сти (члан 1); 

– да се у чла ну 95. основ ног тек ста За ко на до да ју но ви ст. 4. до 6, ко ји-
ма се про пи су је да про тив од лу ке Др жав ног ве ћа ту жи ла ца ко јом су утвр-
ђе ни раз ло зи за раз ре ше ње, јав ни ту жи лац, од но сно за ме ник јав ног ту жи-
о ца мо же из ја ви ти при го вор Др жав ном ве ћу ту жи ла ца, у ро ку од 15 да на 
од да на до ста вља ња од лу ке (став 4), да Др жав но ве ће мо же од ба ци ти при-
го вор ако ни је из ја вљен у ро ку, усво ји ти при го вор и из ме ни ти од лу ку или 
од би ти при го вор и по твр ди ти од лу ку (став 5) и да од лу ка ко јом се утвр ђу ју 
раз ло зи за раз ре ше ње по ста је прав но сна жна ка да је по твр ђе на у по ступ ку  
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по при го во ру или ис те ком ро ка за из ја вљи ва ње при го во ра ако при го вор 
ни је из ја вљен (став 6);

– да ће стал ни са став Др жав ног ве ћа ту жи ла ца пре и спи та ти од лу ке 
пр вог са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца о пре стан ку ду жно сти јав них ту-
жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца из чла на 130. став 1. За ко на о јав ном 
ту жи ла штву („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08 и 104/09), у скла ду са кри-
те ри ју ми ма и ме ри ли ма за оце ну струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но-
сти, ко је ће до не ти стал ни са став Др жав ног ве ћа ту жи ла ца (став 1), да се 
по ступ ци по жал ба ма, од но сно по устав ним жал ба ма ко је су јав ни ту жи-
о ци и за ме ни ци јав них ту жи ла ца из ста ва 1. овог чла на под не ли Устав ном 
су ду, окон ча ва ју сту па њем на сна гу овог за ко на и да се пред ме ти усту па ју 
Др жав ном ве ћу ту жи ла ца (став 2), да ће се жал бе, од но сно устав не жал бе 
из ста ва 2. овог чла на сма тра ти при го во ром на од лу ку Др жав ног ве ћа ту-
жи ла ца (став 3), да јав ни ту жи о ци и за ме ни ци јав них ту жи ла ца из ста ва 
1. овог чла на ко ји ни су под не ли жал бу, од но сно устав ну жал бу Устав ном 
су ду, мо гу из ја ви ти при го вор на од лу ку из ста ва 1. овог чла на у ро ку од 30 
да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на и да о овом при го во ру од лу чу-
је стал ни са став Др жав ног ве ћа ту жи ла ца (став 4), да у по ступ ку по при го-
во ру из ст. 3. и 4. овог чла на, јав ни ту жи лац и за ме ник јав ног ту жи о ца из 
ста ва 1. овог чла на има пра во да се упо зна са пред ме том, пра те ћом до ку-
мен та ци јом и то ком по ступ ка, као и да усме но пред стал ним са ста вом Др-
жав ног ве ћа ту жи ла ца из ло жи сво је на во де, да од лу ка Др жав ног ве ћа ту жи-
ла ца до не та по при го во ру мо ра би ти обра зло же на, у скла ду са чла ном 17. 
став 2. За ко на о Др жав ном ве ћу ту жи ла ца (став 5), да про тив од лу ке стал-
ног са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца до не те по при го во ру из ст. 3. и 4. овог 
чла на, ко јом се по твр ђу је од лу ка пр вог са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца о 
пре стан ку ду жно сти, јав ни ту жи лац и за ме ник јав ног ту жи о ца из ста ва 1. 
овог чла на мо же из ја ви ти жал бу Устав ном су ду, у ро ку од 30 да на од да на 
до ста вља ња од лу ке (став 6) – (члан 6);

– да ће стал ни са став Др жав ног ве ћа ту жи ла ца пре и спи та ти од лу ке 
пр вог са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца о из бо ру за ме ни ка јав них ту жи ла-
ца на стал ну функ ци ју, од но сно од лу ке о пред ло гу за из бор јав них ту жи-
ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца ко ји се пр ви пут би ра ју, ра ди утвр ђи ва-
ња по сто ја ња раз ло га ко ји ука зу ју на сум њу у струч ност, оспо со бље ност и 
до стој ност по је ди ног јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца, од но сно 
по сто ја ња раз ло га ко ји ука зу ју на по вре ду по ступ ка у до но ше њу од лу ке о 
из бо ру по је ди ног за ме ни ка јав ног ту жи о ца или пред ло гу за из бор по је ди-
ног јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца (став 1), да од лу ка стал ног 
са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца ко јом се утвр ђу је по сто ја ње раз ло га из 
ста ва 1. овог чла на, пред ста вља по се бан основ за по кре та ње по ступ ка за 
раз ре ше ње (став 2), да по сту пак за раз ре ше ње из ста ва 2. овог чла на, стал-
ни са став Др жав ног ве ћа ту жи ла ца по кре ће по слу жбе ној ду жно сти (став 
3), да ће пр во вред но ва ње за ме ни ка јав ног ту жи о ца ко ји су пр ви пут иза-
бра ни из вр ши ти стал ни са став Др жав ног ве ћа ту жи ла ца (став 4) – (члан 7);
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– да ће кри те ри ју ме и ме ри ла из чла на 6. став 1. овог за ко на, до не ти 
стал ни са став Др жав ног ве ћа ту жи ла ца у ро ку од 15 да на од да на из бо ра 
чла но ва стал ног са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца из ре да јав них ту жи ла-
ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца (члан 8);

– да овај за кон сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ (члан 9).

Од ред ба ма Уста ва Ре пу бли ке Ср би је у од но су на ко је су на ве де ни раз-
ло зи оспо ра ва ња устав но сти од ре да ба За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко-
на о јав ном ту жи ла штву, утвр ђе но је: да су ве ре ност по ти че од гра ђа на ко ји 
је вр ше ре фе рен ду мом, на род ном ини ци ја ти вом и пре ко сво јих сло бод но 
иза бра них пред став ни ка (члан 2. став 1); да су пред Уста вом и за ко ном сви 
јед на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, без дис кри ми на-
ци је, да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по 
би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, 
дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве-
ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког 
ин ва ли ди те та, као и да се не сма тра ју дис кри ми на ци јом по себ не ме ре ко је 
Ре пу бли ка Ср би ја мо же уве сти ра ди по сти за ња пу не рав но прав но сти ли ца 
или гру пе ли ца ко ја су су штин ски у не јед на ком по ло жа ју са оста лим гра ђа-
ни ма (члан 21); да сва ко има пра во да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном 
већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи 
о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за 
по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га (члан 32. став 1); да 
се јем чи јед на ка за шти та пра ва пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни-
ма, има о ци ма јав них овла шће ња и ор га ни ма ау то ном не по кра ји не и је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве, те да сва ко има пра во на жал бу или дру го прав-
но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње го вом пра ву, оба ве зи или 
на за ко ну за сно ва ном ин те ре су (члан 36); да сва ко има пра во да исти ни то, 
пот пу но и бла го вре ме но бу де оба ве шта ван о пи та њи ма од јав ног зна ча ја и 
сред ства јав ног оба ве шта ва ња су ду жна да то пра во по шту ју, као и да сва-
ко има пра во на при ступ по да ци ма ко ји су у по се ду др жав них ор га на и ор-
га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, у скла ду са за ко ном (члан 
51); да гра ђа ни има ју пра во да уче ству ју у упра вља њу јав ним по сло ви ма и 
да под јед на ким усло ви ма сту па ју у јав не слу жбе и на јав не функ ци је (члан 
53); да функ ци ју јав ног ту жи ла штва вр ши јав ни ту жи лац, да јав ног ту жи-
о ца би ра На род на скуп шти на, на пред лог Вла де, да ман дат јав ног ту жи о ца 
тра је шест го ди на и да мо же би ти по но во би ран, да за ме ник јав ног ту жи о ца 
за ме њу је јав ног ту жи о ца при вр ше њу ту жи лач ке функ ци је и да је ду жан да 
по сту па по ње го вим упут стви ма, да На род на скуп шти на, на пред лог Др жав-
ног ве ћа ту жи ла ца, би ра за за ме ни ка јав ног ту жи о ца ли це ко је се пр ви пут 
би ра на ову функ ци ју, да ман дат за ме ни ку јав ног ту жи о ца ко ји је пр ви пут 
иза бран на функ ци ју тра је три го ди не, да Др жав но ве ће ту жи ла ца, у скла-
ду са за ко ном, би ра за ме ни ке јав них ту жи ла ца за трај но оба вља ње функ-
ци је, у истом или дру гом јав ном ту жи ла штву и да Др жав но ве ће ту жи ла ца  
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од лу чу је и о из бо ру за ме ни ка јав них ту жи ла ца ко ји су на стал ној функ ци-
ји у дру го или ви ше јав но ту жи ла штво (члан 159); да јав ном ту жи о цу и за-
ме ни ку ту жи о ца пре ста је функ ци ја на њи хов зах тев, на сту па њем за ко ном 
про пи са них усло ва или раз ре ше њем из за ко ном про пи са них раз ло га, да 
јав ном ту жи о цу функ ци ја пре ста је и ако не бу де по но во иза бран, а за ме-
ни ку јав ног ту жи о ца, ако не бу де иза бран на стал ну функ ци ју, да од лу ку о 
пре стан ку функ ци је јав ног ту жи о ца, у скла ду са за ко ном до но си На род на 
скуп шти на, при че му од лу ку о раз ре ше њу до но си на пред лог Вла де, да од-
лу ку о пре стан ку функ ци је за ме ни ка јав ног ту жи о ца, у скла ду са за ко ном, 
до но си Др жав но ве ће ту жи ла ца, да про тив од лу ке о пре стан ку функ ци је 
јав ни ту жи лац и за ме ник јав ног ту жи о ца мо гу уло жи ти жал бу Устав ном 
су ду, да из ја вље на жал ба ис кљу чу је пра во на под но ше ње устав не жал бе, да 
се по сту пак, осно ви и раз ло зи за пре ста нак функ ци је јав ног ту жи о ца и за-
ме ни ка јав ног ту жи о ца, уре ђу ју за ко ном (члан 161); да се уре ђе ње Устав-
ног су да и по сту пак пред Устав ним су дом и прав но деј ство ње го вих од лу ка, 
уре ђу ју за ко ном (члан 175. став 3); да је прав ни по ре дак Ре пу бли ке Ср би је 
је дин ствен, да је Устав нај ви ши прав ни акт Ре пу бли ке Ср би је, да сви за ко-
ни и дру ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји мо ра ју би ти са гла сни 
са Уста вом, да су по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри и оп ште при хва ће на пра-
ви ла ме ђу на род ног пра ва део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је, при че му 
по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри не сме ју би ти у су прот но сти са Уста вом, 
да за ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји не сме ју би ти у 
су прот но сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма и оп ште при хва ће-
ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва (члан 194); да за ко ни и дру ги оп шти 
ак ти сту па ју на сна гу нај ра ни је осмог да на од да на об ја вљи ва ња и да мо гу 
да сту пе на сна гу ра ни је са мо ако за то по сто је на ро чи то оправ да ни раз ло-
зи, утвр ђе ни при ли ком њи хо вог до но ше ња (члан 196. став 4); да за ко ни и 
сви дру ги оп шти ак ти не мо гу има ти по врат но деј ство, а да из у зет но, са мо 
по је ди не од ред бе за ко на мо гу има ти по врат но деј ство, ако то на ла же оп-
шти ин те рес утвр ђен при до но ше њу за ко на (члан 197. ст. 1. и 2).

Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо-
да („Слу жбе ни лист СЦГ – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 9/03, 5/05 и 7/05 и 
„Слу жбе ни гла сник РС“, број 12/10) утвр ђе но је: да сва ко ко ме су по вре ђе-
на пра ва и сло бо де пред ви ђе ни у овој кон вен ци ји има пра во на де ло тво-
ран прав ни лек пред на ци о нал ним вла сти ма, без об зи ра на то је су ли по-
вре ду из вр ши ла ли ца ко ја су по сту па ла у слу жбе ном свој ству (члан 13); да 
се ужи ва ње пра ва и сло бо да пред ви ђе них у овој кон вен ци ји обез бе ђу је без 
дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву, као што су пол, ра са, бо ја ко же, је зик, 
ве ро и спо вест, по ли тич ко или дру го ми шље ње, на ци о нал но или со ци јал-
но по ре кло, ве за с не ком на ци о нал ном ма њи ном, имов но ста ње, ро ђе ње 
или дру ги ста тус (члан 14); да се ни шта у овој кон вен ци ји не мо же ту ма чи-
ти та ко да под ра зу ме ва пра во би ло ко је др жа ве, гру пе или ли ца да се упу-
сте у не ку де лат ност или из вр ше не ки чин ко ји је усме рен на по ни шта ва ње 
би ло ког од на ве де них пра ва и сло бо да или на њи хо во огра ни ча ва ње у ве-
ћој ме ри од оне ко ја је пред ви ђе на Кон вен ци јом (члан 17). Од ред ба ма чла-
на 1. Про то ко ла број 12 уз исту кон вен ци ју утвр ђе но да ће се сва ко пра во 
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ко је за кон пред ви ђа оства ри ва ти без дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву 
као нпр. по лу, ра си, бо ји ко же, је зи ку, ве ро и спо ве сти, по ли тич ком и дру-
гом уве ре њу, на ци о нал ном или дру штве ном по ре клу, по ве за но сти с на ци-
о нал ном ма њи ном, имо ви ни, ро ђе њу или дру гом ста ту су и да јав не вла сти 
не ће ни пре ма ко ме вр ши ти дис кри ми на ци ју по осно ви ма као што су они 
по ме ну ти у ста ву 1.

Ме ђу на род ним пак том о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма („Слу жбе-
ни лист СФРЈ“, број 7/71) је утвр ђе но: да су сви јед на ки пред су до ви ма и су-
до ви ма прав де, да сва ко ли це има пра во да ње гов слу чај бу де рас пра вљан 
пра вич но и јав но пред над ле жним, не за ви сним и не при стра сним су дом, 
уста но вље ним на осно ву за ко на ко ји од лу чу је о осно ва но сти сва ке оп ту-
жбе по диг ну те про тив ње га у кри вич ним ства ри ма или о оспо ра ва њу ње-
го вих гра ђан ских пра ва и оба ве за (члан 14. став 1); да су сва ли ца јед на ка 
пред за ко ном и да има ју пра во без ика кве дис кри ми на ци је на под јед на ку 
за шти ту за ко на и да у том сми слу, за кон мо ра да за бра њу је сва ку дис кри-
ми на ци ју и да обез бе ди свим ли ци ма под јед на ку и успе шну за шти ту про-
тив сва ке дис кри ми на ци је, на ро чи то у по гле ду ра се, бо је, по ла, је зи ка, ве-
ре, по ли тич ког или дру гог убе ђе ња, на ци о нал ног или со ци јал ног по ре кла, 
имов ног ста ња, ро ђе ња или сва ког дру гог ста ња (члан 26).

Оп штом де кла ра ци јом о пра ви ма чо ве ка („Слу жбе ни лист ФНРЈ“, број 
0/48) утвр ђе но је: да су сви пред за ко ном јед на ки и да има ју пра во без ика-
кве раз ли ке на под јед на ку за шти ту за ко на, као и да сви има ју пра во на јед-
на ку за шти ту про тив би ло ка кве дис кри ми на ци је ко јом се кр ши ова Де кла-
ра ци ја и про тив сва ког под сти ца ња на ова кву дис кри ми на ци ју (члан 7); да 
сва ко има пра во да га над ле жни на ци о нал ни су до ви ефи ка сно шти те од де-
ла кр ше ња основ них пра ва ко ја су му при зна та уста вом или за ко ни ма (члан 
8); да сва ко има пот пу но јед на ко пра во на пра вич но јав но су ђе ње пред не-
за ви сним и не при стра сним су дом ко ји ће од лу чи ти о ње го вим пра ви ма и 
оба ве за ма, и о осно ва но сти сва ке кри вич не оп ту жбе про тив ње га (члан 10).

Из на ве де них од ре да ба Уста ва про из ла зи да се по сту пак, осно ви и раз-
ло зи за пре ста нак функ ци је јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца 
уре ђу ју за ко ном. Са гла сно на ве де ном, пре ста нак јав но ту жи лач ке функ-
ци је уре ђен је од ред ба ма чл. 87. до 98. За ко на о јав ном ту жи ла штву, ко ји ма 
су про пи са ни раз ло зи за пре ста нак јав но ту жи лач ке функ ци је, по сту пак за 
утвр ђи ва ње ис пу ње но сти усло ва за пре ста нак те функ ци је, раз ло зи за раз-
ре ше ње јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца, над ле жност и по кре-
та ње по ступ ка за раз ре ше ње, по сту пак пред Др жав ним ве ћем ту жи ла ца и 
жал ба на од лу ку о пре стан ку јав но ту жи лач ке функ ци је. Од ред ба ма чл. 1. 
до 3. оспо ре ног За ко на из вр ше не су из ме не и до пу не по је ди них од ре да ба 
у овом де лу основ ног тек ста За ко на о јав ном ту жи ла штву (чла на 94. став 
2, чла на 95. ст. 4. до 6. и чла на 98. став 3), од ко јих је нај зна чај ни ја но ви-
на уво ђе ње но вог прав ног сред ства – при го во ра Др жав ном ве ћу ту жи ла-
ца про тив од лу ке ко јом се утвр ђу ју раз ло зи за раз ре ше ње јав ног ту жи о ца, 
од но сно за ме ни ка јав ног ту жи о ца и овла шће ње Др жав ног ве ћа ту жи ла ца 
да мо же, по слу жбе ној ду жно сти, по кре ну ти по сту пак за раз ре ше ње јав-
ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца. 
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Оспо ре ном од ред бом чла на 1. За ко на, ко јом је из вр ше на до пу на чла на 
94. став 2. основ ног тек ста За ко на о јав ном ту жи ла штву, пр о ши рен је круг 
су бје ка та на осно ву чи јег пред ло га се мо же по кре ну ти по сту пак за раз ре-
ше ње јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца. Овла шће ни пред ла га чи 
за по кре та ње на ве де ног по ступ ка до до пу не из вр ше не чла ном 1. оспо ре-
ног За ко на би ли су: јав ни ту жи лац, не по сред но ви ши јав ни ту жи лац, Ре пу-
блич ки јав ни ту жи лац, ми ни стар над ле жан за пра во су ђе, ор ган над ле жан 
за вред но ва ње ра да и Ди сци плин ска ко ми си ја, а од ред бом чла на 1. оспо-
ре ног За ко на то пра во се да је и Др жав ном ве ћу ту жи ла ца, та ко да мо же по 
слу жбе ној ду жно сти по кре ну ти по сту пак за раз ре ше ње јав ног ту жи о ца и 
за ме ни ка јав ног ту жи о ца. На тај на чин и Др жав но ве ће ту жи ла ца по ста је 
овла шће ни пред ла гач за по кре та ње по ступ ка за раз ре ше ње јав ног ту жи о ца 
и за ме ни ка јав ног ту жи о ца. По во дом на во да ини ци ја то ра да је ова кво за-
кон ско ре ше ње у су прот но сти са чла ном 17. Европ ске кон вен ци је, јер је њи-
ме из вр ше на зло у по тре ба пра ва на тај на чин што је истом ор га ну ко ји од-
лу чу је о раз ло зи ма за раз ре ше ње јав ног ту жи о ца, од но сно за ме ни ка јав ног 
ту жи о ца да та мо гућ ност да са мо стал но по кре ће тај исти по сту пак, Устав-
ни суд ука зу је да је, при ли ком оце не са гла сно сти на ве де них ака та, нео п-
ход но са гле да ти и од ред бе чла на 94. ст. 1. и 3. За ко на о јав ном ту жи ла штву. 
На и ме, од ред бом чла на 94. став 1. За ко на о јав ном ту жи ла штву про пи са-
но је да сва ко ли це мо же под не ти ини ци ја ти ву за раз ре ше ње јав ног ту жи-
о ца, од но сно за ме ни ка јав ног ту жи о ца, а од ред бом чла на 94. став 3. истог 
за ко на – да раз ло ге за раз ре ше ње утвр ђу је Др жав но ве ће ту жи ла ца. То зна-
чи да је у по сту пак утвр ђи ва ња раз ло га за раз ре ше ње јав ног ту жи о ца, од-
но сно за ме ни ка јав ног ту жи о ца умет ну та још јед на фа за, по ред по кре та ња 
по ступ ка на осно ву пред ло га овла шће ног пред ла га ча, а то је фа за ини ци-
ра ња по ступ ка за раз ре ше ње јав ног ту жи о ца, од но сно за ме ни ка јав ног ту-
жи о ца. На и ме, под но ше њем пред ло га за раз ре ше ње јав ног ту жи о ца, од но-
сно за ме ни ка јав ног ту жи о ца од стра не овла шће ног пред ла га ча, по сту пак 
за раз ре ше ње је ау то мат ски по кре нут и на осно ву ње га Др жав но ве ће ту жи-
ла ца мо ра да га спро ве де до кра ја и утвр ди да ли по сто је за ко ном утвр ђе ни 
раз ло зи за раз ре ше ње по је ди ног јав ног ту жи о ца, од но сно за ме ни ка јав ног 
ту жи о ца или не по сто је. Ме ђу тим, ка ко је За ко ном да та мо гућ ност и би ло 
ком ли цу да ини ци ра по сту пак за раз ре ше ње јав ног ту жи о ца, од но сно за-
ме ни ка јав ног ту жи о ца, то зна чи да Др жав но ве ће ту жи ла ца ко је од лу чу је 
о раз ло зи ма за по сто ја ње раз ре ше ња, мо ра спро ве сти прет ход ни по сту пак 
у ко ме ће пре и спи та ти осно ва ност под не те ини ци ја ти ве. Уко ли ко Др жав-
но ве ће ту жи ла ца на осно ву по да та ка из ини ци ја ти ве и до ку мен та ци је ко-
јом рас по ла же у ве зи са сва ким но си о цем јав но ту жи лач ке функ ци је утвр-
ди да су на во ди ини ци ја ти ве оправ да ни и да по сто је раз ло зи ко ји би мо гли 
до ве сти до раз ре ше ња по је ди ног јав ног ту жи о ца, од но сно за ме ни ка јав ног 
ту жи о ца, то се и овом ор га ну мо ра обез бе ди ти за кон ска мо гућ ност да по-
кре не по сту пак за раз ре ше ње. Исти прин цип би се од но сио и на си ту а ци ју 
да Др жав но ве ће ту жи ла ца рас по ла же од ре ђе ним ин фор ма ци ја ма ко је би 
мо гле до ве сти до по кре та ња по ступ ка за раз ре ше ње не ког јав ног ту жи о ца,  
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од но сно за ме ни ка јав ног ту жи о ца, а да овла шће ни пред ла га чи ‘’ћу те’’, тј. не 
под но се пред лог за по кре та ње овог по ступ ка. Та ко ђе је бит но ис та ћи да Др-
жав но ве ће ту жи ла ца утвр ђу је раз ло ге за раз ре ше ње за све но си о це јав но-
ту жи лач ке функ ци је, али да са мо стал но до но си са мо од лу ке о раз ре ше њу 
за ме ни ка јав них ту жи ла ца, а не и јав них ту жи ла ца, о че му од лу ку до но си 
На род на скуп шти на на пред лог Вла де, што зна чи да у кон крет ном слу ча ју 
не сто је на во ди ини ци ја то ра да је дан исти ор ган од лу чу је ка ко о по кре та-
њу по ступ ка, та ко и о до но ше њу ко нач не од лу ке у по ступ ку за раз ре ше ње 
јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца. Има ју ћи у ви ду на ве де но, 
Устав ни суд кон ста ту је да се да ва њем мо гућ но сти Др жав ном ве ћу ту жи ла-
ца да по слу жбе ној ду жно сти по кре не по сту пак за раз ре ше ње јав ног ту жи-
о ца, од но сно за ме ни ка јав ног ту жи о ца, са гла сно оспо ре ном чла ну 1. За ко на, 
не вр ши зло у по тре ба пра ва усме ре на на по ни шта ва ње или огра ни ча ва ње 
људ ских пра ва и сло бо да ко је су за га ран то ва не Европ ском кон вен ци јом, 
су пр от но чла ну 17. ове кон вен ци је, већ се са мо, са гла сно Уста ву, за ко ном 
уре ђу је ма те ри ја ко ја се од но си на по сту пак за раз ре ше ње но си ла ца јав но-
ту жи лач ке функ ци је, тј. јед ног ње ног сег мен та ко ји се од но си на од ре ђи ва-
ње овла шће них пред ла га ча за по кре та ње овог по ступ ка. 

Од ред ба ма чла на 2. оспо ре ног За ко на до пу ња ва се члан 95. основ ног 
тек ста За ко на, та ко што се уво ди пра во при го во ра јав ног ту жи о ца, од но-
сно за ме ни ка јав ног ту жи о ца Др жав ном ве ћу ту жи ла ца на од лу ку ко јом су 
утвр ђе ни раз ло зи за њи хо во раз ре ше ње, чи ме се отва ра мо гућ ност да Др-
жав но ве ће ту жи ла ца још јед ном, по при го во ру јав ног ту жи о ца, од но сно 
за ме ни ка јав ног ту жи о ца, раз мо три сво ју од лу ку. На тај на чин се, си стем-
ским ре ше њем, ко је ни је огра ни че но са мо на по сту пак ко ји се тре нут но во-
ди пред Устав ним су дом, омо гу ћа ва упо тре ба јед ног но вог, до дат ног прав-
ног сред ства у за шти ти пра ва сва ког но си о ца јав но ту жи лач ке функ ци је у 
по ступ ку пред Др жав ним ве ћем ту жи ла ца у ко ме се од лу чу је о раз ло зи ма 
за њи хо во раз ре ше ње.

На ве де не од ред бе За ко на оце њи ва не су у по ступ ку пред Устав ним су-
дом, нај пре, са ста но ви шта устав ног пра ва на пра вич но су ђе ње, ко је јем чи 
сва ком пра во да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, 
пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма 
и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ-
ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га (члан 32. став 1. Уста ва). Пра во на пра-
вич но су ђе ње, да кле, де фи ни ше те мељ не пр о це ду рал не стан дар де ко ји ма се 
мо ра ју ру ко во ди ти су до ви у сва ком суд ском по ступ ку, ка ко би се та кав кон-
кре тан суд ски по сту пак мо гао, у це ли ни, оце ни ти као пра ви чан и у скла ду 
са га ран ци ја ма пред ви ђе ним овом устав ном од ред бом. Са тог ста но ви шта 
по сма тра но, мо гло би се по ста ви ти пи та ње да ли би ова ква од ред ба За ко-
на мо гла до ве сти до по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње у по ступ ку из бо ра 
јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца ко ји ће се од ви ја ти пред Др-
жав ним ве ћем ту жи ла ца у не ком кон крет ном слу ча ју. Сто га је Устав ни суд 
це нио на во де ини ци ја то ра да се пр о пи си ва њем но вог прав ног ле ка (при го-
во ра) про тив од лу ке о утвр ђи ва њу раз ло га за раз ре ше ње јав ног ту жи о ца,  
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од но сно за ме ни ка јав ног ту жи о ца и по ве ра ва њем над ле жно сти Др жав ном 
ве ћу ту жи ла ца да од лу чу је о том прав ном ле ку омо гу ћа ва ор га ну ко ји је 
до нео од лу ку о пре стан ку јав но ту жи лач ке функ ци је да од лу чу је и о прав-
ном ле ку про тив сво је од лу ке, али је за кљу чио да ини ци ја ти ве у овом де лу 
ни су осно ва не. На и ме, јед на од су штин ских га ран ци ја пра ва на пра вич но 
су ђе ње је сте сва ка ко и то да је по сту пак во ђен пред не за ви сним и не при-
стра сним су дом ко ји је уста но вљен за ко ном. Пре ма прак си Европ ског су-
да за људ ска пра ва, члан 6. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра-
ва и основ них сло бо да ће се при ме њи ва ти и на сва ко те ло чи ја је уло га да 
у окви ру сво јих над ле жно сти пр о пи са них за ко ном и у окви ру пр о пи са ног 
по ступ ка од лу чу је о пи та њи ма из сво је над ле жно сти. То те ло не мо ра би-
ти део уо би ча је ног суд ског апа ра та, али мо ра има ти овла шће ња да до но-
си оба ве зу ју ће од лу ке, мо ра би ти не за ви сно од из вр шне вла сти и стра на-
ка, ње го ви чла но ви мо ра ју има ти од го ва ра ју ћу ду жи ну ман да та и во ди ти 
по сту пак ко јим се пру жа ју од го ва ра ју ће га ран ци је пра вич ног по сту па ња 
(ви де ти, уме сто мно гих дру гих, пре су ду у слу ча ју H. v. Bel gi um, број апли-
ка ци је 8950/80, тач ка 50). Устав ни суд сто га не де ли ми шље ње под но си ла-
ца ини ци ја ти ва да би им пра во на пра вич но су ђе ње мо гло би ти по вре ђе но 
због то га што ће Др жав но ве ће ту жи ла ца два пу та од лу чи ва ти о њи хо вом 
из бо ру на јав но ту жи лач ку функ ци ју. Упра во су прот но, на овај на чин – уво-
ђе њем при го во ра про тив пр во сте пе не од лу ке о по сто ја њу раз ло га за раз-
ре ше ње – јав ни ту жи лац, од но сно за ме ник јав ног ту жи о ца има мо гућ ност 
да још јед ном пред истим ор га ном ука же на евен ту ал не про пу сте ко је је 
Др жав но ве ће ту жи ла ца учи ни ло и ти ме мо жда до ђе до по вољ ни је од лу ке 
у соп стве ном слу ча ју. Шта ви ше, бу ду ћи да од ред ба ста ва 2. чла на 2. За ко-
на да је овла шће ње Др жав ном ве ћу ту жи ла ца да у по ступ ку по при го во ру 
усво ји при го вор и из ме ни пр во бит ну од лу ку о по сто ја њу раз ло га за раз-
ре ше ње но си лац јав но ту жи лач ке функ ци је ко ји је уло жио при го вор мо же 
до ћи у по вољ ни ју си ту а ци ју ти ме што ће му по вре ђе но пра во би ти за шти-
ће но и пре не го што се обра ти жал бом Устав ном су ду. 

На и ме, при го вор, жал ба или дру го од го ва ра ју ће прав но сред ство ко је 
се мо же из ја ви ти про тив пр во сте пе не од лу ке мо же би ти де во лу тив но (ка-
да о ње му од лу чу је дру ги, ви ши ор ган од ор га на ко ји је од лу ку до нео) или 
ре мон стра тив но (ка да о ње му од лу чу је исти ор ган ко ји је од лу ку до нео). 
Нео спор но је да, на чел но по сма тра но, де во лу тив но прав но сред ство пру-
жа ве ће га ран ци је ‘’пра вич но сти’’ у сми слу пра ва на пра вич но су ђе ње. Ме-
ђу тим, ни ре мон стра тив но прав но сред ство се не мо же a pri o ri сма тра ти 
прав ним сред ством ко јим се обез вре ђу је пра во на дво сте пе ност у од лу чи-
ва њу. Ка да се ово ме до да да је, не са мо на осно ву За ко на о јав ном ту жи ла-
штву, већ и на осно ву Уста ва, но си о цу јав но ту жи лач ке функ ци је и на кон 
под но ше ња при го во ра на рас по ла га њу по себ на жал ба ко ју мо же под не ти 
Устав ном су ду, то Устав ни суд не сма тра да се оспо ре ном од ред бом до во ди 
у пи та ње оства ри ва ње пра ва на пра вич но су ђе ње из чла на 32. став 1. Уста-
ва, од но сно из чла на 6. став 1. Европ ске кон вен ци је. 
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Устав ни суд та ко ђе ни је мо гао при хва ти ти на во де ини ци ја то ра да се 
овим од ред ба ма За ко на на ру ша ва од ред ба чла на 161. став 4. Уста ва ко јом 
је, по ред оста лог, утвр ђе но да про тив од лу ке о пре стан ку функ ци је јав-
ни ту жи лац и за ме ник јав ног ту жи о ца мо гу уло жи ти жал бу Устав ном су-
ду, као је ди но прав но сред ство ко је је до зво ље но у ова квим си ту а ци ја ма. 
На и ме, Уста вом је са мо утвр ђе но да про тив од лу ке о пре стан ку функ ци-
је, но си лац јав но ту жи лач ке функ ци је има пра во жал бе Устав ном су ду, али 
та од ред ба ни на ко ји на чин не спре ча ва за ко но дав ца да у по ступ ку ко ји 
се прет ход но во ди пред Др жав ним ве ћем ту жи ла ца пред ви ди по сто ја ње и 
дру гих прав них ле ко ва у овој прав ној ства ри. Дру гим ре чи ма, ко ли ко год 
би ло мо гу ће упо тре би ти прав них ле ко ва до до но ше ња од лу ке о пре стан ку 
јав но ту жи лач ке функ ци је, та окол ност ни у че му не ће ума њи ти пра во јав-
ног ту жи о ца, од но сно за ме ни ка јав ног ту жи о ца ко ји ни је иза бран на функ-
ци ју да се жал бом обра ти Устав ном су ду ка ко то пред ви ђа од ред ба ста ва 4. 
чла на 161. Уста ва. У том сми слу, ни чим ни је на ру ше но та кво устав но пра-
во јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца ни до пу на ма спро ве де ним у 
чла ну 95. основ ног тек ста За ко на, пре ма ко ји ма се од лу ка ко јом су утвр ђе-
ни раз ло зи за раз ре ше ње сма тра прав но сна жном на кон што је по твр ђе на 
у по ступ ку по при го во ру или ис те ком ро ка за из ја вљи ва ње при го во ра ако 
при го вор ни је из ја вљен. Да кле, од лу ка ко јом су утвр ђе ни раз ло зи за раз-
ре ше ње и да ље је од лу ка Др жав ног ве ћа ту жи ла ца, не за ви сно од то га да ли 
је под нет при го вор од стра не јав ног ту жи о ца или за ме ни ка јав ног ту жи о-
ца, и про тив ње је и да ље до зво ље на жал ба Устав ном су ду. 

По во дом на во да ини ци ја то ра да су оспо ре не од ред бе чла на 2. За ко на 
у су прот но сти са од ред ба ма чл. 13. и 17. Европ ске кон вен ци је за за шти ту 
људ ских пра ва и основ них сло бо да, Устав ни суд је ста но ви шта да уво ђе ње 
но вог прав ног ле ка про тив од лу ка Др жав ног ве ћа ту жи ла ца о утвр ђи ва њу 
раз ло га за раз ре ше ње не са мо да не на ру ша ва пра во на де ло тво ран прав-
ни лек, већ је у функ ци ји оства ре ња овог пра ва, та ко да се не мо же го во ри-
ти о би ло ка квој зло у по тре би пра ва ко ја би има ла за циљ огра ни че ње пра-
ва јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца у на став ку по ступ ка ко ји ће 
се во ди ти пред Др жав ним ве ћем ту жи ла ца. По во дом на ве де ног, Устав ни 
суд кон ста ту је да не сто је на во ди ини ци ја то ра да је Устав ни суд до нео би-
ло ка кву од лу ку у по ступ ку по жал ба ма јав них ту жи ла ца или за ме ни ка јав-
них ту жи ла ца на од лу ке Др жав ног ве ћа ту жи ла ца о пре стан ку јав но ту жи-
лач ке функ ци је, али ука зу је да је, сво јим ра ни јим две ма од лу ка ма до не тим 
по жал ба ма не и за бра них су ди ја, упра во на го ве стио ова кав прав ни пут за 
раз ре ше ње свих спор них пи та ња ко ја су се по ја ви ла то ком оп штег из бо-
ра су ди ја на стал ну су диј ску функ ци ју, а ко ји би се мо рао при ме ни ти и на 
оп шти из бор јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца, има ју ћи у ви-
ду да се оп шти из бор су ди ја и но си ла ца јав но ту жи лач ке функ ци је спро во-
ди по по ступ ку ко ји је за сно ван на исто вет ним на че ли ма. Та ко је у Од лу-
ци „Са ве љић“ Устав ни суд оце нио да Од лу ка Ви со ког са ве та суд ства број 
06-00-37/2009-1 од 25. де цем бра 2009. го ди не, ко ја се од но си на пре ста нак  
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су диј ске ду жно сти свих не и за бра них су ди ја, са су мар ним и уоп ште ним 
обра зло же њем, има та кве про це сне не до стат ке ко ји оне мо гу ћа ва ју Устав-
ни суд да оце ни ње ну за ко ни тост у од но су на под но си о ца жал бе и на ло жио 
је Ви со ком са ве ту суд ства да по но во од лу чи о при ја ви под но си о ца жал-
бе (ви де ти Од лу ку број VIIIУ- 102/2010, тач ка 7. обра зло же ња, „Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 41/10). У Од лу ци „Та сић“ Устав ни суд је кон ста то вао да, 
иа ко је Ви со ком са ве ту суд ства би ло на ло же но у Од лу ци „Са ве љић“ да по-
но во од лу чи о при ја ви под но си о ца жал бе, ка ко би се у по нов ном по ступ-
ку от кло ни ле по вре де учи ње не при ли ком оп штег из бо ра и по сту пак спро-
вео са гла сно Уста ву и за ко ну, Ви со ки са вет суд ства у из вр ше њу те од лу ке 
ни је по но вио по сту пак од лу чи ва ња о при ја ви под но си тељ ке жал бе, већ је 
са мо до нео по је ди нач ну од лу ку о пре стан ку ње не су диј ске ду жно сти ко јом 
је за ме нио ра ни је до не ту је дин стве ну од лу ку од 25. де цем бра 2009. го ди не. 
Устав ни суд је сто га за кљу чио да ова квим по сту па њем Ви со ког са ве та суд-
ства ни су от кло ње не ни дру ге број не по вре де по ступ ка, ко је се од но се на 
не по сто ја ње по у ке о прав ном ле ку, из о ста нак јав не рас пра ве, не до ста так 
на че ла кон тра дик тор но сти у по ступ ку, те ис кљу че ње јав но сти са сед ни ца 
Ви со ког са ве та суд ства (ви де ти Од лу ку број VIIIУ – 189/2010, тач. 9. и 10. 
обра зло же ња, об ја вље ну у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, број 
27/11). Да кле, пре ма ста ву Устав ног су да, оспо ре на од ред ба За ко на до не та је 
упра во у из вр ше њу по ме ну тих од лу ка Устав ног су да и ни ка ко се не би мо-
гло сма тра ти да би ефи ка сни ју за шти ту мо гао пру жи ти Устав ни суд у по-
ступ ку по жал би сва ког по је ди ног но си о ца јав но ту жи лач ке функ ци је, пре 
не го што Др жав но ве ће ту жи ла ца – у по нов ном по ступ ку ко ји је са да из-
ри чи то пред ви ђен од го ва ра ју ћом за кон ском од ред бом – не до не се од лу ку 
ко ја не ће има ти на ве де не не до стат ке у од но су на стан дард пра вич ног су ђе-
ња о ко ји ма се већ из ја снио Устав ни суд. На осно ву све га на ве де ног, Устав-
ни суд сма тра да од ред бе чла на 2. За ко на ни су у су прот но сти са Уста вом 
и Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да.

По во дом оспо ре ног чла на 6. За ко на, Устав ни суд нај пре кон ста ту је да 
је овим чла ном За ко на пред ви ђен по сту пак по нов ног од лу чи ва ња, од но-
сно пре и спи ти ва ња од лу ка Др жав ног ве ћа ту жи ла ца о пре стан ку ду жно-
сти јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца ко ји ни су иза бра ни на 
јав но ту жи лач ку функ ци ју у по ступ ку оп штег из бо ра, а у скла ду са из ме-
на ма ко је су у основ ном тек сту За ко на учи ње не чла ном 2. оспо ре ног За ко-
на. Устав ни суд је, бу ду ћи да је већ прет ход но оце нио устав ност оспо ре них 
од ре да ба овог чла на За ко на, кон ста то вао да је у по сту пак од лу чи ва ња о по-
сто ја њу раз ло га за раз ре ше ње јав ног ту жи о ца, од но сно за ме ни ка јав ног ту-
жи о ца уве де на до дат на фа за, ко ја се од но си на из ја вљи ва ње при го во ра Др-
жав ном ве ћу ту жи ла ца. Сто га, Устав ни суд не на ла зи осно ва за по кре та ње 
по ступ ка у од но су на оне од ред бе чла на 6. За ко на ко је се од но се на окон-
ча ва ње по ступ ка пред Устав ним су дом, јер оце њу је да се ти ме окон ча ва са-
мо јед на фа за по ступ ка, а не по сту пак у це ли ни. То да ље зна чи да се на овај 
на чин не за ди ре у над ле жност Устав ног су да да од лу чу је о жал ба ма но си ла-
ца јав но ту жи лач ке функ ци је, од но сно да над ле жност Устав ног су да оста је 
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не про ме ње на и на кон по ступ ка спро ве де ног по при го во ру, јер Устав ни суд 
од лу чу је о жал ба ма оних јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца ко-
ји не бу ду иза бра ни на функ ци ју, а ка ко је из ри чи то пред ви ђе но и ста вом 
6. оспо ре ног чла на 6. За ко на. Исто ва жи за од ред бу овог чла на За ко на да 
јав ни ту жи о ци и за ме ни ци јав них ту жи ла ца ко ји ни су под не ли жал бу, од-
но сно устав ну жал бу Устав ном су ду мо гу из ја ви ти при го вор на од лу ку пр-
вог са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца, јер та од ред ба тре ба да у јед нак по-
ло жај до ве де ка ко јав не ту жи о це и за ме ни ке јав них ту жи ла ца ко ји су се у 
прет ход ној фа зи по ступ ка обра ћа ли Устав ном су ду, та ко и оне ко ји то мо-
жда ни су учи ни ли. Нај зад, Устав ни суд сма тра да не ма осно ва за по кре та-
ње по ступ ка за оце ну устав но сти од ред бе ста ва 5. чла на 6. За ко на, бу ду ћи 
да она пред ви ђа да ће у по ступ ку по при го во ру јав ни ту жи лац и за ме ник 
јав ног ту жи о ца има ти пра во да се упо зна ју са пред ме том, као и пра те ћом 
до ку мен та ци јом и то ком по ступ ка, те да ће усме но пред стал ним са ста вом 
Др жав ног ве ћа ту жи ла ца из ло жи ти сво је на во де, од но сно да од лу ка Др жав-
ног ве ћа ту жи ла ца мо ра би ти обра зло же на, јер су то упра во зах те ви пра-
вич ног су ђе ња ко је је Устав ни суд по ста вио пред Ви со ки са вет суд ства у 
сво је две од лу ке до не те по жал ба ма су ди ја, а ко је се мо ра ју ис по што ва ти и 
у на став ку по ступ ка оп штег из бо ра но си ла ца јав но ту жи лач ких функ ци ја.

По во дом оспо ра ва ња чла на 6. став 1. За ко на у де лу ко ји се од но си на чи-
ње ни цу да ће се од лу ке пр вог са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца о пре стан-
ку ду жно сти јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца пре и спи ти ва-
ти у скла ду са кри те ри ју ми ма ко је ће до не ти стал ни са став Др жав ног ве ћа 
ту жи ла ца, Устав ни суд ука зу је да се у кон крет ном слу ча ју на ве де на од ред-
ба оспо ре ног За ко на мо ра ту ма чи ти не са мо гра ма тич ки, већ и циљ но. На-
и ме, пре ма схва та њу Устав ног су да, ре чи са др жа не у овој за кон ској од ред-
би: „у скла ду са кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма ко је ће до не ти стал ни са став 
Др жав ног ве ћа ту жи ла ца“, мо гу има ти са мо зна че ње овла шће ња и оба ве-
зе Др жав ног ве ћа ту жи ла ца да већ про пи са не по сто је ће кри те ри ју ме бли-
же раз ра де са ци љем це ло ви ти јег и објек тив ни јег са гле да ва ња струч но сти, 
оспо со бље но сти и до стој но сти но си ла ца јав но ту жи лач ке функ ци је. На овај 
на чин де ло ва њем Др жав ног ве ћа ту жи ла ца, пре ма схва та њу Устав ног су да, 
не би био на ру шен Уста вом за јем че ни прин цип прав не си гур но сти, јер би 
се на тај на чин от кло ни ле све не ја сно ће по во дом при ме не ових кри те ри ју-
ма, на ко је су у сво јим жал ба ма под не тим Устав ном су ду ука зи ва ли и не и-
за бра ни јав ни ту жи о ци, од но сно за ме ни ци јав них ту жи ла ца.

С тим у ве зи, Устав ни суд под се ћа да и Европ ски суд за људ ска пра ва 
ин си сти ра на ква ли те ту за кон ских од ре да ба, а то зна чи на њи хо вој при сту-
пач но сти, ја сно ћи и пред ви дљи во сти у по сле ди ца ма. За кон ска од ред ба мо-
ра са до вољ но пре ци зно сти да пру жи гра ђа ни ну мо гућ ност да при ла го ди 
сво је по на ша ње и да, пре ма окол но сти ма кон крет ног слу ча ја, у ра зум ном 
сте пе ну пред ви ди по сле ди це ко је ће про и за ћи из од ре ђе ног ак та. При то ме 
ни је нео п ход но да за кон ске од ред бе бу ду пред ви ди ве са пот пу ном из ве сно-
шћу, чи је ту ма че ње и при ме на за ви се од прак се (ЕСЉП, пре су да у пред ме ту 
Sun day Ti mes про тив Ује ди ње ног Кра љев ства, 29. април 1979. го ди не & 49). 
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По во дом из ло же ног, Устав ни суд кон ста ту је да је Др жав но ве ће ту жи-
ла ца на осно ву чл. 6. и 7. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о јав ном 
ту жи ла штву до не ло Пра вил ник о по ступ ку пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог 
са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца и при ме ни кри те ри ју ма и ме ри ла за оце-
ну струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 36/11). Из са мог на зи ва овог пра вил ни ка се ви ди да је Др жав но ве-
ће ту жи ла ца, по ред уре ђи ва ња по ступ ка пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог са-
ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца у по ступ ку оп штег из бо ра јав них ту жи ла-
ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца, уре ди ло и при ме ну кри те ри ју ма и ме ри ла 
о струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти из Пра вил ни ка о кри те ри ју-
ми ма и ме ри ли ма за оце ну струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти кан-
ди да та за но си о ца јав но ту жи лач ке функ ци је из 2009. го ди не. Пре ма то ме, 
Др жав но ве ће ту жи ла ца ни је до не ло акт ко јим је утвр ди ло не ке но ве кри-
те ри ју ме ко ји ће се при ме њи ва ти у по ступ ку пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог 
са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца, већ је са мо утвр ди ло пра ви ла по ко ји ма 
ће се кри те ри ју ми и ме ри ла из 2009. го ди не при ме њи ва ти у том по ступ ку. 
Ка ко се овим пра вил ни ком не ме ња ју кри те ри ју ми и ме ри ла већ са мо утвр-
ђу ју пра ви ла њи хо ве при ме не у по ступ ку пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог са-
ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца, за ко ји је Др жав но ве ће ту жи ла ца сво јом 
Од лу ком о по ступ ку пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог са ста ва Др жав ног ве ћа 
ту жи ла ца кон ста то ва ло да от по чи ње 31. ма ја 2011. го ди не, што зна чи пет 
ме се ци на кон сту па ња на сна гу оспо ре ног За ко на (30. де цем бар 2010. го ди-
не), као и на кон сту па ња на сна гу на ве де ног Пра вил ни ка, то се, пре ма оце-
ни Устав ног су да, не кр ши устав но пра ви ло о за бра ни по врат ног деј ства 
ака та ни жих од за ко на, из чла на 197. став 1. Уста ва. 

Бу ду ћи да је од ред ба чла на 8. За ко на по сво јој са др жи ни у прав ној и 
ло гич кој ве зи са на ве де ним кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма из чла на 6. став 1. 
За ко на, Устав ни суд сма тра из истих раз ло га ни ова од ред ба За ко на ни је у 
су прот но сти са Уста вом. 

Што се пак ти че на во да ини ци ја то ра да при ли ком до но ше ња За ко на ни је 
утвр ђе но по сто ја ње оп штег ин те ре са за по врат но деј ство од ре да ба чл. 6. и 
7. За ко на, су прот но од ред би чла на 197. став 2. Уста ва, Устав ни суд је утвр-
дио да је пред ла гач овог за ко на у по себ ном де лу обра зло же ња Пред ло га – 
За ко на на вео оп шти ин те рес због ко га се пред ла же по врат но деј ство од ре-
да ба чл. 6. и 7. За ко на, чи ме је, по оце ни Устав ног су да, по сту пио са гла сно 
од ред би чла на 197. став 2. Уста ва. На во ди ини ци ја то ра да из не ти раз ло зи 
не пред ста вља ју оп шти ин те рес за по врат но деј ство од ре да ба чл. 6. и 7. За-
ко на, већ по ли тич ки циљ, пре ма оце ни Устав ног су да, ни су од зна ча ја за 
утвр ђи ва ње не у став но сти на ве де них од ре да ба оспо ре ног За ко на, јер Устав-
ни суд има ду го го ди шњу уста ље ну прак су и прав ни став да се не упу шта у 
оце ну раз ло га ко је пред ла гач за ко на ква ли фи ку је као оп шти ин те рес. Пре-
ма том ста но ви шту Су да, од ред бе за ко на ко је има ју по врат но деј ство са гла-
сне су са од ред ба ма Уста ва о за бра ни по врат ног деј ства, ако се, у скла ду са 
Уста вом, На род на скуп шти на из ри чи то из ја сни ла о по сто ја њу оп штег ин-
те ре са у по ступ ку до но ше ња за ко на, што се не сум њи во утвр ђу је на осно ву  
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обра зло же ња или до ку мен та ци је о ње го вом до но ше њу. Устав ни суд не ула зи 
у оце ну да ли у од ре ђе ном слу ча ју по сто ји оп шти ин те рес за да ва ње по врат-
ног деј ства за кон ској од ред би, јер је то у над ле жно сти На род не скуп шти-
не, што зна чи да Суд утвр ђу је са мо да ли је На род на скуп шти на у по ступ-
ку до но ше ња за ко на утвр ди ла по сто ја ње та квог оп штег ин те ре са (ви де ти, 
уме сто мно гих дру гих, Од лу ку Устав ног су да IУ-207/99 од 24. ок то бра 2002. 
го ди не „Слу жбе ни гла сник РС“, број 84/02).

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је оце нио да ни су осно ва ни на во ди 
ини ци ја то ра ко ји ма се оспо ра ва устав ност на ве де не за кон ске од ред бе, по-
зи вом на члан 197. Уста ва.

Ини ци ја то ри, на да ље, на во де да су оспо ре не од ред бе чла на 6. За ко на 
у су прот но сти са од ред ба ма чла на 21. Уста ва о за бра ни дис кри ми на ци је, 
због то га што не и за бра не јав не ту жи о це и за ме ни ке јав них ту жи ла ца ко ји 
су из ја ви ли устав не жал бе ста вља у не по вољ ни ју си ту а ци ју у од но су на све 
оста ле гра ђа не. На и ме, бу ду ћи да став 3. чла на 6. оспо ре ног За ко на пред ви-
ђа да се и устав не жал бе не и за бра них јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них 
ту жи ла ца сма тра ју при го во ри ма на од лу ку Др жав ног ве ћа ту жи ла ца, ини-
ци ја то ри сма тра ју да та ква од ред ба пред ста вља очи глед ну дис кри ми на ци-
ју не и за бра них но си ла ца јав но ту жи лач ке функ ци је у од но су на оста ле гра-
ђа не ко ји и да ље има ју мо гућ ност да се устав ном жал бом обра те Устав ном 
су ду ра ди за шти те Уста вом и Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских 
пра ва и основ них сло бо да га ран то ва них пра ва по вре ђе них ак ти ма и рад-
ња ма др жав них ор га на. 

Устав ни суд ни је мо гао при хва ти ти ова кве на во де под но си ла ца ини ци-
ја ти ва, због то га што, са гла сно од ред би чла на 161. став 4. Уста ва, из ја вље на 
жал ба јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца на од лу ку о пре стан ку 
функ ци је ис кљу чу је пра во на под но ше ње устав не жал бе. То, дру гим ре чи-
ма, зна чи да до но ше ње би ло ка кве од лу ке по жал би јав ног ту жи о ца и за ме-
ни ка јав ног ту жи о ца не да је мо гућ ност Устав ном су ду да по сту па по устав-
ној жал би ко ја би се од но си ла на исту од лу ку о пре стан ку јав но ту жи лач ке 
функ ци је, од но сно да би та ква устав на жал ба мо ра ла би ти од ба че на. Сто-
га, Устав ни суд на ла зи да ни ка кве дис кри ми на ци је не мо же би ти из ме ђу 
свих оста лих гра ђа на ко ји се ко ри сте пра вом на под но ше ње устав не жал бе 
и не и за бра них јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца ко ји су под-
но ше њем жал бе из гу би ли пра во на прав ну за шти ту пу тем устав не жал бе, 
по што се не на ла зе у ана лог ним прав ним си ту а ци ја ма. 

Нај зад, по во дом на во да ини ци ја то ра да су оспо ре ним од ред ба ма чла-
на 6. За ко на по вре ђе на по је ди на пра ва и сло бо де ко ји су га ран то ва ни од ре-
ђе ним ме ђу на род ним ак ти ма, по пут пра ва на де ло тво ран прав ни лек, пра-
ва на пра вич но су ђе ње, јед на ку за шти ту пра ва, за бра ну дис кри ми на ци је 
и за бра ну зло у по тре бе пра ва из Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских 
пра ва и основ них сло бо да, Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма 
и Ме ђу на род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма, Устав ни суд 
ука зу је да од ред бе чла на 6. За ко на ни су у су прот но сти са на ве де ним ме-
ђу на род ним ак ти ма из истих раз ло га ко ји су на ве де ни при ли ком њи хо ве  
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оце не устав но сти, јер се ра ди о за шти ти истих пра ва и сло бо да ко је су за-
јем че не и Уста вом Ре пу бли ке Ср би је. 

По во дом оспо ра ва ња од ре да ба чла на 7. За ко на, Устав ни суд нај пре кон-
ста ту је да ини ци ја то ри, иа ко су на ве ли да оспо ра ва ју овај члан За ко на у це-
ли ни, ни си на ве ли ни је дан раз лог за оспо ра ва ње ста ва 4. овог чла на За ко на 
ко јим је про пи са но да ће пр во вред но ва ње за ме ни ка јав ног ту жи о ца ко ји се 
пр ви пут би ра ју из вр ши ти стал ни са став Др жав ног ве ћа ту жи ла ца. Са гла-
сно на ве де ном, а има ју ћи у ви ду да Устав ни суд ни је на шао да је на ве де но 
за кон ско ре ше ње устав но спо р но, Суд је из вр шио оце ну устав но сти чла на 
7. ст. 1. до 3. оспо ре ног За ко на, ко јим је пред ви ђе но пре и спи ти ва ње од лу-
ка пр вог са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца о из бо ру за ме ни ка јав них ту жи-
ла ца на стал ну функ ци ју и од лу ка о пред ло гу за из бор јав них ту жи ла ца и 
за ме ни ка јав них ту жи ла ца ко ји се пр ви пут би ра ју. Пре и спи ти ва ње на ве-
де них од лу ка вр ши стал ни са став Др жав ног ве ћа ту жи ла ца ра ди утвр ђи-
ва ња по сто ја ња раз ло га ко ји ука зу ју на сум њу у струч ност, оспо со бље ност 
и до стој ност по је ди ног јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца, од но-
сно по сто ја ња раз ло га ко ји ука зу ју на по вре ду по ступ ка у до но ше њу ових 
од лу ка. Од лу ка стал ног са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца ко јом се утвр ђу-
је по сто ја ње на ве де них раз ло га, пред ста вља по се бан основ за по кре та ње 
по ступ ка за раз ре ше ње, ко ји по слу жбе ној ду жно сти по кре ће стал ни са-
став Др жав ног ве ћа ту жи ла ца. На тај на чин за ко но да вац је пред ви део као 
пре ла зно ре ше ње да се, по ред од лу ка о пре стан ку функ ци је не и за бра них 
јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца у оп штем из бор ном по ступ-
ку, пре и спи та ју и од лу ке пр вог са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца о из бо ру 
за ме ни ка јав них ту жи ла ца на стал ну функ ци ју, од но сно пред ло зи о из бо-
ру јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца ко ји се би ра ју пр ви пут, а 
чи ји из бор је из вр ши ла На род на скуп шти на. На и ме, оспо ре ним од ред ба-
ма чла на 7. За ко на пре и спи ти ва ње од лу ка пр вог са ста ва Др жав ног ве ћа ту-
жи ла ца о из бо ру за ме ни ка јав них ту жи ла ца и пред ло гу за из бор јав них ту-
жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца ко ји се пр ви пут би ра ју уво ди се као 
прет ход ни по сту пак у ко ме се утвр ђу ју раз ло зи због ко јих се мо же по кре-
ну ти по сту пак за раз ре ше ње су ди је. На и ме, стал ни са став Др жав ног ве ћа 
ту жи ла ца мо же пре и спи та ти сва ку од лу ку о из бо ру за ме ни ка но си ла ца јав-
но ту жи лач ке функ ци је ко ју је до нео пр ви са став Др жав ног ве ћа ту жи ла-
ца у два прав ца: са јед не стра не ка ко би утвр дио да ли по сто је раз ло зи ко ји 
ука зу ју на сум њу у струч ност, оспо со бље ност и до стој ност по је ди ног јав-
ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца и са дру ге стра не ка ко би утвр дио 
да ли по сто је раз ло зи ко ји ука зу ју на по вре ду по ступ ка у до но ше њу од лу ке 
о из бо ру. Од лу ка стал ног са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца ко јом се утвр-
ђу је по сто ја ње не ких од на ве де них раз ло га пред ста вља по се бан прав ни ос-
нов за по кре та ње по ступ ка за раз ре ше ње јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав-
ног ту жи о ца. На тај на чин се оспо ре ним од ред ба ма чла на 7. За ко на уво ди 
је дан но ви раз лог за раз ре ше ње јав ног ту жи о ца, од но сно за ме ни ка јав ног 
ту жи о ца у ви ду ак та Др жав ног ве ћа ту жи ла ца ко јим су утвр ђе ни раз ло зи 
ко ји ма се до во ди у сум њу струч ност, оспо со бље ност и до стој ност но си ла ца  
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јав но ту жи лач ке функ ци је или утвр ђу ју раз ло зи ко ји ука зу је на по вре ду по-
ступ ка у до но ше њу на ве де них од лу ка о из бо ру. Има ју ћи у ви ду на ве де но, 
Устав ни суд је, при ли ком раз ма тра ња осно ва но сти на во да ини ци ја ти ве за 
оце ну устав но сти на ве де них од ре да ба За ко на, нај пре по шао од устав них и 
за кон ских од ре да ба ко ји ма је уре ђен прав ни ин сти тут пре стан ка јав но ту-
жи лач ке функ ци је и раз ре ше ња као јед ног од на чи на пре стан ка те функ-
ци је. Та ко је од ред бом чла на 161. став 1. Уста ва утвр ђе но да јав ном ту жи-
о цу и за ме ни ку ту жи о ца пре ста је функ ци ја на њи хов зах тев, на сту па њем 
за ко ном про пи са них усло ва или раз ре ше њем из за ко ном про пи са них усло-
ва, док је ста вом 5. истог чла на Уста ва утвр ђе но да се по сту пак, осно ви и 
раз ло зи за пре ста нак функ ци је јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о-
ца уре ђу ју за ко ном. Из на ве де ног сле ди да раз ло зи за раз ре ше ње јав ног ту-
жи ца, од но сно за ме ни ка јав ног ту жи о ца мо ра ју би ти про пи са ни за ко ном, 
јер се ра ди о ма те ри ји ко ја се ис кљу чи во уре ђу је за ко ном. Исти прин цип 
се од но си и на ре гу ли са ње по ступ ка и осно ва за раз ре ше ње, као јед ног од 
на чи на пре стан ка јав но ту жи лач ке функ ци је. Са гла сно на ве де ном, Устав ни 
суд је оце нио да за ко но да вац ни је пре ко ра чио сво ја овла шће ња ка да је за-
ко ном про пи сао је дан но ви основ за по кре та ње по ступ ка раз ре ше ња иза-
бра ног јав ног ту жи о ца, од но сно за ме ни ка јав ног ту жи о ца у по ступ ку пр-
вог оп штег из бо ра ових јав них функ ци о не ра, јер се ра ди о ма те ри ји ко ја се 
уре ђу је за ко ном. Што се ти че прав не при ро де овог ин сти ту та, тј. раз ло га 
због ко јих но си лац јав но ту жи лач ке функ ци је мо же би ти раз ре шен, а ко-
ји под ра зу ме ва ју по сто ја ње од ре ђе них су бјек тив них раз ло га због ко јих се 
вр ши лац ове функ ци је не мо же ви ше сма тра ти до стој ним, од но сно струч-
ним за ње но оба вља ње, Устав ни суд је оце нио да је овај кри те ри јум за до во-
љен са мо при ли ком пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог са ста ва Др жав ног ве ћа 
ту жи ла ца о из бо ру за ме ни ка јав них ту жи ла ца, од но сно од лу ка о пред ло гу 
за из бор јав них ту жи ла ца ко ји се пр ви пут би ра ју у слу ча ју ка да се утвр ђу је 
по сто ја ње раз ло га у њи хо ву струч ност, оспо со бље ност и до стој ност ко ја је 
до ве ла до од лу ке о из бо ру, од но сно од лу ке о пред ло гу за из бор за оба вља-
ње ове функ ци је. На и ме, са мо у тој си ту а ци ји ра ди се о раз ло зи ма због ко-
јих не ки но си лац јав но ту жи лач ке функ ци је мо же би ти раз ре шен, тј. о тзв 
‘’скри вље ним раз ло зи ма’’ ко ји јед но ли це чи не не до стој ним или не струч-
ним за оба вља ње ове функ ци је. Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је 
кон ста то вао да од ред бе чла на 7. ста ва 1. оспо ре ног За ко на у де лу ко ји се 
од но си на пре и спи ти ва ње од лу ка пр вог са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца 
о из бо ру но си ла ца јав но ту жи лач ке функ ци је ра ди утвр ђи ва ња по сто ја ња 
раз ло га у њи хо ву струч ност, оспо со бље ност и до стој ност ни је у су прот но-
сти са Уста вом, јер је основ за раз ре ше ње про пи сан за ко ном и у скла ду је 
са прав ном при ро дом овог прав ног ин сти ту та. 

У од но су на на во де ини ци ја то ра да од ред ба чла на 9. За ко на ни је са гла-
сна чла ну 196. став 4. Уста ва, Устав ни суд је, уви дом у обра зло же ње Пред-
ло га овог за ко на, утвр дио да су на ве де ни раз ло зи за сту па ње на сна гу За ко-
на пре осмог да на од да на об ја вљи ва ња, та ко што је ре че но да је „на ро чи то 
оправ дан раз лог .... то да се ство ри мо гућ ност да се у нај кра ћем ро ку спро ве де  
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по сту пак пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца 
до не тих у по ступ ку оп штег из бо ра јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту-
жи ла ца, а у ци љу да Ре пу бли ка Ср би ја стек не ста тус кан ди да та за члан ство 
у Европ ској уни ји до кра ја 2011. го ди не“. На осно ву из ло же ног, Устав ни суд 
је утвр дио да ни су тач ни на во ди ини ци ја то ра да „ни је де ци ди ра но на ве де-
но ко ји су то на ро чи то оправ да ни раз ло зи због ко јих за кон сту па на сна гу 
пре ис те ка ро ка од осам да на од да на об ја вљи ва ња“. 

По ла зе ћи од то га да су при ли ком до но ше ња За ко на утвр ђе ни на ро чи-
то оправ да ни раз ло зи за ње го во ра ни је сту па ње на сна гу, а са гла сно до са-
да шњој прак си овог су да да се не упу шта у оце ну раз ло га ко је је до но си лац 
оп штег ак та утвр дио као „на ро чи то оправ да не“, од но сно да се са мо утвр-
ђи ва ње раз ло га у по ступ ку усва ја ња за ко на сма тра за до во ља ва ју ћим стан-
дар дом са ста но ви шта устав не од ред бе о на чи ну об ја вљи ва ња за ко на и 
дру гих оп штих ака та (ви де ти, уме сто мно гих дру гих, Од лу ку Устав ног су-
да IУ-235/2004 од 2. фе бру а ра 2006. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
20/06), Устав ни суд та ко ђе ни је при хва тио на во де ини ци ја ти ве да оспо ре на 
од ред ба чла на 9. За ко на ни је са гла сна са од ред бом чла на 196. став 4. Уста-
ва. Ме ђу тим, Устав ни суд и овог пу та на чел но ука зу је да је ра ни је сту па ње 
на сна гу оп штих ака та Уста вом утвр ђе но као из у зе так од прин ци па да за-
ко ни и дру ги оп шти ак ти сту па ју на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња, 
те да сто га Уста вом до пу ште ни из у зе так тре ба да бу де ту ма чен ре стрик тив-
но, из че га сле ди и оба ве за до но си о ца сва ког оп штег ак та да са мо из у зет но, 
у слу ча ју ка да утвр ди да објек тив но по сто је не са мо „оправ да ни“, већ – ка-
ко Устав утвр ђу је – „на ро чи то оправ да ни“ раз ло зи, пред ви ди да од ре ђе ни 
оп шти акт сту пи ра ни је на сна гу.

По во дом оспо ра ва ња на чи на до но ше ња овог за ко на, Устав ни суд је 
кон ста то вао да је по сту пак за до но ше ње за ко на по хит ном по ступ ку уре-
ђен од ред ба ма чл. 167. и 168. По слов ни ка На род не скуп шти не („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 52/10), ко ји ма је пр о пи са но: да се за кон мо же до не ти 
по хит ном по ступ ку, да се по хит ном по ступ ку мо же до не ти за кон ко јим 
се уре ђу ју пи та ња и од но си на ста ли услед окол но сти ко је ни су мо гле да 
се пред ви де, а не до но ше ње за ко на по хит ном по ступ ку мо гло би да пр о у-
зро ку је штет не по сле ди це по жи вот и здра вље љу ди, без бед ност зе мље и 
рад ор га на и ор га ни за ци ја, као и ра ди ис пу ње ња ме ђу на род них оба ве за и 
ускла ђи ва ња про пи са с пр о пи си ма Европ ске уни је и да је пред ла гач за ко-
на ду жан да на ве де раз ло ге за до но ше ње за ко на по хит ном по ступ ку (члан 
167); да пред лог за ко на за чи је се до но ше ње пред ла же хит ни по сту пак мо-
же да се увр сти у днев ни ред сед ни це На род не скуп шти не ако је под нет нај-
ка сни је 24 ча са пре од ре ђе ног по чет ка те сед ни це, да пред лог за ко на ко јим 
се уре ђу ју пи та ња из обла сти од бра не и без бед но сти, за чи је се до но ше ње 
пред ла же хит ни по сту пак, мо же да се ста ви на днев ни ред сед ни це На род-
не скуп шти не и ако је под нет на дан одр жа ва ња сед ни це, два ча са пре од-
ре ђе ног по чет ка те сед ни це, а ако је пред ла гач Вла да, пред лог за ко на мо же 
се ста ви ти на днев ни ред и ако је под нет у то ку сед ни це На род не скуп шти-
не, под усло вом да сед ни ци при су ству је ве ћи на од укуп ног бро ја на род них 
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по сла ни ка, да о сва ком пред ло гу за ста вља ње на днев ни ред ака та по хит-
ном по ступ ку, На род на скуп шти на прет ход но од лу чу је, без пре тре са, при-
ли ком утвр ђи ва ња днев ног ре да, од но сно у то ку сед ни це, од мах по при је-
му пред ло га, под усло вом да сед ни ци при су ству је ве ћи на од укуп ног бро ја 
на род них по сла ни ка, да је пред сед ник На род не скуп шти не ду жан да пред-
лог за ко на за чи је се раз ма тра ње пред ла же хит ни по сту пак до ста ви на род-
ним по сла ни ци ма и Вла ди, ако она ни је пред ла гач за ко на, од мах по при је-
му (члан 168. ст. 1, 2, 4. и 5). Из на ве де них од ре да ба По слов ни ка про из и ла зи 
да је по треб но да бу ду ис пу ње на че ти ри осно ва усло ва да би за кон мо гао да 
се до не се по хит ном по ступ ку: 1) да пред ла гач за ко на пред ло жи до но ше-
ње за ко на по хит ном по ступ ку и на ве де раз ло ге за хит ност до но ше ња, 2) 
да се пред лог за ко на до ста ви у пред ви ђе ном ро ку На род ној скуп шти ни, 3) 
да пред сед ник На род не скуп шти не од мах по при је му до ста ви пред лог за-
ко на на род ним по сла ни ци ма и 4) да На род на скуп шти на прет ход но од лу-
чи о ста вља њу на днев ни ред сед ни це за ко на по хит ном по ступ ку. По ла зе-
ћи од на ве де ног, Устав ни суд је кон ста то вао: да су у обра зло же њу Пред ло га 
За ко на на ве де ни као раз ло зи за до но ше ње овог за ко на по хит ном по ступ-
ку: „...бу ду ћи да би ње го во не до но ше ње по хит ном по ступ ку мо гло да про-
у зро ку је штет не по сле ди це по рад Др жав ног ве ћа ту жи ла ца, и ту жи ла шта-
ва у Ре пу бли ци Ср би ји, као и ра ди ис пу ње на оба ве за Ре пу бли ке Ср би је 
у про це су при сту па ња Европ ској уни ји“; да је Пред лог оспо ре ног За ко-
на под нет На род ној скуп шти ни у пред ви ђе ном ро ку од 24 са та пре по чет-
ка сед ни це, да је у нај кра ћем мо гу ћем ро ку до ста вљен на род ним по сла ни-
ци ма и да је о ста вља њу на днев ни ред сед ни це На род не скуп шти не овог 
пред ло га За ко на по хит ном по ступ ку од лу ку до не ла На род на скуп шти на, 
из че га сле ди да је по сту пак за до но ше ње за ко на по хит ном по ступ ку ис по-
што ван у пот пу но сти при ли ком до но ше ња пред мет ног За ко на. У по гле ду 
на во да ини ци ја то ра да су при ли ком до но ше ња оспо ре ног За ко на по вре ђе-
ни чл. 2, 51. и 53. Уста ва, Устав ни суд је кон ста то вао да се по сту пак за до-
но ше ње за ко на не мо же до ве сти ни у ка кву прав ну ве зу са утвр ђи ва њем 
но си ла ца су ве ре но сти из чла на 2. Уста ва, пра вом на оба ве ште ност из чла-
на 51. Уста ва и пра вом на уче шће у упра вља њу јав ним по сло ви ма из чла на  
53. Уста ва. 

По ла зе ћи од све га из не тог, Устав ни суд сма тра да ни су осно ва ни на-
во ди ко ји ма се оспо ра ва са гла сност од ре да ба чл. 1, 2, и 6, чла на 7. ст. 2. до 
4. и чл. 8. и 9. За ко на са Уста вом и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, 
те сто га у овом де лу ини ци ја ти ве ни је при хва тио, са гла сно од ред би чла на 
53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07).

II
Устав ни суд је, ме ђу тим, оце нио да се у ве зи са од ред бом чла на 7. став 

1. За ко на, у де лу ко ји гла си: „од но сно по сто ја ња раз ло га ко ји ука зу ју на по-
вре ду по ступ ка у до но ше њу од лу ке о из бо ру по је ди ног за ме ни ка јав ног ту-
жи о ца или пред ло гу за из бор по је ди ног јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног 
ту жи о ца“, по ста вља ју од ре ђе на спо р на устав но прав на пи та ња. 
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На и ме, За ко ном је про пи са но да стал ни са став Др жав ног ве ћа ту жи-
ла ца мо же пре и спи ти ва ти од лу ке пр вог са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца 
о из бо ру за ме ни ка јав них ту жи ла ца на стал ну функ ци ју, од но сно од лу ка 
о пред ло гу за из бор јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца ко ји се 
пр ви пут би ра ју, уко ли ко сма тра да по сто је раз ло зи ко ји ука зу ју на по вре-
ду по ступ ка у до но ше њу на ве де них од лу ка. Ова квим за кон ским ре ше њем 
су иза бра ни јав ни ту жи о ци и за ме ни ци јав них ту жи ла ца до ве де ни у си ту-
а ци ју да се од лу ке о њи хо вом из бо ру на јав но ту жи лач ку функ ци ју пре и-
спи ту ју због то га што је пр ви са став Др жав ног ве ћа ту жи ла ца сво јим рад-
ња ма или ак ти ма по вре дио про пи са ни по сту пак за из бор, а не из раз ло га 
ко ји се од но се на пре и спи ти ва ње њи хо ве струч но сти, оспо со бље но сти и 
до стој но сти за оба вља ње ових функ ци ја. Из тих раз ло га, Устав ни суд сма-
тра да се осно ва но по ста вља ју као спо р на сле де ћа устав но прав на пи та ња:

– да ли се пре и спи ти ва њем од лу ка о из бо ру за ме ни ка јав них ту жи ла-
ца и пред ло га од лу ка о из бо ру јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла-
ца ко ји се пр ви пут би ра ју, због по вре де по ступ ка, на ру ша ва на че ло прав-
не си гур но сти за јем че но чла ном 36. став 1. Уста ва;

– да ли је уво ђе ње но вог раз ло га за раз ре ше ње јав ног ту жи о ца и за ме-
ни ка јав ног ту жи о ца у ви ду по вре де по ступ ка од стра не пр вог са ста ва Др-
жав ног ве ћа ту жи ла ца у скла ду са прав ном при ро дом ин сти ту та раз ре-
ше ња но си о ца јав не функ ци је, ко ја под ра зу ме ва по сто ја ње су бјек тив них 
раз ло га за раз ре ше ње;

– да ли се уво ђе њем по себ ног осно ва за по кре та ње по ступ ка за раз ре-
ше ње због по вре де по ступ ка са мо за јав не ту жи о це и за ме ни ке јав них ту-
жи ла ца ко ји су иза бра ни или пред ло же ни за из бор од пр вог са ста ва Др-
жав ног ве ћа ту жи ла ца вр ши дис кри ми на ци ја у од но су на све дру ге јав не 
ту жи о це и за ме ни ке јав них ту жи ла ца ко ји ће би ти би ра ни по од ред ба ма 
овог за ко на, чи ме би се кр ши ло на че ло за бра не дис кри ми на ци је из чла на 
21. став 2. Уста ва.

По ла зе ћи од на ве де них спо р них устав но прав них пи та ња, осно ва но се 
мо же по ста ви ти пи та ње са гла сно сти на ве де них од ре да ба чла на 7. За ко на 
и са од ред ба ма чла на 14. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и 
основ них сло бо да и чла на 1. Про то ко ла број 12 уз ову кон вен ци ју, ко ји ма 
је за бра ње на дис кри ми на ци ја по би ло ком осно ву.

С об зи ром на из ло же но, Устав ни суд је оце нио да по во дом под не тих 
ини ци ја ти ва има осно ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но-
сти и не са гла сно сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром од ре да ба чла-
на 7. став 1. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о јав ном ту жи ла штву, 
у де лу ко ји гла си: ‘’од но сно по сто ја ња раз ло га ко ји ука зу ју на по вре ду по-
ступ ка у до но ше њу од лу ке о из бо ру по је ди ног за ме ни ка јав ног ту жи о ца 
или пред ло гу за из бор по је ди ног јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о-
ца’’, те је, са гла сно од ред би чла на 53. став 1. За ко на о Устав ном су ду, до нео 
Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка. 

Исто вре ме но, Суд је од лу чио да ре ше ње о по кре та њу по ступ ка до-
ста ви На род ној скуп шти ни на од го вор, са гла сно од ред би чла на 33. став 1.  
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За ко на о Устав ном су ду. Има ју ћи у ви ду по тре бу да се о устав но сти и са-
гла сно сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром оспо ре ног За ко на ко-
нач на од лу ка до не се у што кра ћем ро ку, ка ко би се омо гу ћи ло спро во ђе ње 
по ступ ка пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог са ста ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца 
до не тих у по ступ ку оп штег из бо ра јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту-
жи ла ца, Устав ни суд је од лу чио да до но си о цу За ко на за до ста вља ње од го-
во ра од ре ди рок од 15 да на од да на при је ма ре ше ња Су да, а што је нај кра-
ћи рок ко ји пред ви ђа члан 34. став 1. За ко на о Устав ном су ду. 

На осно ву све га из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач. 1) и 5) За ко на о 
Устав ном су ду, као и чла на 82. став 1. тач. 1. и 10. и став 2. и чла на 84. По-
слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 
76/11), Устав ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци. 

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-1633/2010 од 15. де цем бра 2011. го ди не

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

101/05, 63/06, 5/09, 107/09 и 101/10) – члан 96.

Оспо ре не од ред бе За ко на ко ји ма је, по ред оста лог, пр о пи са но да се 
про ме не у ста њу ин ва лид но сти, ко је су од ути ца ја на пра во на ин ва лид-
ску пен зи ју при зна ту пра во сна жним ре ше њем, утвр ђу ју у по ступ ку по-
кре ну том на зах тев оси гу ра ни ка, од но сно по слу жбе ној ду жно сти, као и 
овла шће ње да то Фон ду да од ре ди оба ве зан кон трол ни пре глед ко ри сни-
ка пра ва, ни су у су прот но сти са од ред ба ма Уста ва, о че му је Устав ни суд 
већ из нео став у Ре ше њу IУ-229/2003 од 2. ок то бра 2003. го ди не.

Устав ни суд, по ла зе ћи од сво је над ле жно сти из чла на 167. Уста ва, ни је 
над ле жан да оце њу је ме ђу соб ну са гла сност од ре да ба истог за ко на, ни ти 
да вр ши до пу ну за ко на.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав-
но сти од ре да ба чла на 96. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 34/03, 64/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 
и 101/10).

2. Од ба цу је се зах тев за оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 96. За ко на 
из тач ке 1. са од ред ба ма чла на 21. истог За ко на, као и зах тев за „до пу ну За-
ко на о ра ду“.

3. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та, од но-
сно рад ње пред у зе те на осно ву За ко на из тач ке 1.
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О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну устав но сти од ре да ба чла на 96. За ко на на ве де ног у тач ки 1. По ми шље њу 
ини ци ја то ра, оспо ре на од ред ба чла на 96. За ко на ко јом је уре ђе но оства ри-
ва ње пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња у слу ча ју про ме не у ста-
њу ин ва лид но сти ко је су од ути ца ја на пра во на ин ва лид ску пен зи ју при-
зна ту прав но сна жним ре ше њем, у су прот но сти је са од ред ба ма чл. 60, 68, 
69. и 70. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, јер „до во ди у пи та ње прав ну си гур ност 
и оства ри ва ње сте че них пра ва га ран то ва них Уста вом“. Та ко ђе, по ми шље-
њу ини ци ја то ра, на осно ву оспо ре не од ред бе за ко на „ко ри сник пен зи је ко-
ји је већ из гу био рад но ме сто, гу би пра во на пен зи ју и пра во на здрав стве-
но оси гу ра ње“. Ми шље ња је да је оспо ре на од ред ба За ко на у су прот но сти 
и са чла ном 21. истог за ко на ко ја уре ђу је ин ва лид ност, као и са по је ди ним 
од ред ба ма Пра вил ни ка о обра зо ва њу, ор га ни за ци ји и на чи ну ра да ор га на 
ве шта че ња („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/03 и 80/03) ко јим је уре ђен по-
сту пак ве шта че ња. Пред ла же да се За кон о ра ду до пу ни од ред бом о ми ро-
ва њу рад ног ста жа до кон трол ног пре гле да ко ри сни ка ин ва лид ске пен зи је, 
као и да Суд об у ста ви из вр ше ње ре ше ња Д-58725 од 22. ја ну а ра 2008. го-
ди не, ко јим је под но си о цу ини ци ја ти ве об у ста вље но пра во на ин ва лид ску 
пен зи ју при ме ном оспо ре ног чла на 96. За ко на.

За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 34/03, 64/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 и 101/10) про пи са-
но је, по ред оста лог, да се оба ве зним пен зиј ским и ин ва лид ским оси гу ра-
њем обез бе ђу ју пра ва за слу чај ста ро сти, ин ва лид но сти, смр ти и те ле сног 
оште ће ња (члан 3). Оспо ре ним од ред ба ма чла на 96. За ко на утвр ђе но је да 
се про ме не у ста њу ин ва лид но сти ко је су од ути ца ја на пра во на ин ва лид-
ску пен зи ју при зна ту пра во сна жним ре ше њем, утвр ђу ју у по ступ ку по кре-
ну том на зах тев оси гу ра ни ка, од но сно по слу жбе ној ду жно сти (став 1), да 
фонд од ре ђу је оба ве зан кон трол ни пре глед ко ри сни ка пра ва, нај ка сни је у 
ро ку од три го ди не од да на утвр ђи ва ња ин ва лид но сти, осим у слу ча је ви-
ма пред ви ђе ним оп штим ак том фон да (став 2) да на оп шти акт фон да са-
гла сност спо ра зум но да ју ми ни стар над ле жан за по сло ве пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња и ми ни стар над ле жан за по сло ве здра вља (став 3).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је да се људ ска и ма њин ска пра ва 
за јем че на Уста вом не по сред но при ме њу ју (члан 18. став 1); да се јем чи пра-
во на рад и да сва ко има пра во на пра вич ну на кна ду за рад и на прав ну за-
шти ту за слу чај пре стан ка рад ног од но са (члан 60. ст. 1. и 4); да сва ко има 
пра во на за шти ту свог фи зич ког и пси хич ког здра вља и да се здрав стве но 
оси гу ра ње, здрав стве на за шти та и оства ре ње здрав стве них фон до ва уре-
ђу ју за ко ном (члан 68. ст. 1. и 3); да се пра ва за по сле них и њи хо вих по ро-
ди ца на со ци јал но обез бе ђе ње и оси гу ра ње уре ђу ју за ко ном и да се фон до-
ви со ци јал ног оси гу ра ња осни ва ју у скла ду са за ко ном (члан 69. ст. 2. и 5); 
да се пен зиј ско оси гу ра ње уре ђу је за ко ном и да се Ре пу бли ка Ср би ја ста-
ра о еко ном ској си гур но сти пен зи о не ра (члан 70); да Ре пу бли ка Ср би ја  
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уре ђу је и обез бе ђу је и си стем у обла сти со ци јал ног оси гу ра ња и дру гих об-
ли ка со ци јал не си гур но сти (члан 97. тач ка 8).

За оце ну устав но сти оспо ре не од ред бе чла на 96. За ко на, од зна ча ја су и 
од ред бе За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу ко ји ма је про пи са-
но: да се у по ступ ку оства ри ва ња пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња у фон ду обез бе ђу је дво сте пе ност (члан 92); да ка да је за ре ша ва ње о 
пра ву из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња по треб но утвр ђи ва ње по сто-
ја ња ин ва лид но сти, те ле сног оште ће ња, по тре бе за по мо ћи и не гом дру гог 
ли ца, узро ка ин ва лид но сти и те ле сног оште ће ња, пот пу не не спо соб но сти 
за рад и не спо соб но сти за са мо ста лан жи вот и рад, фонд ре ше њем утвр ђу је 
те чи ње ни це на осно ву на ла за, ми шље ња и оце не ор га на ве шта че ња чи је се 
обра зо ва ње и на чин уре ђу је оп штим ак том (став 1. чла на 93); да на лаз, ми-
шље ње и оце не под ле жу кон тро ли ко ју вр ши ор ган фон да утвр ђен оп штим 
ак том из ста ва 1. овог чла на (став 2. чла на 93); да се у оба вља њу кон тро ле 
из ста ва 2. овог чла на мо же да ти са гла сност или при мед ба, да је при мед ба 
ко јом се ука зу је на уо че не не до стат ке и да је упут ство за њи хо во от кла ња-
ње оба ве зна за ор га не ко ји су вр ши ли ве шта че ње (став 4. чла на 93); да се 
на ла зи и ми шље ња ор га на ве шта че ња на осно ву ко јих су, до да на сту па ња 
на сна гу овог за ко на, при зна та пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња по осно ву ин ва лид но сти, мо гу пре и спи ти ва ти по слу жбе ној ду жно сти у 
ро ку од пет го ди на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на (члан 240. став 2).

Устав ни суд је, по ла зе ћи од од ре да ба Уста ва да се пен зиј ско оси гу ра ње 
уре ђу је за ко ном и да се Ре пу бли ка Ср би ја ста ра о еко ном ској си гур но сти 
пен зи о не ра (члан 70) утвр дио, да је за ко но да вац, са гла сно устав ном овла-
шће њу из чла на 97. тач ка 8. Уста ва, За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу уре дио си стем у обла сти со ци јал ног оси гу ра ња и дру гих об ли-
ка со ци јал не си гур но сти, а у окви ру то га и оства ри ва ње пра ва на пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. Про пи си ва ње оспо ре ном од ред бом чла на 96. 
За ко на да се про ме не у ста њу ин ва лид но сти ко је су од ути ца ја на пра во на 
ин ва лид ску пен зи ју при зна ту пра во сна жним ре ше њем утвр ђу је у по ступ-
ку по кре ну том на зах тев оси гу ра ни ка од но сно по слу жбе ној ду жно сти, да 
ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње од ре ђу је оба ве зан 
кон трол ни пре глед ко ри сни ка пра ва, нај ка сни је у ро ку од три го ди не од 
да на утвр ђи ва ња ин ва лид но сти осим у слу ча је ви ма пред ви ђе ним оп штим 
ак том фон да, те да на оп шти акт фон да са гла сност спо ра зум но да ју ми ни-
стар над ле жан за по сло ве пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и ми ни стар 
над ле жан за по сло ве здра вља, по оце ни Су да, ни је у су прот но сти са од ред-
ба ма Уста ва на ко је ини ци ја тор ука зу је. На и ме, по оце ни Су да, оспо ре ном 
од ред бом За ко на је уво ђе њем оба ве зног кон трол ног пре гле да ко ри сни ка 
пра ва на ин ва лид ску пен зи ју при зна тог пра во сна жним ре ше њем, уре ђен 
по сту пак утвр ђи ва ња про ме на у ста њу ин ва лид но сти ко је мо гу би ти од 
ути ца ја на оства ри ва ње пра ва на ин ва лид ску пен зи ју. На тај на чин за ко но-
да вац је ство рио прав ни основ за ре ви ди ра ње тог пра ва пу тем ван ред них 
прав них сред ста ва. Ова кав став Устав ни суд је из нео у Ре ше њу IУ-229/2003 
од 2. ок то бра 2003. го ди не, ка да је оце њу ју ћи устав ност оспо ре не од ред бе  



60 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

чла на 96. став 2. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 43/03) у од но су на Устав од 1990. го ди не, ни је при хва-
тио ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти од-
ред бе чла на 96. став 2. За ко на.

С об зи ром на то да је чла ном 60. Уста ва утвр ђе но пра во на рад, а чла-
ном 69. Уста ва пра ва за по сле них и њи хо вих по ро ди ца на со ци јал но обез-
бе ђе ње и оси гу ра ње, то је Устав ни суд оце нио да се ове од ред бе Уста ва ко-
је ини ци ја тор на во ди као основ не у став но сти оспо ре не за кон ске нор ме, с 
об зи ром на Уста вом утвр ђе ну са др жи ну пра ва ко ја се њи ма јем че, не мо гу 
до ве сти у устав но прав ну ве зу са пи та њи ма ко ја се уре ђу ју оспо ре ним од-
ред ба ма чла на 96. За ко на. Сто га, Устав ни суд ни је на шао основ за по кре та-
ње по ступ ка за оце ну устав но сти од ред бе чла на 96. За ко на о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу, те, са гла сно чла ну 53. став 3. За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ини ци ја ти ву ни је при хва тио, 
од лу чу ју ћи као у тач ки 1. из ре ке.

По во дом на во да ини ци ја то ра да оспо ре на од ред ба За ко на ни је у са гла-
сно сти са од ред бом чла на 21. истог за ко на и пред ло га да се За кон о ра ду 
до пу ни но вом од ред бом, Устав ни суд ука зу је да, по ла зе ћи од сво је над ле-
жно сти из чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да оце њу је ме ђу соб ну са гла-
сност од ре да ба истог за ко на, као ни да вр ши до пу ну за ко на, те је ини ци ја-
ти ву у том де лу од ба цио, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на 
о Устав ном су ду, од лу чу ју ћи као у тач ки 2. из ре ке.

По ла зе ћи од то га да је до нео ко нач ну од лу ку, Устав ни суд је од ба цио зах-
тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та до не тог, од но сно рад ње пред-
у зе те на осно ву оспо ре не од ред бе За ко на, са гла сно чла ну 56. став 3. За ко-
на о Устав ном су ду, као у тач ки 3. из ре ке.

Устав ни суд је на осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 36. став 1. тач ка 
1), чла на 46. тач. 3) и 5) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка о 
ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), до нео Ре-
ше ње као у из ре ци. 

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-347/2009 од 8. сеп тем бра 2011. го ди не

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

63/06, 5/09 и 107/09) – члан 117.

За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пен зиј ском  
и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“,  

број 101/10) – чл. 45, 81. и 84.

Про пи си ва њем да се при ма о цу по ро дич не пен зи је ко ји стек не свој-
ство оси гу ра ни ка при вре ме но об у ста вља ис пла та по ро дич не пен зи је, с 
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тим што се по пре стан ку оба вља ња по сла, од но сно оси гу ра ња, ис пла та 
на ста вља, пра во на по ро дич ну пен зи ју се не од у зи ма већ об у ста вља и по-
но во ус по ста вља по пре стан ку оси гу ра ња, јер сва ко рад но ан га жо ва ње, 
по би ло ком осно ву за по сле ња или уго во ре не де лат но сти, зна чи сти ца-
ње свој ства оси гу ра ни ка у сми слу про пи са о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу, а ти ме и оба ве зу упла те до при но са.

За кон ска мо гућ ност да ко ри сник за др жи по ро дич ну пен зи ју ка да је 
уго во ре на на кна да по осно ву за по сле ња ни жа од цен зу са ко ји је утвр ђен 
оспо ре ном од ред бом За ко на, обез бе ђу је ма те ри јал ну си гур ност ње них ко-
ри сни ка у си ту а ци ји ка да оства ре ни при ход по осно ву за по сле ња ни је до-
во љан да оси гу ра њи хо ву ма те ри јал ну ег зи стен ци ју. Пре ма оце ни Устав ног 
су да, по сто ји објек тив но и ра зум но оправ да ње за ства ра ње та кве раз ли-
ке у трет ма ну ме ђу ко ри сни ци ма по ро дич не пен зи је ко ји ма се, по осно ву 
за по сле ња, об у ста вља, од но сно не об у ста вља ис пла та по ро дич не пен зи је.

Ка ко је у по ступ ку до но ше ња За ко на На род на скуп шти на по себ но од-
лу чи ла да по сто ји оп шти ин те рес за по врат но деј ство од ре ђе них од ре да ба 
За ко на, као и да је из ри чи то утвр ди ла по сто ја ње на ро чи то оправ да них 
раз ло га да За кон сту пи на сна гу ра ни је од осмог да на од да на об ја вљи ва-
ња „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, ни су по вре ђе не од ред бе чл. 
196. и 197. Уста ва.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
у став но сти од ре да ба чла на 117. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу-
ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 
5/09 и 107/09) и чл. 45, 81. и 84. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пен-
зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/10).

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр-
ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла на 117. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 
101/05, 63/06, 5/09 и 107/09) и чл. 45, 81, и 84. За ко на о из ме на ма и до пу-
на ма За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 101/10). Под но си лац пред став ке сма тра оспо ре не од ред бе За ко на 
не са гла сним са од ред ба ма чл. 21, 60, 196. и 197. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. 
Ово из раз ло га што је од ред ба ма чла на 117. основ ног тек ста За ко на и чла-
на 45. из ме на на ве де ног За ко на, ко ји ма је про пи са но да се ко ри сни ку по ро-
дич не пен зи је ко ји стек не свој ство оси гу ра ни ка, об у ста вља ис пла та пен зи је, 
на ру ша ва ју устав ни прин ци пи са др жа ни у од ред ба ма чл. 21. и 60. Уста-
ва, јер се, по ми шље њу ини ци ја то ра, ра ди о сте че ним пра ви ма ко ри сни ка  
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га ран то ва ним чла ном 71. овог за ко на, та ко да се дру гим чла но ви ма За ко на 
ова пра ва не мо гу су спен до ва ти. Од ред бом чла на 81. За ко на о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на, да ље се на во ди, од ре ђе но је по врат но деј ство За ко на су-
прот но од ред би чла на 197. Уста ва, а од ред ба чла на 84, ко јом је пред ви ђе-
но сту па ње на сна гу За ко на на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња, су пр от на 
је од ред би чла на 196. Уста ва.

У прет ход ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним чла ном 
117. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09 и 107/09) про пи са но: 
да ако по ро дич ну пен зи ју ко ри сте два или ви ше чла но ва по ро ди це, па не-
ком од њих пре ста не пра во на пен зи ју, оста лим чла но ви ма ко ји има ју пра-
во на по ро дич ну пен зи ју по но во се од ре ђу је ви си на пен зи је, та ко да од ре-
ђе на ви си на пен зи је при па да од пр вог на ред ног да на у од но су на дан ка да 
је ко ри сни ку пре ста ло пра во на пен зи ју (став 1); да се ко ри сни ку по ро дич-
не пен зи је ко ји стек не свој ство оси гу ра ни ка об у ста вља ис пла та по ро дич-
не пен зи је (став 2); да ако се ис пла та по ро дич не пен зи је об у ста ви или ако 
пра во ко је при па да по је ди ном чла ну по ро ди це ми ру је, по ро дич на пен зи ја 
се по но во не од ре ђу је (став 3); да ако се ко ри сни ку по ро дич не пен зи је због 
за по сле ња, од но сно оба вља ња де лат но сти по осно ву ко је је оба ве зно оси-
гу ран или због ко ри шће ња ста ро сне или ин ва лид ске пен зи је, не ис пла ћу је 
по ро дич на пен зи ја ко ја му при па да, оста лим чла но ви ма уже по ро ди це ис-
пла ћу је се за то вре ме по ро дич на пен зи ја у ви си ни ко ја се од ре ђу је као да 
ко ри сник пен зи је не ма пра во на по ро дич ну пен зи ју (став 4).

Од ред ба ма чла на 45. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/10) у 
чла ну 117. по сле ста ва 2. до да ти су ст. 3. и 4. ко ји пр о пи су ју да се ко ри сни-
ку по ро дич не пен зи је, ко ји стек не свој ство оси гу ра ни ка по осно ву чла на 
11. тач. 9) и 10) и чла на 12. став 1. тач ка 3) овог за ко на, об у ста вља ис пла та 
по ро дич не пен зи је на кон утвр ђи ва ња ста жа оси гу ра ња за пе ри од утвр ђе-
ног ста жа оси гу ра ња, да се из у зет но од ст. 2. и 3. овог чла на, ко ри сни ку по-
ро дич не пен зи је не об у ста вља се ис пла та по ро дич не пен зи је у слу ча ју ка да 
је оства рио уго во ре ну на кна ду на ме сеч ном ни воу у из но су ни жем од 50% 
нај ни же осно ви це у оси гу ра њу за по сле них, ва же ће у мо мен ту упла те до-
при но са, а да до са да шњи ст. 3. и 4. по ста ју ст. 5. и 6.

Чла ном 81. За ко на о из ме на ма и до пу на ма за ко на пр о пи са но је да ће 
се члан 31. овог за ко на при ме њи ва ти од 1. ја ну а ра 2010. го ди не за оси гу ра-
ни ке из чла на 42. За ко на.

Чла ном 84. За ко на о из ме на ма и до пу на ма на ве де ног за ко на пр о пи са но 
је да овај за кон сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, а да ће се при ме њи ва ти од 1. ја ну а ра 
2011. го ди не, осим од ре да ба чл. 1, 10, 18, 20, 21, 23, 26, 31, 54. и 64. овог за-
ко на у де лу ко ји се од но си на пр о фе си о нал на вој на ли ца, ко је се при ме њу-
ју по чев од 1. ја ну а ра 2012. го ди не.

Од ред ба ма Уста ва Ре пу бли ке Ср би је у од но су на ко је је тра же на оце-
на устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском  



ЗАКОНИ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 63

оси гу ра њу, утвр ђе но је: да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки, да сва ко 
има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту без дис кри ми на ци је, као и да је за-
бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно-
ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног 
по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имо вин-
ског ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди-
те та (члан 21. ст. 1. до 3); да се јем чи пра во на рад, у скла ду са за ко ном, да 
сва ко има пра во на сло бо дан из бор ра да, да су сви ма, под јед на ким усло ви-
ма до ступ на сва рад на ме ста, као и да сва ко има пра во на по што ва ње до сто-
јан ства сво је лич но сти на ра ду, без бед не и здра ве усло ве ра да, по треб ну за-
шти ту на ра ду, огра ни че но рад но вре ме, днев ни и не дељ ни од мор, пла ће ни 
го ди шњи од мор, пра вич ну на кна ду за рад и на прав ну за шти ту за слу чај пре-
стан ка рад ног од но са. Ни ко се тих пра ва не мо же од ре ћи (члан 60. ст. 1. до 
4); да за ко ни и дру ги оп шти ак ти сту па ју на сна гу нај ра ни је осмог да на од да-
на об ја вљи ва ња и мо гу да сту пе на сна гу ра ни је са мо ако за то по сто је на ро-
чи то оправ да ни раз ло зи, утвр ђе ни при ли ком њи хо вог до но ше ња (члан 196. 
став 4); да за ко ни и сви дру ги оп шти ак ти не мо гу има ти по врат но деј ство, а 
из у зет но, са мо по је ди не од ред бе за ко на мо гу има ти по врат но деј ство, ако то 
на ла же оп шти ин те рес утвр ђен при до но ше њу за ко на (члан 197. ст. 1. и 2).

За оце ну устав но сти од ре да ба За ко на, по оце ни Устав ног су да, од зна ча-
ја су и од ред бе Уста ва ко ји ма је утвр ђе но: да се пен зиј ско оси гу ра ње уре ђу је 
за ко ном, а Ре пу бли ка Ср би ја се ста ра о еко ном ској си гур но сти пен зи о не ра 
(члан 70); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је си стем у обла сти рад-
них од но са, за шти те на ра ду, за по шља ва ња, со ци јал ног оси гу ра ња и дру-
гих об ли ка со ци јал не си гур но сти и дру ге еко ном ске и со ци јал не од но се од 
оп штег ин те ре са (члан 97. тач ка 8).

По на ла же њу Устав ног су да, основ ни циљ пен зиј ског оси гу ра ња је сте 
обез бе ђи ва ње ма те ри јал не и со ци јал не си гур но сти оси гу ра ни ка, кад због 
ста ро сти или гу бит ка рад не спо соб но сти пре ста не да ра ди, а у слу ча ју ње-
го ве смр ти ма те ри јал но обез бе ђе ње чла но ва ње го ве по ро ди це, ре а ли за ци-
јом пра ва на по ро дич ну пен зи ју.

По ла зе ћи од од ре да ба Уста ва, а по себ но од ред бе чла на 70. ко јом је утвр-
ђе но да се пен зиј ско оси гу ра ње уре ђу је за ко ном и да се Ре пу бли ка Ср би ја 
ста ра о еко ном ској си гур но сти пен зи о не ра, као и има ју ћи у ви ду да пра во 
на по ро дич ну пен зи ју пред ста вља из ве де но пра во ко је при па да чла но ви-
ма по ро ди це оси гу ра ни ка, од но сно ко ри сни ка, Устав ни суд је оце нио да су 
оспо ре не од ред бе чла на 117. основ ног тек ста За ко на о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу и чла на 45. За ко на о из ме на ма и до пу на ма на ве де ног 
за ко на до не те у гра ни ца ма устав них овла шће ња за ко но дав ца да про пи ше 
да се ко ри сни ку не ће ис пла ћи ва ти по ро дич на пен зи ја у слу ча ју за по сле ња, 
од но сно оба вља ња де лат но сти по осно ву ко је је оба ве зно оси гу ран или због 
ко ри шће ња ста ро сне или ин ва лид ске пен зи је, уз мо гућ ност да се ко ри сни ку 
по ро дич не пен зи је не об у ста вља ис пла та по ро дич не пен зи је у слу ча ју ка-
да је оства ре на уго во ре на на кна да на ме сеч ном ни воу ни жа од 50% нај ни-
же осно ви це у оси гу ра њу за по сле них ва же ће у мо мен ту упла те до при но са.
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Да кле, За ко ном је про пи са но да се при ма о цу по ро дич не пен зи је ко-
ји стек не свој ство оси гу ра ни ка при вре ме но об у ста вља ис пла та по ро дич не 
пен зи је, с тим што се по пре стан ку оба вља ња по сла, од но сно оси гу ра ња, ис-
пла та на ста вља. То да ље зна чи, да се пра во на по ро дич ну пен зи ју, по оце ни 
Су да, не од у зи ма, већ об у ста вља и по но во ус по ста вља по пре стан ку оси гу-
ра ња, јер сва ко рад но ан га жо ва ње, по би ло ком осно ву за по сле ња или уго-
во ре не де лат но сти, зна чи сти ца ње свој ства оси гу ра ни ка у сми слу про пи са 
о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, а ти ме и оба ве зу упла те до при но са.

Што се ти че за кон ске мо гућ но сти да ко ри сник за др жа ва по ро дич ну пен-
зи ју ка да је уго во ре на на кна да по осно ву за по сле ња ни жа од цен зу са ко ји 
је утвр ђен у оспо ре ној од ред би За ко на, Устав ни суд је оце нио да је основ-
ни сми сао оспо ре не од ред бе у обез бе ђи ва њу ма те ри јал не си гур но сти ње-
них ко ри сни ка у си ту а ци ји ко ја је оства ре ни при ход по осно ву за по сле ња 
та кав да, сам по се би, ни је до во љан да оси гу ра ма те ри јал ну ег зи стен ци ју 
ко ри сни ка по ро дич не пен зи је. Устав ни суд је, та ко ђе, оце нио да се оспо ре-
ним од ред ба ма чла на 117. основ ног тек ста За ко на и чла на 45. За ко на о из-
ме на ма и до пу на ма на ве де ног За ко на, не до во ди у пи та ње устав ни прин цип 
о за бра ни дис кри ми на ци је из чла на 21. Уста ва. На и ме, на ве де на од ред ба 
Уста ва пред ста вља је дан од те ме ља устав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и 
од но си се на све, ка ко на фи зич ка, та ко и на прав на ли ца. Ува жа ва ју ћи циљ 
оспо ре них од ре да ба За ко на, а то је обез бе ђи ва ње ма те ри јал не си гур но сти 
ко ри сни ка пен зи је ка да ан га жо ва ње на од ре ђе ним по сло ви ма ку му ла тив-
но са из но сом по ро дич не пен зи је, по про це ни за ко но дав ца, не обез бе ђу је 
ми ни мум со ци јал не си гур но сти ко ри сни ка, Устав ни суд на ла зи да по сто ји 
објек тив но и ра зум но оправ да ње за ства ра ње раз ли ке у трет ма ну ме ђу ко-
ри сни ци ма по ро дич не пен зи је ко ји ма се, по осно ву за по сле ња, об у ста вља, 
од но сно не об у ста вља ис пла та по ро дич не пен зи је.

По зи ва ње под но си о ца ини ци ја ти ве на не са гла сност оспо ре них од ре-
да ба За ко на са Уста вом за јем че ним пра вом на рад из чла на 60. Уста ва, по 
оце ни Устав ног су да, ни је од ути ца ја на тра же ну оце ну устав но сти, има ју-
ћи у ви ду да од ред ба чла на 60. Уста ва са др жи јем ства о пра ву на рад, пра ву 
на сло бо дан из бор ра да и до ступ но сти свих рад них ме ста сви ма под јед на-
ким усло ви ма, ко ја устав на пра ва са оспо ре ним од ред ба ма За ко на не до-
во де у пи та ње.

Раз ма тра ју ћи од ред бе чл. 81. и 84. За ко на о из ме на ма и до пу на ма оспо-
ре ног За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на, ко ји ма је про пи са на ре тр о-
ак тив на при ме на од ре да ба овог чла на по чев од 1. ја ну а ра 2010. го ди не, као 
и сту па ње на сна гу За ко на на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе-
ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, Устав ни суд је, уви дом у За пи сник са Ос-
ме сед ни це дру гог ре дов ног за се да ња На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср-
би је у 2010. го ди ни, одр жа не 22, 23, 24, 27, 28. и 29. де цем бра 2010. го ди не, 
утвр дио да је, у по ступ ку до но ше ња овог за ко на, На род на скуп шти на по-
себ но од лу чи ла да по сто ји оп шти ин те рес за по врат но деј ство од ре да ба  
чл. 77. и 81. Пред ло га За ко на, као и да је из ри чи то утвр ђе но да по сто је  
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на ро чи то оправ да ни раз ло зи да За кон сту пи на сна гу ра ни је од осмог да на 
од да на об ја вљи ва ња „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Има ју ћи у ви ду из ло же но, Устав ни суд је оце нио да оспо ре ним од ред-
ба ма чл. 81. и 84. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пен зиј ском и ин-
ва лид ском оси гу ра њу ни су по вре ђе не од ред бе чл. 196. и 197. Уста ва.

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

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

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-8/2011 од 8. де цем бра 2011. го ди не

За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при ва ти за ци ји 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 123/07)  

– чл. 17. и 29.

За ко но да вац је Уста вом овла шћен да уре ди по сту пак у про це су пре-
тва ра ња дру штве ног и др жав ног ка пи та ла у при ват ни, као и ме ђу соб не 
од но се су бјек та при ва ти за ци је и куп ца, по себ но у слу ча ју рас ки да уго во ра 
о при ва ти за ци ји на на чин ко јим се обез бе ђу је за шти та оп штег ин те ре са. 

Устав ни суд је оце нио да оспо ре не од ред бе За ко на, пре ма ко ји ма је 
ку пац ка пи та ла, од но сно имо ви не, ду жан да све ак ци је ко је је сте као до-
ка пи та ли за ци јом пре не се су бјек ту при ва ти за ци је ко ји их др жи као соп-
стве не ак ци је све док ку пац не из вр ши уго во ре не оба ве зе, као и да се у 
слу ча ју рас ки да уго во ра о про да ји ка пи та ла, од но сно имо ви не ак ци је пре-
но се Ак циј ском фон ду, ко ји их про да је за јед но са ак ци ја ма су бјек та при-
ва ти за ци је и од про дај не це не на док на ђу је куп цу из нос ко ји је уло жио као 
ин ве сти ци ју, а по из вр ше њу оба ве за из уго во ра о про да ји ка пи та ла, од но-
сно имо ви не, су бјект при ва ти за ци је пре но си соп стве не ак ци је на куп ца 
од ко јих је те ак ци је сте као, ни су не са гла сне са од ред ба ма чла на 82. став 
1. и чла на 86. ст. 1. и 2, пре ма ко ји ма еко ном ско уре ђе ње у Ре пу бли ци Ср-
би ји, из ме ђу оста лог, по чи ва на тр жи шној при вре ди и рав но прав но сти 
при ват не и дру гих об ли ка сво ји не и ко ји ма се јем че при ват на, за дру жна 
и јав на сво ји на, а по сто је ћа дру штве на сво ји на се пре тва ра у при ват ну 
сво ји ну под усло ви ма, на на чин и у ро ко ви ма пред ви ђе ним за ко ном.

Про пи си ва њем да ће се по сту пак при ва ти за ци је за по чет до да на сту па-
ња на сна гу овог за ко на на ста ви ти по од ред ба ма овог за ко на, не ме ња ју се 
прав не си ту а ци је и од но си ко ји су свр ше ни у про шло сти, већ се оспо ре на 
од ред ба За ко на од но си на по сту пак при ва ти за ци је ко ји је у то ку и ко ји 
ни је окон чан, те сто га од ред ба чла на 29. За ко на не ма по врат но деј ство, 
ко је је чла ном 197. став 1. Уста ва за бра ње но.
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Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
у став но сти од ре да ба чл. 17. и 29. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 
при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 123/07).

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду поднетa je иницијативa за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну устав но сти од ре да ба чл. 17. и 29. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на 
о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 123/07). Под но си лац ини-
ци ја ти ве на во ди да је, као ку пац су бјек та при ва ти за ци је ДП Ри бар ско га-
здин ство Бе о град, 2007. го ди не ис пу нио уго вор ну оба ве зу и ин ве сти рао у 
су бјект при ва ти за ци је, да је из да та по себ на еми си ја ак ци ја, ко ја пред ста-
вља ње го во вла сни штво и ње го ву при ват ну сво ји ну, али да Цен трал ни ре-
ги стар де по и кли ринг хар ти ја од вред но сти ни је упи сао ове ак ци је на ње-
гов вла снич ки ра чун хар ти ја од вред но сти и да је Аген ци ја за при ва ти за ци ју 
до не ла ре ше ње ко јим те ак ци је упи су је на су бјект при ва ти за ци је. Ини ци-
ја тор, да ље, на во ди да је, на кон рас ки да уго во ра, Аген ци ја до не ла ре ше ње 
ко јим је ње го ве ак ци је пре не ла Ак циј ском фон ду, а што је Цен трал ни ре-
ги стар хар ти ја од вред но сти и спро вео, што зна чи да при ват на сво ји на, за-
јем че на Уста вом, ни је при па ла вла сни ку, већ је без ика кве прав не за шти те 
и без зна ња вла сни ка пре не та су бјек ту при ва ти за ци је, а за тим Ак циј ском 
фон ду ра ди про да је. Сто га, под но си лац ини ци ја ти ве сма тра да су од ред бе 
чла на 17. оспо ре ног За ко на не са гла сне са од ред ба ма чла на 86. Уста ва ко-
ји ма се јем че при ват на, за дру жна и јав на сво ји на и да сви об ли ци сво ји не 
има ју јед на ку прав ну за шти ту. Од ред ба чла на 29. оспо ре ног За ко на, ко јом 
је пред ви ђе но да ће се по сту пак при ва ти за ци је за по чет до да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на на ста ви ти по од ред ба ма овог за ко на, по ми шље њу ини-
ци ја то ра, има по врат но деј ство, су прот но чла ну 197. Уста ва, ко ји за бра њу-
је по врат но деј ство за ко на и свих дру гих оп штих ака та.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним од-
редбaмa чла на 17. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при ва ти за ци ји 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 123/07), у чла ну 41. За ко на о при ва ти за ци ји, 
по сле ста ва 1, до да то пет но вих ста во ва, ко ји ма је про пи са но: да се ак ци је 
ко је сти че ку пац из но вих еми си ја по осно ву по ве ћа ња ка пи та ла су бјек та 
при ва ти за ци је за вре ме из вр ше ња уго во ре них оба ве за, сма тра ју соп стве-
ним ак ци ја ма су бјек та при ва ти за ци је ко је су у пот пу но сти пла ће не (став 
2); да ка да ку пац ка пи та ла, од но сно имо ви не, из вр ши оба ве зе из уго во-
ра о про да ји ка пи та ла, од но сно имо ви не, што се до ка зу је по твр дом Аген-
ци је, су бјект при ва ти за ци је ко ји је сте као соп стве не ак ци је ду жан је да их 
без на кна де пре не се куп цу ка пи та ла, од но сно имо ви не, од ко га их је сте-
као (став 3); да Аген ци ја до ста вља ре ги стру над ле жном за во ђе ње ра чу на  
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хар ти ја од вред но сти ре ше ње на осно ву ко јег се вр ши упис соп стве них ак-
ци ја на су бјект при ва ти за ци је, као и ре ше ње на осно ву ко јег се вр ши пре нос 
соп стве них ак ци ја на куп ца (став 4); да се у слу ча ју рас ки да уго во ра о про-
да ји ка пи та ла, од но сно имо ви не, ак ци је из ста ва 2. овог чла на пре но се Ак-
циј ском фон ду ко ји их про да је за јед но са ак ци ја ма су бјек та при ва ти за ци је 
ко је су му пре не те у скла ду са за ко ном и да сред ства оства ре на од про да-
је соп стве них ак ци ја сте че них по осно ву по ве ћа ња ка пи та ла но вим уло зи-
ма, по од бит ку тро шко ва про да је, Ак циј ски фонд пре но си куп цу са ко јим 
је уго вор о про да ји ка пи та ла, од но сно имо ви не, рас ки нут (став 5); да се на 
оту ђе ње, ре жим и дру ге прав не по сло ве ко ји се од но се на соп стве не ак ци-
је сход но при ме њу ју од ред бе за ко на ко јим се уре ђу ју при вред на дру штва 
(став 6). Оспо ре ном од ред бом чла на 29. За ко на пред ви ђе но је да ће се по-
сту пак при ва ти за ци је за по чет до да на сту па ња на сна гу овог за ко на на ста-
ви ти по од ред ба ма овог за ко на. 

У обра зло же њу Пред ло га оспо ре ног За ко на о из ме на ма и до пу на ма За-
ко на о при ва ти за ци ји, ко ји је Вла да до ста ви ла На род ној скуп шти ни, као 
раз лог за до но ше ње оспо ре них од ре да ба чла на 17. За ко на је на ве де но да се, 
ка да се ка пи тал ко ји је био пред мет про да је, по сле рас ки да уго во ра пре не-
се Ак циј ском фон ду, де ша ва да се Ак циј ском фон ду фак тич ки пре но си ма-
њин ски па кет ак ци ја, с об зи ром да је ку пац ка пи та ла, у то ку ва же ња уго во-
ра о про да ји, сте као ве ћин ски па кет ак ци ја по осно ву из вр ше ног по ве ћа ња 
основ ног ка пи та ла, та ко да је Ак циј ски фонд, од но сно при вре ме ни за ступ-
ник ка пи та ла ко га он име ну је, прак тич но оне мо гу ћен да упра вља су бјек том 
при ва ти за ци је и вр ши дру га овла шће ња ко ја су му за ко ном да та. С дру ге 
стра не, за др жа ва њем ак ци ја из до ка пи та ли за ци је, не са ве стан ку пац ка пи-
та ла је че сто у мо гућ но сти да и да ље пре ко ор га на упра вља ња у ко ји ма има 
ве ћи ну гла со ва не сме та но рас по ла же ма те ри јал ним и фи нан сиј ским сред-
стви ма су бјек та при ва ти за ци је, па је за то за ко но да вац увео ин сти тут сти ца-
ња соп стве них ак ци ја у су бјек ту при ва ти за ци је. Пре ма пред ло же ном ре ше-
њу, ку пац ка пи та ла, од но сно имо ви не, ду жан је да све ак ци је ко је је сте као 
до ка пи та ли за ци јом пре не се су бјек ту при ва ти за ци је ко ји их др жи као соп-
стве не ак ци је све док ку пац не из вр ши уго во ре не оба ве зе. Та ко ђе је пред-
ви ђе но по сту па ње у слу ча ју да се уго вор о про да ји ка пи та ла, од но сно имо-
ви не рас ки не. У том слу ча ју ак ци је се пре но се Ак циј ском фон ду, ко ји их 
про да је за јед но са ак ци ја ма су бјек та при ва ти за ци је и од про дај не це не на-
док на ђу је куп цу из нос ко ји је уло жио као ин ве сти ци ју. По из вр ше њу оба-
ве за из уго во ра о про да ји ка пи та ла, од но сно имо ви не, су бјект при ва ти за-
ци је пре но си соп стве не ак ци је на куп ца од ко јих је те ак ци је сте као. Сто га 
је, пред ло же ним за ко но дав ним ре ше њем уста но вљен прав ни основ да би 
Цен трал ни ре ги стар хар ти ја од вред но сти мо гао да из вр ши пре нос вла-
сни штва на ак ци ја ма. Та ко је у овом слу ча ју по треб но да Аген ци ја за при-
ва ти за ци ју до ста ви Цен трал ном ре ги стру хар ти ја од вред но сти ре ше ње на 
осно ву ко јег ће се из вр ши ти пре нос соп стве них ак ци ја са ра чу на хар ти ја 
од вред но сти куп ца су бјек та при ва ти за ци је на ра чун хар ти ја од вред но сти 
су бјек та при ва ти за ци је као и обр ну то са ра чу на су бјек та на ра чун куп ца. 
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Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да еко ном ско уре ђе ње у Ре пу-
бли ци Ср би ји по чи ва на тр жи шној при вре ди, отво ре ном и сло бод ном тр-
жи шту, сло бо ди пред у зет ни штва, са мо стал но сти при вред них су бје ка та и 
рав но прав но сти при ват не и дру гих об ли ка сво ји не; да је Ре пу бли ка Ср би-
ја је дин стве но при вред но под руч је са је дин стве ним тр жи штем ро ба, ра да, 
ка пи та ла и услу га и да се ути цај тр жи шне при вре де на со ци јал ни и еко ном-
ски по ло жај за по сле них ускла ђу је кроз со ци јал ни ди ја лог из ме ђу син ди-
ка та и по сло да ва ца (члан 82); да се јем че при ват на, за дру жна и јав на сво-
ји на, да је јав на сво ји на др жав на сво ји на, сво ји на ау то ном не по кра ји не и 
сво ји на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, да сви об ли ци сво ји не има ју јед на ку 
прав ну за шти ту, као и да се по сто је ћа дру штве на сво ји на пре тва ра у при-
ват ну сво ји ну под усло ви ма, на на чин и у ро ко ви ма пред ви ђе ним за ко ном 
(члан 86. ст. 1. и 2); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, по ред оста-
лог, оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на, устав ност и за ко ни-
тост, прав ни по ло жај при вред них су бје ка та, сво јин ске и обли га ци о не од-
но се и за шти ту свих об ли ка сво ји не, дру ге еко ном ске и со ци јал не од но се 
од оп штег зна ча ја и дру ге од но се од ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју, у скла-
ду с Уста вом (члан 97. тач. 2, 6, 7, 8. и 17); да за ко ни и сви дру ги оп шти ак-
ти не мо гу има ти по врат но деј ство и да, из у зет но, са мо по је ди не од ред бе 
за ко на мо гу има ти по врат но деј ство, ако то на ла же оп шти ин те рес утвр-
ђен при до но ше њу за ко на (члан 197. ст. 1. и 2).

По ла зе ћи од од ре да ба Уста ва ко ји ма је утвр ђе но да еко ном ско уре ђе-
ње у Ре пу бли ци Ср би ји, из ме ђу оста лог, по чи ва на тр жи шној при вре ди и 
рав но прав но сти при ват не и дру гих об ли ка сво ји не (члан 82. став 1), као и 
да се јем че при ват на, за дру жна и јав на сво ји на, а да се по сто је ћа дру штве-
на сво ји на пре тва ра у при ват ну сво ји ну под усло ви ма, на на чин и у ро ко-
ви ма пред ви ђе ним за ко ном (члан 86. ст. 1. и 2), Устав ни суд је оце нио да 
је на ве де ним устав ним од ре ђе њем за ко но да вац, по ред оста лог, овла шћен 
да уре ди по сту пак и на чин по сту па ња у про це су пре тва ра ња дру штве ног 
и др жав ног ка пи та ла у при ват ни, као и ме ђу соб не од но се су бјек та при ва-
ти за ци је и куп ца, а по себ но у слу ча ју рас ки да уго во ра о при ва ти за ци ји на 
на чин ко јим се обез бе ђу је за шти та оп штег ин те ре са, као што је то обра зло-
же но у пред ло гу оспо ре ног За ко на. 

Устав ни суд је ста но ви шта да оспо ре ним од ред ба ма За ко на ни су до ве де-
на у пи та ње имо вин ска пра ва куп ца у слу ча ју ка да ак ци је сти че из но вих еми-
си ја по осно ву по ве ћа ња ка пи та ла су бјек та при ва ти за ци је за вре ме из вр ше-
ња уго во ре них оба ве за, с об зи ром на то да се те ак ци је сма тра ју соп стве ним 
ак ци ја ма су бјек та при ва ти за ци је са мо до мо мен та из вр ше ња оба ве за из уго-
во ра о про да ји ка пи та ла, од но сно имо ви не, ка да је су бјект при ва ти за ци је у 
оба ве зи да их без на кна де пре не се куп цу. Та ко ђе, у слу ча ју рас ки да уго во ра, 
ове ак ци је се пре но се Ак циј ском фон ду, ко ји их про да је за јед но са ак ци ја-
ма су бјек та при ва ти за ци је ко је су му пре не те у скла ду са за ко ном, а сред ства 
оства ре на од про да је соп стве них ак ци ја сте че них по осно ву по ве ћа ња ка пи-
та ла но вим уло зи ма, по од бит ку тро шко ва про да је, Ак циј ски фонд пре но-
си куп цу са ко јим је уго вор о про да ји ка пи та ла, од но сно имо ви не, рас ки нут, 
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што зна чи да су имо вин ски ин те ре си куп ца и у слу ча ју рас ки да уго во ра за-
шти ће ни. Устав ни суд је, сто га, оце нио да се раз ло зи ма на ве де ним у ини ци-
ја ти ви не до во ди у сум њу устав ност оспо ре них од ре да ба чла на 17. За ко на о 
из ме на ма и до пу на ма За ко на о при ва ти за ци ји са ста но ви шта од ре да ба чла-
на 86. ст. 1. и 2. Уста ва, ко ји ма се јем че при ват на, за дру жна и јав на сво ји на, 
а да се по сто је ћа дру штве на сво ји на пре тва ра у при ват ну сво ји ну под усло-
ви ма, на на чин и у ро ко ви ма пред ви ђе ним за ко ном. При то ме, Суд је имао у 
ви ду и да су у ини ци ја ти ви као раз лог оспо ра ва ња од ре да ба За ко на, на ве де-
на спо р на пи та ња ко ја се од но се на кон кре тан слу чај при ва ти за ци је у ко ме 
је ини ци ја тор уче ство вао као ку пац и у ко ме је до шло до рас ки да уго во ра о 
при ва ти за ци ји. Устав ни суд ни је у мо гућ но сти да оце њу је ка ко је у кон крет-
ном слу ча ју при ме њен За кон о при ва ти за ци ји, с об зи ром на то да овај суд, 
са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је овла шћен да це ни при ме ну про-
пи са, већ спо ро ве ко ји на ста ју у ве зи са при ме ном про пи са, са гла сно Уста ву, 
ре ша ва ју над ле жни су до ви, од но сно дру ги др жав ни ор га ни. 

Ту ма че ћи са др жи ну од ред бе чла на 29. За ко на, ко јом је про пи са но да ће 
се по сту пак при ва ти за ци је за по чет до да на сту па ња на сна гу овог за ко на 
на ста ви ти по од ред ба ма овог за ко на, Устав ни суд је оце нио да се том од-
ред бом не ме ња ју прав не си ту а ци је и од но си ко ји су свр ше ни у про шло сти, 
већ се оспо ре на од ред ба За ко на од но си на по сту пак при ва ти за ци је ко ји је 
у то ку и ко ји ни је окон чан, па сто га, од ред ба чла на 29. За ко на, очи глед но, 
не ма по врат но деј ство, ко је је чла ном 197. став 1. Уста ва за бра ње но.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је на шао да не ма осно ва за по-
кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 17. и 29. оспо ре ног За-
ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при ва ти за ци ји, па је са гла сно чла ну 
53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), 
ре шио да не при хва ти под не ту ини ци ја ти ву. 

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

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-45/2010 од 22. сеп тем бра 2011. го ди не

За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 72/09) – члан 120. став 5.

Про пи су ју ћи нај пре усло ве ко је ли це мо ра да ис пу ни при ли ком при-
је ма у рад ни од нос у уста но ву, а за тим и мо гућ ност пре стан ка рад ног 
од но са, уко ли ко се утвр ди да не ис пу ња ва За ко ном про пи са не усло ве 
или ако од би је да се под врг не ле кар ском пре гле ду у над ле жној уста но ви, 
за ко но да вац је од ре дио усло ве ка ко би обез бе дио по доб ност за по сле них 
ли ца за оба вља ње обра зов но-вас пит ног ра да у уста но ви, од но сно мо гућ-
ност пре стан ка рад ног од но са ако на сту пе од ре ђе не окол но сти ко је мо гу 
ути ца ти на оба вља ње ових по сло ва. 
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Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
у став но сти од ред бе чла на 120. став 5. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо-
ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС“, број 72/09).

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
устав но сти од ред бе чла на 120. став 5. За ко на на ве де ног у из ре ци. У ини ци-
ја ти ви се на во ди да „про пи си ва њем но вих усло ва за при јем у рад ни од нос“ 
на ве де них у чла ну 120. став 1. тач ка 3) За ко на ко ји пред ви ђа низ кри вич-
них де ла и „ко ји ни су би ли услов по ра ни јим про пи си ма до во ди до то га да 
за по сле ни ма ко ји су на за ко нит на чин за сно ва ли рад ни од нос и успе шно 
оба вља ли свој по сао, при ме ном на ве де ног про пи са пре ста не рад ни од нос“. 
Из из не тих раз ло га, по ми шље њу ини ци ја то ра, оспо ре на од ред ба За ко на 
има по врат но деј ство јер ме ња од но се уста но вље не пра во сна жним по је ди-
нач ним ак ти ма, од но сно пра во сна жним прав ним по сло ви ма до не тим, од-
но сно за кљу че ним за вре ме ва же ња ра ни јег про пи са и да се на тај на чин 
ме ња ју тзв. свр ше не чи ње ни це, про тив но ци љу устав не за бра не по врат ног 
деј ства за ко на и дру гих оп штих ака та. Та ко ђе, ини ци ја тор на во ди да при ли-
ком до но ше ња За ко на ни је спро ве ден по сту пак пред ви ђен ста вом 2. чла на 
197. Уста ва, ко јим је пред ви ђен из у зе так од устав ног прин ци па за бра не по-
врат ног деј ства за ко на и дру гих оп штих ака та, та ко да са мо по је ди не од ред-
бе за ко на мо гу има ти по врат но деј ство ако то на ла же оп шти ин те рес утвр-
ђен при до но ше њу за ко на. Пред ла же да Устав ни суд до не се од лу ку ко јом ће 
утвр ди ти да оспо ре на од ред ба чла на 120. став 5. За ко на у де лу ко ји гла си: 
„За по сле ном пре ста је рад ни од нос ако се у то ку рад ног од но са утвр ди да не 
ис пу ња ва усло ве из ст. 1. и 2. овог чла на...“ ни је у са гла сно сти са Уста вом.

Устав ни суд је на осно ву од ре да ба чла на 33. став 2. За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) и чла на 82. став 1. тач ка 10. По-
слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), 
на сед ни ци од 21. апри ла 2010. го ди не, до нео За кљу чак да се ини ци ја ти ва до-
ста ви на ми шље ње На род ној скуп шти ни. У оста вље ном ро ку од 45 да на а ни 
ка сни је, На род на скуп шти на ни је до ста ви ла тра же но ми шље ње, па је по сту-
пак, са гла сно од ред би чла на 34. став 3. За ко на о Устав ном су ду, на ста вљен.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је од ред бом чла на 
120. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 72/09), чи ји је став 5. оспо рен, про пи са но да: у рад ни од нос у 
уста но ви мо же да бу де при мље но ли це, под усло ви ма про пи са ним за ко ном 
и ако – 1) има од го ва ра ју ће обра зо ва ње, 2) има пси хич ку, фи зич ку и здрав-
стве ну спо соб ност за рад са де цом и уче ни ци ма, 3) ни је осу ђи ва но пра во-
сна жном пре су дом за кри вич но де ло за ко је је из ре че на без у слов на ка зна 
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за тво ра у тра ја њу од нај ма ње три ме се ца, као и за кри вич на де ла на си ља у 
по ро ди ци, од у зи ма ња ма ло лет ног ли ца, за пу шта ња и зло ста вља ња ма ло лет-
ног ли ца или ро до скр на вље ње, за кри вич но де ло при ма ња ми та или да ва-
ња ми та, за кри вич но де ло из гру пе кри вич них де ла про тив пол не сло бо де, 
про тив прав ног са о бра ћа ја и про тив чо веч но сти и дру гих до ба ра за шти ће-
них ме ђу на род ним пра вом, без об зи ра на из ре че не санк ци је, и за ко је ни-
је, у скла ду са за ко ном, утвр ђе но дис кри ми на тор но по на ша ње, 4) има др-
жа вљан ство Ре пу бли ке Ср би је (став 1); да ка да се обра зов но-вас пит ни рад 
оства ру је на је зи ку на ци о нал не ма њи не, осим усло ва из ста ва 1. овог чла на, 
ли це мо ра да има и до каз о зна њу је зи ка на ко ме се оства ру је обра зов но-вас-
пит ни рад (став 2); да се усло ви из ст. 1. и 2. овог чла на до ка зу ју при ли ком 
при је ма у рад ни од нос и про ве ра ва ју се у то ку ра да (став 3); да се до ка зи о 
ис пу ње но сти усло ва из ста ва 1. тач. 1) и 4) и ста ва 2. овог чла на под но се уз 
при ја ву на кон курс, а из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на пре за кљу че ња уго во-
ра о ра ду, а до каз из ста ва 1. тач ка 3) овог чла на при ба вља уста но ва (став 
4); да за по сле ном пре ста је рад ни од нос ако се у то ку рад ног од но са утвр ди 
да не ис пу ња ва усло ве из ст. 1. и 2. овог чла на или ако од би је да се под врг не 
ле кар ском пре гле ду у над ле жној здрав стве ној уста но ви (оспо ре ни став 5).

Та ко ђе, За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи-
са но је да де лат ност обра зо ва ња и вас пи та ња оба вља уста но ва и да се на 
осни ва ње и рад уста но ве при ме њу ју про пи си о јав ним слу жба ма (члан 7. 
ст. 1. и 2); да у уста но ви обра зов но-вас пит ни рад оба вља ју на став ник, вас-
пи тач и струч ни са рад ник, ко ји ма мо гу да по ма жу и дру га ли ца у скла ду са 
тим за ко ном, те да су и дру ги за по сле ни у уста но ви ду жни да сво јим ра дом 
и укуп ним по на ша њем по шту ју оп ште прин ци пе обра зо ва ња и вас пи та ња 
и до при но се оства ри ва њу ци ље ва обра зо ва ња и вас пи та ња, оп штих и по-
себ них стан дар да по стиг ну ћа и раз ви је не по зи тив не ат мос фе ре у уста но-
ви (члан 8. ст. 1, 5. и 6).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да за ко ни и сви дру ги оп шти ак-
ти не мо гу има ти по врат но деј ство, да из у зет но, са мо по је ди нач не од ред бе 
за ко на мо гу има ти по врат но деј ство, ако то на ла же оп шти ин те рес утвр ђен 
при до но ше њу за ко на (члан 197. ст. 1. и 2); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и 
обез бе ђу је, по ред оста лог, си стем у обла сти обра зо ва ња (члан 97. тач ка 10).

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва, Устав ни суд је утвр дио да је 
за ко но да вац са гла сно устав ном овла шће њу из чла на 97. тач ка 10. Уста ва, 
да уре ђу је и обез бе ђу је си стем у обла сти обра зо ва ња, За ко ном о осно ва-
ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња уре дио осно ве си сте ма пред школ ског, 
основ ног и сред њег обра зо ва ња а у окви ру то га и пи та ње усло ва за при јем 
у рад ни од нос у уста но ву чи ја је основ на де лат ност обра зо ва ње и вас пи та-
ње. При ли ком оце не устав но сти оспо ре не од ред бе чла на 120. став 5. За ко-
на, ко јом је про пи са но да за по сле ном пре ста је рад ни од нос ако се у то ку 
рад ног од но са утвр ди да не ис пу ња ва усло ве из ст. 1. и 2. овог чла на или ако 
од би је да се под врг не ле кар ском пре гле ду у над ле жној здрав стве ној уста-
но ви, Устав ни суд је по шао од це ли не од ре да ба чла на 120. За ко на ко ји ма 
је, по ред оп штих усло ва за при јем у рад ни од нос у уста но ви, про пи са но да 
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ли це мо же да бу де при мље но у уста но ву ако ис пу ња ва и по себ не усло ве у 
по гле ду од го ва ра ју ћег обра зо ва ња, пси хич ке, фи зич ке и здрав стве не спо-
соб но сти за рад са де цом и уче ни ци ма и да ни је осу ђи ва но пра во сна жном 
пре су дом за кри вич но де ло за ко је је из ре че на без у слов на ка зна за тво ра у 
тра ја њу од нај ма ње три ме се ца, као и за кри вич на де ла на си ља у по ро ди ци, 
од у зи ма ња ма ло лет ног ли ца, за пу шта ња и зло ста вља ња ма ло лет ног ли ца 
или ро до скр на вље ње, за кри вич но де ло при ма ња ми та или да ва ња ми та, 
за кри вич но де ло из гру пе кри вич них де ла про тив пол не сло бо де, про тив 
прав ног са о бра ћа ја и про тив чо веч но сти и дру гих до ба ра за шти ће них ме-
ђу на род ним пра вом, без об зи ра на из ре че не санк ци је, и за ко је ни је, у скла-
ду са за ко ном, утвр ђе но дис кри ми на тор но по на ша ње, да има др жа вљан ство 
Ре пу бли ке Ср би је као и да мо ра има ти до каз о зна њу је зи ка ка да се обра зов-
но-вас пит ни рад оства ру је на је зи ку на ци о нал не ма њи не. Ка ко се обра зо ва-
ње и вас пи та ње са гла сно За ко ну оства ру је уз по што ва ње оп штих прин ци па 
обра зо ва ња и вас пи та ња, оства ри ва њем ци ље ва и стан дар да обра зо ва ња 
и вас пи та ња, усло ви за при јем у рад ни од нос пр о пи са ни у чла ну 120. За ко-
на од но се се на све за по сле не у уста но ви и ва же ка ко при ли ком за сни ва ња 
рад ног од но са та ко и у то ку рад ног од но са.

По оце ни Устав ног су да, за ко но да вац је, пр о пи су ју ћи у оспо ре ном чла-
ну 120. За ко на нај пре усло ве ко је ли це мо ра да ис пу ни при ли ком при је ма 
у рад ни од нос у уста но ву, а за тим и мо гућ ност пре стан ка рад ног од но са, 
уко ли ко се утвр ди да не ис пу ња ва За ко ном пр о пи са не усло ве или ако од-
би је да се под врг не ле кар ском пре гле ду у над ле жној уста но ви, на ве де ном 
од ред бом од ре дио усло ве ка ко би обез бе дио по доб ност за по сле них ли ца за 
оба вља ње обра зов но-вас пит ног ра да у уста но ви, па та ко и мо гућ ност пре-
стан ка рад ног од но са ако на сту пе од ре ђе не окол но сти ко је мо гу ути ца ти 
на ефи ка сно оба вља ње ових по сло ва. 

По ла зе ћи од из ло же ног, као и од то га да за ко ни, дру ги про пи си и оп-
шти ак ти по пра ви лу ва же од да на њи хо вог сту па ња на сна гу и при ме њу ју 
се на од но се ко ји на ста ну по сле то га, Устав ни суд је оце нио да оспо ре на од-
ред ба чла на 120. став 5. За ко на не ма по врат но деј ство, ка ко то сма тра ини-
ци ја тор. На и ме, За кон ни јед ном сво јом од ред бом не оба ве зу је уста но ве на 
пре и спи ти ва ње ис пу ње но сти усло ва из чла на 120. За ко на већ за по сле них 
ли ца по прет ход ним про пи си ма, што би до ве ло до ре тро ак тив не при ме не 
оспо ре не од ред бе За ко на, већ про пи су је усло ве за при јем у рад ни од нос и 
утвр ђу је деј ство тих од ре да ба убу ду ће, што зна чи да је при ме на оспо ре ног 
За ко на мо гу ћа са мо за убу ду ће.

Устав ни суд ука зу је да је од ред ба ма чла на 111. ст. 2. и 3. За ко на о осно-
ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/03, 
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05), ко ји је пре стао да ва жи 12. сеп тем бра 
2009. го ди не, сту па њем на сна гу ва же ћег За ко на о осно ва ма си сте ма обра-
зо ва ња и вас пи та ња, би ло про пи са но да се усло ви про пи са ни за ко ном за 
при јем у рад ни од нос до ка зу ју при ли ком при је ма у рад ни од нос и про ве ра-
ва ју се у то ку ра да и да на став ни ку, вас пи та чу и струч ном са рад ни ку пре-
ста је рад ни од нос ако се у то ку рад ног од но са утвр ди да не ис пу ња ва усло ве  
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из ста ва 1. овог чла на или ако од би је да се под врг не ле кар ском пре гле ду. Из 
на ве де ног сле ди да је и прет ход ни За кон са др жа вао иден тич не усло ве за при-
јем у рад ни од нос ко ји су се про ве ра ва ли у то ку ра да, с том раз ли ком што 
су се усло ви за при јем у рад ни од нос од но си ли на на став ни ке, вас пи та че и 
струч не са рад ни ке, док се усло ви из чла на 120. ва же ћег За ко на од но се на 
све за по сле не у уста но ви. Услов у по гле ду не ка жњи во сти за по сле них у уста-
но ви у ва же ћем За ко ну про ши рен је и уса гла шен са од ред ба ма Кри вич ног 
за ко ни ка („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09).

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио да не ма осно ва за по-
кре та ње по ступ ка по во дом под не те ини ци ја ти ве, те ини ци ја ти ву, са гла сно 
од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду, ни је при хва тио.

У ве зи с на во дим ини ци ја то ра да „при ме ном на ве де ног про пи са“ пре-
ста је рад ни од нос за по сле ни ма ко ји су на „за ко нит на чин за сно ва ли рад ни 
од нос и успе шно ра ди ли свој по сао“, Устав ни суд ука зу је да, пре ма чла ну 
167. Уста ва, ни је над ле жан да од лу чу је о при ме ни за ко на.

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

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-307/2009 од 29. сеп тем бра 2011. го ди не

За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 72/09) 

– члан 132. став 4.

Усло ви и на чин на ко ји се на став ник вер ске на ста ве при ма у рад ни 
од нос на од ре ђе но вре ме без кон кур са и упу ћу је у шко лу са ко јом за кљу-
чу је уго вор о ра ду на 12 ме се ци, од но си се на све на став ни ке вер ске на-
ста ве ко је са ли сте упу ћу ју тра ди ци о нал на цр ква и вер ска за јед ни ца, што 
по оце ни Су да не пред ста вља по вре ду пра ва на рад ни ти би ло ко ји вид 
дис кри ми на ци је тих ли ца с об зи ром на спе ци фи чан на чин упу ћи ва ња на 
рад у шко лу. Пи та ње ка ко ће се рад на од ре ђе но вре ме на став ни ка вер ске 
на ста ве ко ји је ал тер на тив ни пред мет у основ ној и сред њој шко ли уре ди-
ти, ствар је за ко но дав не по ли ти ке у обла сти обра зо ва ња и вас пи та ња, о 
че му Устав ни суд, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан 
да од лу чу је.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
у став но сти од ред бе чла на 132. став 4. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо-
ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС“, број 72/09).
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О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
устав но сти од ред бе чла на 132. став 4. За ко на на ве де ног у из ре ци. По ми-
шље њу ини ци ја то ра, оспо ре на од ред ба За ко на пре ма ко јој за из во ђе ње вер-
ске на ста ве на став ник са шко лом у ко ју је упу ћен за кљу чу је уго вор о ра ду 
на 12 ме се ци за сва ку школ ску го ди ну, у су прот но сти је са од ред бом чла-
на 37. став 4. За ко на о ра ду ко ји уре ђу је рад ни од нос на од ре ђе но вре ме и 
са од ред ба ма чла на 21. став 1. и чла на 60. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би-
је пре ма ко ји ма су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки и јем чи се пра во на 
рад у скла ду са за ко ном. Ука зу је се да на став ни ци гра ђан ског вас пи та ња ко-
је је као и вер ска на ста ва та ко ђе ал тер на тив ни пред мет, при за по шља ва њу 
подлeжу за ко ну ко ји ва жи за све про свет не рад ни ке и до би ја ју ста тус за-
по сле них на нео д ре ђе но вре ме, што до во ди до то га да „је дан за кон ва жи за 
ве ро у чи те ље, а дру ге за све оста ле про свет не рад ни ке“. Сма тра да је „овим 
за ко ном дис кри ми ни са на, у окви ру је ди не бран ше про фе си је“. Та ко ђе, на-
во ди да на став ни ци вер ске на ста ве ни су у мо гућ но сти да до би ју ли цен цу 
за рад с об зи ром на то да за ко ном ни је про пи са но по ла га ње струч ног ис-
пи та за ве ро у чи те ље, што је услов за до би ја ње ли цен це.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је од ред ба ма чла на 
132. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 72/09), чи ји је став 4. оспо рен, уре ђен рад ни од нос у уста-
но ви на од ре ђе но вре ме та ко што је би ло про пи са но да: уста но ва мо же да 
при ми у рад ни од нос на од ре ђе но вре ме без кон кур са ли це ра ди из во ђе ња 
вер ске на ста ве ако се на кон курс не при ја ви ни је дан кан ди дат ко ји ис пу ња-
ва усло ве за рад на нео д ре ђе но вре ме (став 1. тач ка 4)); да ли сту на став ни-
ка вер ске на ста ве на пред лог тра ди ци о нал них цр ка ва и вер ских за јед ни ца 
утвр ђу је ми ни стар (став 2); да на став ни ка вер ске на ста ве у шко лу упу ћу-
је тра ди ци о нал на цр ква или вер ска за јед ни ца са утвр ђе не ли сте за сва ку 
школ ску го ди ну (став 3); да за из во ђе ње вер ске на ста ве на став ник са шко-
лом у ко ју је упу ћен за кљу чу је уго вор о ра ду на 12 ме се ци за сва ку школ-
ску го ди ну (оспо рен став 4).

У то ку по ступ ка пред Устав ним су дом сту пио је на сна гу За кон о из ме-
на ма и до пу на ма За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 52/11) од 15. ју ла 2011. го ди не. Од ред ба ма чла на 
23. тог за ко на ме ња не су и до пу ња ва не од ред бе чла на 132. оспо ре ног За ко-
на, та ко што је, по ред оста лог, у ста ву 1. основ ног За ко на ко ји уре ђу је рад 
на од ре ђе но вре ме тач ка 4) ста ва 1. ме ња на и она на кон те из ме не гла си: да 
уста но ва мо же да при ми у рад ни од нос на од ре ђе но вре ме без кон кур са ли-
це „ра ди из во ђе ња вер ске на ста ве“, по сле ста ва 1. до дат је но ви став 2, док 
су до са да шњи ст. 2. до 8, ме ђу ко ји ма и оспо ре ни став 4, по ста ли ст. 3. до 9. 
Да кле, оспо ре ни став 4, ко ји је по стао став 5, ни је ме њан. 

Ва же ћим За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 72/09 и 52/11) про пи са но је: да је, по ред оста лог, циљ 
обра зо ва ња и вас пи та ња, раз вој и по што ва ње ра сне, на ци о нал не, кул тур не,  
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је зич ке, вер ске, род не, пол не и уз ра сне рав но прав но сти, то ле ран ци је и ува-
жа ва ња раз ли чи то сти (члан 4. тач ка 15)); да де лат ност обра зо ва ња и вас-
пи та ња оба вља уста но ва на чи је осни ва ње и рад се при ме њу ју про пи си о 
јав ним слу жба ма, а на чин оба вља ња де лат но сти и обра зо ва ња и вас пи та-
ња про пи сан је овим за ко ном и по себ ним за ко ни ма у обла сти обра зо ва ња 
и вас пи та ња (члан 7); да у уста но ви обра зов но-вас пит ни рад оба вља ју на-
став ник, вас пи тач и струч ни са рад ник (члан 8. став 1); да на ста ву и дру ге 
об ли ке обра зов но-вас пит ног ра да у шко ли оства ру је на став ник (члан 116. 
став 2); да сте пен и вр сту обра зо ва ња на став ни ка вер ске на ста ве у шко-
ли, на за јед нич ки пред лог ми ни стар ства над ле жног за по сло ве ве ра и тра-
ди ци о нал них цр ка ва и вер ских за јед ни ца, про пи су је ми ни стар (члан 121. 
став 13); да се при јем у рад ни од нос у уста но ви вр ши на осно ву кон кур са, 
да ди рек тор уста но ве рас пи су је кон курс и вр ши из бор кан ди да та за при јем 
у рад ни од нос и да у по ступ ку од лу чи ва ња о из бо ру на став ни ка, вас пи та-
ча и струч ног са рад ни ка ди рек тор вр ши ужи из бор кан ди да та ко је упу ћу је 
на прет ход ну про ве ру пси хо фи зич ких спо соб но сти у ро ку од осам да на од 
да на ис те ка ро ка за под но ше ње при ја ва, да про ве ру пси хо фи зич ких спо-
соб но сти за рад са де цом и уче ни ци ма вр ши над ле жна слу жба за по сло ве 
за по шља ва ња при ме ном стан дар ди зо ва них по сту па ка, да у ро ку од осам 
да на од да на до би ја ња ре зул та та про ве ре ди рек тор при ба вља ми шље ње ор-
га на упра вља ња (члан 130. ст. 1. до 3). 

Пре ма ва же ћој од ред би чла на 132. За ко на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
72/09 и 52/11), уста но ва мо же да при ми у рад ни од нос на од ре ђе но вре ме 
без кон кур са ли це ра ди из во ђе ња вер ске на ста ве (став 1. тач ка 4)); ли сту 
на став ни ка вер ске на ста ве на пред лог тра ди ци о нал них цр ка ва и вер ских 
за јед ни ца утвр ђу је ми ни стар (став 3); на став ни ка вер ске на ста ве у шко лу 
упу ћу је тра ди ци о нал на цр ква или вер ска за јед ни ца са утвр ђе не ли сте за сва-
ку школ ску го ди ну (став 4); за из во ђе ње вер ске на ста ве на став ник са шко-
лом у ко ју је упу ћен за кљу чу је уго вор о ра ду на 12 ме се ци за сва ку школ-
ску го ди ну (оспо рен став 5).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да су пред Уста вом и за ко ном 
сви јед на ки (члан 21. став 1); да се јем чи пра во на рад у скла ду са за ко ном 
(члан 60. став 1); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог, 
си стем у обла сти рад них од но са и си стем у обла сти обра зо ва ња (члан 97. 
тач. 8. и 10); да се де лат ност и по сло ви због ко јих се осни ва ју јав не слу жбе, 
њи хо во уре ђе ње и рад про пи су је за ко ном (члан 137. став 5). 

Из на ве де них од ре да ба Уста ва про из ла зи да је Ре пу бли ка Ср би ја овла-
шће на да за ко ном уре ди си стем у обла сти рад них од но са и си стем у обла-
сти обра зо ва ња, као и да де лат но сти и по сло ве због ко јих се осни ва ју јав не 
слу жбе, њи хо во уре ђе ње и рад уре ди за ко ном. Та ко ђе, из из ло же ног про-
из ла зи овла шће ње за ко но дав ца да За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва-
ња и вас пи та ња уре ди на чин и усло ве оба вља ња де лат но сти обра зо ва ња и 
вас пи та ња као по себ не вр сте јав не слу жбе, као и пра ва и оба ве зе на став-
ни ка, вас пи та ча и струч них са рад ни ка ко ји оба вља ју по сло ве из те де лат-
но сти у уста но ва ма пред школ ског обра зо ва ња и вас пи та ња и уста но ва ма 
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основ ног и сред њег обра зо ва ња и вас пи та ња, укљу чу ју ћи и пи та ње рад ног 
од но са на став ни ка вер ске на ста ве. Сто га је за ко но да вац, уре ђу ју ћи пи та ње 
рад ног од но са на став ни ка вер ске на ста ве у основ ној и сред њој шко ли на на-
чин уре ђен оспо ре ном од ред бом За ко на, по сту пио са гла сно овла шће њи ма 
са др жа ним у чла ну 97. тач. 8. и 10. и чла ну 137. став 5. Уста ва.

Та ко ђе, Устав ни суд је имао у ви ду и од ред бу За ко на о ра ду („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05), ко јом је про пи са но да се пра ва, оба ве зе 
и од го вор но сти из рад ног од но са, од но сно по осно ву ра да, уре ђу ју тим за-
ко ном и по себ ним за ко ном у скла ду са ра ти фи ко ва ним ме ђу на род ним кон-
вен ци ја ма (члан 1. став 1).

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба оспо ре ног За ко на о осно ва ма си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња, Устав ни суд је утвр дио да је пред мет вер ска на-
ста ва је дан од оба ве зних из бор них пред ме та у уста но ва ма основ ног и сред-
њег обра зо ва ња ко је уче ник би ра и да на став ни ка вер ске на ста ве у уста но-
ве основ ног и сред њег обра зо ва ња упу ћу је тра ди ци о нал на цр ква и вер ска 
за јед ни ца са ли сте ко ју утвр ди ми ни стар про све те, на пред лог тра ди ци о-
нал них цр ка ва и вер ских за јед ни ца. На чин на ко ји се на став ник вер ске на-
ста ве при ма у уста но ве основ ног и сред њег обра зо ва ња у од но су на оста-
ле на став ни ке па и на став ни ка гра ђан ског вас пи та ња, За ко ном је дру га чи је 
уре ђен. На и ме, За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња не уре-
ђу је по себ но при јем у рад ни од нос на став ни ка гра ђан ског вас пи та ња ка ко 
то чи ни за на став ни ка вер ске на ста ве, већ про пи су је при јем у рад ни од нос 
на осно ву кон кур са на став ни ка, вас пи та ча и струч ног са рад ни ка, из че га 
про из ла зи да се на на став ни ка гра ђан ског вас пи та ња од но се од ред бе За-
ко на ко јим је уре ђен при јем у рад ни од нос на осно ву кон кур са (члан 130). 
Из на ве де ног сле ди да је на став ник вер ске на ста ве упу ћен у шко лу са ко-
јом за кљу чу је уго вор о ра ду за сва ку школ ску го ди ну и на ње га се не од но-
се од ред бе За ко на о ра ду на ко је се ини ци ја тор по зи ва. Усло ви и на чин на 
ко ји се на став ник вер ске на ста ве упу ћу је у шко лу са ко јом за кљу чу је уго-
вор о ра ду на 12 ме се ци, од но си се на све на став ни ке вер ске на ста ве ко је 
са ли сте упу ћу ју тра ди ци о нал на цр ква и вер ска за јед ни ца, што по оце ни 
Су да не пред ста вља по вре ду пра ва на рад ни ти би ло ко ји вид дис кри ми на-
ци је тих ли ца с об зи ром на спе ци фи чан на чин упу ћи ва ња на рад у шко лу. 
Из на ве де них раз ло га, по оце ни Устав ног су да, оспо ре на од ред ба За ко на је 
у са гла сно сти са од ред ба ма чла на 21. став 1. и чла на 60. став 1. Уста ва, док 
је пи та ње ка ко ће се рад на од ре ђе но вре ме на став ни ка вер ске на ста ве ко ји 
је ал тер на тив ни пред мет у основ ној и сред њој шко ли уре ди ти, ствар за ко-
но дав не по ли ти ке у обла сти обра зо ва ња и вас пи та ња, о че му Устав ни суд, 
са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да од лу чу је.

На по се бан зна чај уре ђи ва ња ор га ни зо ва ња и оства ри ва ња вер ске на-
ста ве као ал тер на тив ног пред ме та у основ ној и сред њој шко ли ука зу ју и од-
ред бе Уред бе о ор га ни зо ва њу и оства ри ва њу вер ске на ста ве ал тер на тив ног 
пред ме та у основ ној и сред њој шко ли („Слу жбе ни гла сник РС“, број 46/01). 
Пре ма чла ну 8. Уред бе: вер ску на ста ву мо же да из во ди ли це ко је има нај-
ма ње ви ше обра зо ва ње за рад у основ ној шко ли са уче ни ци ма до че твр тог 
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раз ре да, а ви со ко обра зо ва ње за рад са уче ни ци ма од че твр тог до осмог раз-
ре да и за рад са уче ни ци ма у сред њој шко ли (став 1); вр сту струч не спре ме 
на став ни ка вер ске на ста ве утвр ђу је ми ни стар про све те и спо р та на за јед-
нич ки пред лог Ми ни стар ства ве ра и тра ди ци о нал них цр ка ва и вер ских за-
јед ни ца (став 2); ли сту на став ни ка вер ске на ста ве утвр ђу је ми ни стар про-
све те и спо р та на пред лог тра ди ци о нал них цр ка ва и вер ских за јед ни ца 
(став 3); на став ни ка за вер ску на ста ву у шко ли упу ћу је тра ди ци о нал на цр-
ква и вер ска за јед ни ца са утвр ђе не ли сте (став 4); Ми ни стар ство пр о све те 
и спо р та обез бе ђу је бру то на кна ду тра ди ци о нал ној цр кви и вер ској за јед-
ни ци по ан га жо ва ном ча су на став ни ка (став 5). Чла ном 12. Уред бе утвр ђен 
је над зор над оства ри ва њем на став ног пла на и пр о гра ма вер ске на ста ве и 
на ста ве ал тер на тив ног пред ме та ко ји вр ши Ми ни стар ство пр о све те и спо-
р та, а чла ном 14. Уред бе пр о пи са но је да ан га жо ва ње и оства ри ва ње вер ске 
на ста ве пра ти ко ми си ја, са ста вље на од по јед ног пред став ни ка тра ди ци о-
нал них цр ка ва и вер ских за јед ни ца и по три пред став ни ка Ми ни стар ства 
пр о све те и спо р та и Ми ни стар ства ве ра, ко ју обра зу је Вла да. 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио да не ма осно ва за по-
кре та ње по ступ ка по во дом под не те ини ци ја ти ве, те ини ци ја ти ву ни је при-
хва тио, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 109/07). 

По во дом на во да ини ци ја то ра да За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо-
ва ња и вас пи та ња ни је „пред ви ђе но по ла га ње струч ног ис пи та за ве ро у-
чи те ље, што је услов за до би ја ње ли цен це“, Устав ни суд ука зу је да са гла сно 
чла ну 167. Уста ва, ни је над ле жан да од лу чу је о овим пи та њи ма ко ја спа да-
ју у до мен за ко но дав не по ли ти ке.

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

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-253/2009 од 10. но вем бра 2011. го ди не

За кон о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 41/09) 

– члан 284. ст. 1. и 2, члан 285. став 1, члан 306. став 3.  
и члан 333. став 1. тач ка 99)

По сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, санк ци је за 
по вре ду за ко на дру гих про пи са и оп штих ака та, као и ре жим и без бед-
ност у свим вр ста ма са о бра ћа ја, са гла сно Уста ву, уре ђу ју се за ко ном, те 
је за ко но да вац по сту пио у окви ру Уста вом утвр ђе ног овла шће ња ка да је 
про пи сао по себ не ме ре, од но сно овла шће ња по ли циј ског слу жбе ни ка да, 
ра ди спре ча ва ња угро жа ва ња без бед но сти уче сни ка у са о бра ћа ју и омо-
гу ћа ва ња од ви ја ња са о бра ћа ја, за у ста ви во зи ло и из вр ши кон тро лу во зи-
ла и пут ни ка, на ло жи во за чу и пут ни ци ма да без одо бре ња не на пу шта ју 
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во зи ло док тра је кон тро ла, као и да мо же да пре ду зме ме ру за др жа ва ња 
во за ча ко ји је за те чен у чи ње њу пре кр ша ја и ко ји из ра жа ва на ме ру за да-
ље чи ње ње пре кр ша ја.

Про пи си ва ње да се у исто вре ме не мо гу ко ри сти ти во зач ке до зво ле 
из да те од стра не две др жа ве, те да ће се во за чу ко ји по ред до ма ће ко ри сти 
и стра ну до зво лу од у зе ти стра на до зво ла и до ста ви ти над ле жном ор га ну 
ра ди вра ћа ња ор га ну ко ји је од у зе ту до зво лу из дао, по оце ни Су да, има 
зна че ње уре ђи ва ња пи та ња ре жи ма и без бед но сти у са о бра ћа ју.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 284. ст. 1. и 2, чла на 285. став 1, чла на 306. став 
3. и чла на 333. став 1. тач ка 99) За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви-
ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 41/09). 

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну са гла сно сти За ко на из тач ке 1. са 
Кри вич ним за ко ни ком.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чл. 284. и 285, чла на 306. став 3. и чла-
на 333. тач ка 99) За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 41/09). Под но си лац ини ци ја ти ве сма тра да се оспо ре ном 
од ред ба ма чла на 284. За ко на по ли циј ском слу жбе ни ку да је дис кре ци о но 
пра во да про це њу је да ли во зач „из ра жа ва на ме ру“ за да ље чи ње ње пре-
кр ша ја што, ка ко на во ди, омо гу ћа ва ве ли ке зло у по тре бе овла шће ња. Ка ко 
„из ра жа ва ње на ме ре“ да ће се учи ни ти пре кр шај ни је пре кр шај ко ји је учи-
њен, то ни ко због то га не мо же би ти при ве ден ор га ну за пре кр ша је или за-
др жан у по ли ци ји 24 ча са, па су сто га и од ред бе чла на 284. За ко на, по ми-
шље њу под но си о ца ини ци ја ти ве, у су прот но сти са Уста вом. Од ред ба чла на 
285. За ко на ко јим је пред ви ђе но од у зи ма ње стра не во зач ке до зво ле во за чу 
ко ји по се ду је и до ма ћу до зво лу, ка ко на во ди под но си лац ини ци ја ти ве, ни-
је у са гла сно сти са од ред бом чла на 178. став 2. За ко на, ко јим је пред ви ђе на 
мо гућ ност др жа вља на Ср би је да упра вља ју во зи лом и на осно ву стра не во-
зач ке до зво ле, а у су прот но сти је и са „ме ђу на род ним стан дар ди ма и кон-
вен ци ја ма у друм ском са о бра ћа ју“. Од ред ба чла на 306. став 3. За ко на ко јом 
је про пи са но да при ли ком кон тро ле во за ча, пут ни ци из во зи ла не сме ју да 
на пу сте во зи ло осим ако им то по ли циј ски слу жбе ник до зво ли, као и од-
ред ба чла на 333. тач ка 99) ко јом је пред ви ђе на санк ци ја за пре кр шај кад 
пут ник иза ђе из во зи ла без одо бре ња по ли циј ског слу жбе ни ка, ни су у са-
гла сно сти са од ред ба ма чл. 27. и 39. Уста ва, јер се на ве де ним од ред ба ма  
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За ко на, ка ко на во ди под но си лац ини ци ја ти ве, огра ни ча ва Уста вом за јем-
че но пра во на лич ну сло бо ду и сло бо ду кре та ња гра ђа на.

Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 21. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно-
ву од ре да ба чла на 33. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) и чла на 82. став 1. тач ка 10. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), за кљу чио да ини ци ја ти ву 
до ста ви На род ној скуп шти ни, ра ди да ва ња ми шље ња.

У ми шље њу На род не скуп шти не на во ди се да је од ред ба ма чла на 284. 
ст. 1. и 2. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма про пи са но по сту-
па ње над ле жног ор га на пре ма во за чу код ко га по сто ји на ме ра за да љим чи-
ње њем пре кр ша ја, та ко што је пред ви ђе но да по ли циј ски слу жбе ник мо же 
до ве сти над ле жном ор га ну за пре кр ша је во за ча ко ји је за те чен у чи ње њу 
пре кр ша ја и ко ји из ра жа ва на ме ру за да љим чи ње њем пре кр ша ја или во-
за ча ко ји је на ста вио са чи ње њем истог. С об зи ром на то да се у прак си че-
сто де ша ва да до во ђе ње над ле жном ор га ну за пре кр ша је ни је мо гу ће ре а-
ли зо ва ти од мах, оспо ре ним чла ном За ко на у ста ву 2. је пред ви ђе но да ће 
у том слу ча ју по ли ци ја за др жа ти во за ча нај ду же 24 са та, у ком ро ку ће се 
ли це до ве сти над ле жном ор га ну за пре кр ша је. С тим у ве зи ука зу је се да 
је ово ре ше ње у пот пу но сти ускла ђе но са од ред ба ма чла на 166. а у ве зи са 
чла ном 167. За ко на о пре кр ша ји ма, ко ји ма је про пи са но за др жа ва ње окри-
вље ног у из вр ше њу пре кр ша ја, а за др жа ва ње је по треб но да би се спре чи ло 
да ље вр ше ње пре кр ша ја. На во ди се и то да се за ти ца њем у чи ње њу пре кр-
ша ја сма тра за ти ца ње учи ни о ца пре кр ша ја на ме сту из вр ше ња пре кр ша-
ја или у не по сред ној бли зи ни тог ме ста, у вре ме из вр ше ња или не по сред но 
по сле из вр ше ња пре кр ша ја, а да се из ра жа ва њем на ме ре за да ље чи ње ње 
пре кр ша ја сма тра рад ња ко јом во зач се да за во лан, ста вља мо тор у рад, од-
но сно пред у зи ма дру гу слич ну рад њу, од но сно по кре ће во зи ло са ме ста на 
пу ту и сво јим по на ша њем или кон клу дент ним рад ња ма из ра жа ва очи глед-
ну на ме ру за да ље чи ње ње пре кр ша ја. Сто га је, ка ко се на во ди у ми шље њу, 
за др жа ва ње во за ча по себ на ме ра ко ју, у скла ду са чла ном 278. став 2. тач ка 
2. За ко на, на ла же и пред у зи ма по ли циј ски слу жбе ник при ли ком кон тро-
ле са о бра ћа ја, ра ди спре ча ва ња угро жа ва ња без бед но сти уче сни ка, а мо-
гућ ност при вре ме ног огра ни че ња сло бо де кре та ња на од ре ђе ном про сто-
ру или објек ту ра ди спре ча ва ња из вр ше ња кри вич них де ла или пре кр ша ја 
про пи са на је и од ред бом чла на 56. став 1. тач ка 1) За ко на о по ли ци ји. У ве-
зи са раз ло зи ма оспо ра ва ња од ред бе чла на 285. За ко на у ми шље њу се на-
во ди да је од ред бом чла на 183. став 2. За ко на пред ви ђе но да ни ко у исто 
вре ме не мо же ко ри сти ти две во зач ке до зво ле из да те од стра не две др жа-
ве. Ово из раз ло га што во зач ка до зво ла пред ста вља јав ну ис пра ву ко ја да је 
пра во на упра вља ње во зи лом и у ко јој над ле жни ор ган еви ден ти ра и из ре-
че не при вре ме не за бра не упра вља ња мо тор ним во зи лом во за чу ко ји не ис-
пу ња ва све про пи са не за кон ске усло ве за сте че но пра во упра вља ња во зи-
лом. Сто га се во зач, др жа вља нин Ре пу бли ке, ко ме је та ме ра еви ден ти ра на 
у стра ној во зач кој до зво ли, а ко ји на те ри то ри ји Ре пу бли ке ко ри сти до ма ћу  
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во зач ку до зво лу, на ла зи у по вла шће ном по ло жа ју у од но су на оста ле гра-
ђа не Ре пу бли ке јер не по сто ји еви ден ци ја о из ре че ној ме ри у до ма ћој во-
зач кој до зво ли. Да ље се на во ди да је за од у зе ту во зач ку до зво лу по ли циј-
ски слу жбе ник ду жан да из да од го ва ра ју ћу по твр ду, као и да је ra tio le gis за 
уво ђе ње ова кве од ред бе у За кон Ди рек ти ва 2006/126/ ЕЦ Европ ског пар-
ла мен та, ко јом се у чла ну 7. став 5. тач ка а) про пи су је да ни јед на осо ба не 
мо же има ти ви ше од јед не во зач ке до зво ле. Од ред бом чла на 306. За ко на, 
те с тим у ве зи санк ци је пред ви ђе не од ред бом чла на 333. став 1. тач ка 99) 
истог за ко на, ка ко се на во ди у ми шље њу, уре ђен је по сту пак вр ше ња кон-
тро ле са о бра ћа ја, од но сно про пи са но је по сту па ње по ли циј ских слу жбе ни-
ка при ли ком пред у зи ма ња слу жбе не рад ње, ко је прет по ста вља по сту па ње 
по ли циј ског слу жбе ни ка у скла ду са да тим мо гућ но сти ма, усло ви ма са о-
бра ћа ја и дру гим окол но сти ма ка ко се не би угро жа ва ла соп стве на без бед-
ност и без бед ност оста лих уче сни ка у са о бра ћа ју. У том сми слу је и за бра-
на на пу шта ња во зи ла при ли ком вр ше ња кон тро ле пре вас ход но усме ре на 
ка по сти за њу ве ће без бед но сти во за ча и пут ни ка, као и са мог по ли циј ског 
слу жбе ни ка ко ји вр ши кон тро лу. На овај на чин по сти же се ефи ка сни ји вид 
кон тро ле са о бра ћа ја, а уко ли ко во зач или пут ник из кон тро ли са ног во зи ла 
има по тре бу да на пу сти во зи ло, по ли циј ски слу жбе ник ће му то до зво ли-
ти, те у на ве де ном сми слу во зач, од но сно пут ник не ће из вр ши ти пре кр шај. 
По ла зе ћи од на ве де ног до но си лац оспо ре ног За ко на сма тра да оспо ре не од-
ред бе За ко на ни су у су прот но сти са Уста вом. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним од-
ред ба ма За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 41/09) про пи са но: да ће се во зач ко ји је за те чен у чи ње њу пре кр-
ша ја и ко ји из ра жа ва на ме ру за да ље чи ње ње пре кр ша ја, од но сно ко ји је 
на ста вио са чи ње њем тог пре кр ша ја, до ве сти над ле жном ор га ну за пре кр-
ша је, а ако се до во ђе ње не мо же из вр ши ти од мах, те ри то ри јал но над ле жна 
ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва ће ово ли це 
за др жа ти нај ду же 24 ча са (члан 284. ст. 1. и 2); да уко ли ко се у кон тро ли са-
о бра ћа ја за тек не во зач, ко ји осим срп ске, по се ду је и ино стра ну во зач ку до-
зво лу, по ли циј ски слу жбе ник ће на ли цу ме ста од у зе ти ино стра ну во зач-
ку до зво лу и да ће од у зе та во зач ка до зво ла би ти до ста вље на ми ни стар ству 
над ле жном за спољ не по сло ве ра ди вра ћа ња ор га ну ко ји је од у зе ту во зач-
ку до зво лу из дао (члан 285. ст. 1. и 3); да при ли ком кон тро ле, во зач и пут-
ни ци не сме ју да на пу сте во зи ло осим ако им по ли циј ски слу жбе ник то не 
до зво ли (члан 306. став 3); да ће се нов ча ном ка зном у из но су од 5.000 ди-
на ра ка зни ти за пре кр шај ли це ко је по сту пи су прот но од ред ба ма чла на 306. 
став 3. овог за ко на (члан 333. став 1. тач ка 99)).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да људ ска и ма њин ска пра ва за-
јем че на Уста вом мо гу за ко ном би ти огра ни че на ако огра ни че ње до пу шта 
Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав до пу шта, у оби му нео п ход ном да се устав-
на свр ха огра ни че ња за до во љи у де мо крат ском дру штву и без за ди ра ња у 
су шти ну за јем че ног пра ва (члан 20. став 1); да сва ко има пра во на лич ну 
сло бо ду и без бед ност и да је ли ше ње сло бо де до пу ште но са мо из раз ло га и 
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у по ступ ку ко ји су пред ви ђе ни за ко ном, да се ли це ко је је ли ше но сло бо де 
од стра не др жав ног ор га на од мах, на је зи ку ко ји раз у ме, оба ве шта ва о раз-
ло зи ма ли ше ња сло бо де, о оп ту жби ко ја му се ста вља на те рет као и о сво-
јим пра ви ма да без од ла га ња о свом ли ше њу сло бо де оба ве сти ли це по свом 
из бо ру, да сва ко ко је ли шен сло бо де има пра во жал бе су ду, ко ји је ду жан 
да хит но од лу чи о за ко ни то сти ли ше ња сло бо де и да на ре ди пу шта ње на 
сло бо ду ако је ли ше ње сло бо де би ло не за ко ни то и да ка зну ко ја об у хва та 
ли ше ње сло бо де мо же из ре ћи са мо суд (члан 27); да се ли цу ли ше ном сло-
бо де без од лу ке су да, од мах са оп шта ва да има пра во да ни шта не из ја вљу-
је и пра во да не бу де са слу ша но без при су ства бра ни о ца ко га са мо иза бе-
ре или бра ни о ца ко ји ће му бес плат но пру жи ти прав ну по моћ ако не мо же 
да је пла ти и да ли це ли ше но сло бо де без од лу ке су да мо ра без од ла га ња, а 
нај ка сни је у ро ку од 48 ча со ва, би ти пре да то над ле жном су ду, у про тив ном 
се пу шта на сло бо ду (члан 29); да сва ко има пра во да се сло бод но кре ће и 
на ста њу је у Ре пу бли ци Ср би ји, да је на пу сти и да се у њу вра ти и да се сло-
бо да кре та ња и на ста њи ва ња и пра во да се на пу сти Ре пу бли ка Ср би ја мо гу 
огра ни чи ти за ко ном, ако је то нео п ход но ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ-
ка, за шти те јав ног ре да и ми ра, спре ча ва ња ши ре ња за ра зних бо ле сти или 
од бра не Ре пу бли ке Ср би је (члан 39. ст. 1. и 2); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је 
и обез бе ђу је, по ред оста лог, оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра-
ђа на, по сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, од го вор ност 
и санк ци је за по вре ду сло бо да и пра ва гра ђа на утвр ђе них Уста вом и за по-
вре ду за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та, ре жим и без бед ност у свим 
вр ста ма са о бра ћа ја (члан 97. тач. 2. и 13).

Члан 284. За ко на оспо ра ва се на во дом да да је дис кре ци о но овла шће ње 
по ли циј ском слу жбе ни ку да про це њу је да ли во зач „из ра жа ва на ме ру“ за 
да ље чи ње ње пре кр ша ја, што ка ко на во ди „омо гу ћа ва ве ли ку зло у по тре-
бу овла шће ња“. Осим то га, бу ду ћи да „из ра жа ва ње на ме ре“ да ће се учи-
ни ти пре кр шај ни је пре кр шај ко ји је учи њен, то, по ми шље њу под но си о ца 
ини ци ја ти ве, ни ко због то га не мо же би ти при ве ден ор га ну за пре кр ша је 
или за др жан у по ли ци ји 24 ча са. По ла зе ћи од на во да под но си о ца ини ци-
ја ти ве Устав ни суд је оце нио да се ини ци ја ти вом оспо ра ва ју од ред бе чла-
на 284. ст. 1. и 2. За ко на ко ји ма је про пи са но да ће се во зач ко ји је за те чен 
у чи ње њу пре кр ша ја и ко ји из ра жа ва на ме ру за да ље чи ње ње пре кр ша ја, 
од но сно ко ји је на ста вио са чи ње њем тог пре кр ша ја, до ве сти над ле жном 
ор га ну за пре кр ша је (став 1), а ако се до во ђе ње не мо же из вр ши ти од мах, 
те ри то ри јал но над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва ће ово ли це за др жа ти нај ду же 24 ча са (став 2). Оце њу ју ћи 
осно ва ност на во да под но си о ца ини ци ја ти ве, Устав ни суд је утвр дио да је 
од ред бом чла на 278. став 2. тач ка 2) За ко на за др жа ва ње во за ча про пи са-
но као по себ на ме ра, од но сно овла шће ње по ли циј ског слу жбе ни ка ко је се 
пред у зи ма ра ди спре ча ва ња угро жа ва ња без бед но сти уче сни ка у са о бра-
ћа ју, од но сно омо гу ћа ва ња од ви ја ња са о бра ћа ја, те да је пред у зи ма ње ове 
ме ре оспо ре ном од ред бом чла на 284. став 2. За ко на про пи са но као из у зе-
так од пра ви ла да се ли це ко је је за те че но у чи ње њу пре кр ша ја и из ра жа ва 
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на ме ру за да ље чи ње ње пре кр ша ја до во ди над ле жном ор га ну за пре кр ша-
је, ка ко је то пр о пи са но од ред бом чла на 284. став 1. За ко на. Устав ни суд је 
утвр дио и да је Пра вил ни ком о на чи ну вр ше ња кон тро ле и не по сред ног ре-
гу ли са ња са о бра ћа ја на пу те ви ма и во ђе њу оба ве зних еви ден ци ја о при ме-
ни по себ них ме ра и овла шће ња („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 69/10 и 78/11), 
ко ји је до нет на осно ву овла шће ња ми ни стра са др жа ног у од ред би чла на 
2. став 5. и чла на 278. став 6. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви-
ма уре ђен на чин вр ше ња кон тро ле са о бра ћа ја на пу те ви ма, кон тро ле во за-
ча и во зи ла, на чин при ме не по себ них ме ра и овла шће ња, као и на чин, по-
сту пак и сред ства спро во ђе ња и во ђе ња оба ве зних еви ден ци ја о при ме ни 
по себ них ме ра и овла шће ња (члан 1). На ве де ним Пра вил ни ком уре ђе на је 
бли же и ме ра за др жа ва ње во за ча, та ко што је, по ред оста лог, пр о пи са но да 
за др жа но ли це има пра во да у скла ду са За ко ном о пре кр ша ји ма, про тив 
од лу ке до не те у пр вом сте пе ну, од но сно пре су де пре кр шај ног су да, из ја ви 
жал бу дру го сте пе ном ор га ну, од но сно Ви шем пре кр шај ном су ду, као и да 
се из ра жа ва њем на ме ре, од но сно по сто ја њем опа сно сти да ће во зач на ста-
ви ти са чи ње њем пре кр ша ја, у сми слу овог пра вил ни ка, сма тра се да ње во-
за ча за то чак упра вља ча и укљу чи ва ње мо то ра у рад, од но сно пред у зи ма ње 
дру ге слич не рад ње ко јом во зач по ка зу је очи глед ну на ме ру за да ље чи ње-
ње пре кр ша ја (члан 44. ст. 10. и 17). 

Бу ду ћи да За кон о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма пр о пи су је да 
ме ру за др жа ва ња во за ча пред ви ђе ну оспо ре ном од ред бом чла на 284. став 
2. За ко на пред у зи ма овла шће ни по ли циј ски слу жбе ник, по схва та њу Су да, 
за оце ну осно ва но сти на во да под но си о ца ини ци ја ти ве од зна ча ја су и од-
ред бе За ко на о по ли ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 101/05 и 63/09), ко-
ји ма су про пи са не вр сте по ли циј ских овла шће ња, на чин по сту па ња по ли-
циј ског слу жбе ни ка пре и при ли ком при ме не по ли циј ског овла шће ња, као 
и усло ви и на чин при ме не по је ди них по ли циј ских овла шће ња, по ред оста-
лог и ме ре за др жа ва ња ли ца и при вре ме ног огра ни че ња сло бо де кре та ња 
(члан 30. став 2. тач ка 5)). На и ме, са гла сно на ве де ном за ко ну, овла шће но 
слу жбе но ли це ду жно је да се пре при ме не по ли циј ског овла шће ња уве ри 
да су ис пу ње ни сви за кон ски усло ви за при ме ну овла шће ња, од го вор но је 
за ту про це ну, а при ли ком при ме не по ли циј ских овла шће ња ду жно је да 
по сту па у скла ду са за ко ном и дру гим про пи сом и по шту је стан дар де по-
ста вље не Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ них 
сло бо да, Европ ским ко дек сом по ли циј ске ети ке и дру гим ме ђу на род ним 
ак ти ма ко ји се од но се на по ли ци ју (члан 31. ст. 2. и 5). Од ред ба ма чл. 53. 
до 58. За ко на о по ли ци ји бли же су уре ђе ни усло ви и на чин при ме не по ли-
циј ског овла шће ња за др жа ва ња ли ца и при вре ме ног огра ни че ња сло бо де 
кре та ња, та ко што је про пи са но: да ће овла шће но ли це за др жа ти ли це ко је 
ре ме ти или угро жа ва јав ни ред ако јав ни ред ни је мо гу ће друк чи је ус по ста-
ви ти, од но сно ако угро жа ва ње ни је мо гу ће друк чи је от кло ни ти и да за др-
жа ва ње мо же да тра је нај ду же 24 ча са, да се за др жа ва ње од ре ђу је ре ше њем 
ко је мо ра би ти до не то и уру че но ли цу у ро ку од шест ча со ва од при во ђе-
ња у слу жбе не про сто ри је и да за др жа но ли це има, док тра је за др жа ва ње,  
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пра во на жал бу про тив ре ше ња о за др жа ва њу о ко јој над ле жни окру жни суд 
мо ра да од лу чи у ро ку од 48 ча со ва (члан 53. ст. 1. и 3); да о за др жа ва њу по 
од ред ба ма овог за ко на или у при ме ни За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на 
пу те ви ма ли це мо ра би ти на свом ма тер њем је зи ку или је зи ку ко ји раз у ме 
оба ве ште но да је за др жа но и о раз ло зи ма за за др жа ва ње и по у че но да ни-
је оба ве зно ни шта да из ја ви, да има пра во на од го ва ра ју ћу по моћ адво ка та 
ко га сло бод но иза бе ре и да ће се на ње гов зах тев о за др жа ва њу оба ве сти ти 
ње го ви нај бли жи (члан 54); да се ли цу, у скла ду са за ко ном, мо же при вре-
ме но огра ни чи ти сло бо да кре та ња на од ре ђе ном про сто ру или објек ту, по-
ред оста лог, ра ди спре ча ва ња из вр ше ња кри вич них де ла или пре кр ша ја, да 
при вре ме но огра ни че ње сло бо де кре та ња не мо же тра ја ти ду же од оства-
ре ња ци ља ра ди ко јег је овла шће ње при ме ње но, те да је за огра ни че ње ду-
же од осам ча со ва по треб но одо бре ње над ле жног окру жног су да (члан 56). 
И За ко ном о пре кр ша ји ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 101/05, 116/08 и 
111/09) про пи са но је да овла шће ни по ли циј ски слу жбе ни ци мо гу и без на-
ред бе су ди је при ве сти ли це за те че но у вр ше њу пре кр ша ја, по ред оста лог, 
ако се до во ђе њем спре ча ва у на ста вља њу из вр ше ња пре кр ша ја, да се при-
во ђе ње учи ни о ца пре кр ша ја мо ра из вр ши ти без од ла га ња, те да ако је у на-
ве де ним слу ча је ви ма учи ни лац пре кр ша ја за те чен у вр ше њу пре кр ша ја и 
не мо же се од мах при ве сти код су ди је, а по сто је осно ви сум ње да ће по бе-
ћи или опа сност да ће не по сред но на ста ви ти да вр ши пре кр ша је, овла шће-
ни по ли циј ски слу жбе ник мо же учи ни о ца за др жа ти нај ду же два де сет че-
ти ри ча са, с тим што је ду жан да без од ла га ња о за др жа ва њу оба ве сти ли це 
по из бо ру за др жа ног ли ца (члан 165). 

По ла зе ћи од то га да се по сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав ним 
ор га ни ма, санк ци је за по вре ду за ко на дру гих про пи са и оп штих ака та, као 
и ре жим и без бед ност у свим вр ста ма са о бра ћа ја, са гла сно Уста ву, уре ђу ју 
за ко ном, Устав ни суд је оце нио да су оспо ре ним од ред ба ма чла на 284. ст. 1. 
и 2. За ко на, про пи си ва њем по себ не ме ре, од но сно овла шће ња по ли циј ског 
слу жбе ни ка да ра ди спре ча ва ња угро жа ва ња без бед но сти уче сни ка у са о-
бра ћа ју, од но сно омо гу ћа ва ња од ви ја ња са о бра ћа ја мо же да пре ду зме ме-
ру за др жа ва ња во за ча ко ји је за те чен у чи ње њу пре кр ша ја и ко ји из ра жа ва 
на ме ру за да ље чи ње ње пре кр ша ја, уре ђе ни од но си у окви ру Уста вом утвр-
ђе ног овла шће ња. С тим у ве зи, Устав ни суд је кон ста то вао и да оспо ре ним 
од ред ба ма За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма про пи са но овла-
шће ње по ли циј ског слу жбе ни ка да за др жи учи ни о ца пре кр ша ја ко ји из ра-
жа ва на ме ру за да ље чи ње ње пре кр ша ја, не пред ста вља из у зе так, од но сно 
по себ ну ме ру ко ју по ли циј ски слу жбе ник мо же да пре ду зме је ди но у слу-
ча ју из вр ше ња пре кр ша ја и на ме ре да љег вр ше ња пре кр ша ја пред ви ђе них 
овим за ко ном, с об зи ром на то да та кво овла шће ње по ли циј ски слу жбе ник 
на осно ву За ко на о по ли ци ји и За ко на о пре кр ша ји ма, као си стем ским за-
ко ни ма ко ји уре ђу ју ове од но се, има и ка да су у пи та њу учи ни о ци дру гих 
пре кр ша ја, а ко ји из ра жа ва ју на ме ру да љег вр ше ња пре кр ша ја. Бу ду ћи да 
се са гла сно оспо ре ним од ред ба ма За ко на ме ра за др жа ва ња из ри че за слу-
чај да је ли це из вр ши ло пре кр шај и да из ра жа ва на ме ру за да ље из вр ше ње 
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пре кр ша ја, те да ово ли це, са гла сно оспо ре ним од ред ба ма, мо же би ти за-
др жа но, од но сно ли ше но сло бо де без од лу ке су да, од но сно да му мо же би-
ти огра ни че на сло бо да кре та ња, за оце ну осно ва но сти на во да под но си о-
ца ини ци ја ти ве, по схва та њу Су да, од зна ча ја су и од ред бе чл. 27, 28. и 29. 
Уста ва ко ји ма се јем че пра ва ли ца ли ше ног сло бо де без од лу ке су да, као и 
од ред бе чла на 39. Уста ва ко ји ма се јем чи сло бо да кре та ња. С об зи ром на то 
да је овла шће ње по ли циј ског слу жбе ни ка, од но сно ме ра за др жа ва ња во за ча 
ко ји је за те чен у чи ње њу пре кр ша ја и ко ји из ра жа ва на ме ру за да ље чи ње-
ње пре кр ша ја, пред ви ђе но за ко ном, да је за ко ном тра ја ње ме ре огра ни че но 
нај ду же на 24 ча са, да су за ко ном и оп штим ак ти ма до не тим на осно ву за-
ко на уре ђе ни на чин и по сту пак спро во ђе ња ме ре за др жа ва ња, пра во за др-
жа ног ли ца да о за ко ни то сти пред у зе те ме ре за др жа ва ња од лу чи над ле жни 
суд, као и пра во да на је зи ку ко ји раз у ме бу де оба ве штен о раз ло зи ма за др-
жа ва ња, да о свом за др жа ва њу оба ве сти ли це по свом из бо ру, као и пра во 
на бра ни о ца ко га иза бе ре, Устав ни суд је оце нио да је оспо ре ним За ко ном 
про пи са но овла шће ње по ли циј ског слу жбе ни ка, од но сно ме ра за др жа ва-
ња во за ча, уре ђе но на на чин ко јим се не до во де у пи та ње Уста вом за јем че но 
пра во на сло бо ду и без бед ност, те с тим у ве зи Уста вом за јем че на пра ва ли-
ца ко је је за др жа но, од но сно ли ше но сло бо де без од лу ке су да. С тим у ве зи 
Устав ни суд је кон ста то вао и да су на ве де ним за ко ни ма и оп штим ак ти ма 
утвр ђен на чин пред у зи ма ња ме ре за др жа ва ња, као и пра ва за др жа ног ли ца 
у скла ду и са од го ва ра ју ћим стан дар ди ма из ра же ним у прак си Европ ског 
су да за људ ска пра ва ве за ним за за шти ту пра ва ли ца ли ше них сло бо де без 
од лу ке су да. Устав ни суд је оце нио да ни су осно ва ни ни на во ди под но си о-
ца да дис кре ци о но овла шће ње по ли циј ског слу жбе ни ка ства ра мо гућ ност 
„ве ли ких зло у по тре ба“, бу ду ћи да су, са гла сно за ко ну, по ли циј ски слу жбе-
ни ци ду жни да се уве ре да су ис пу ње ни сви за кон ски усло ви за при ме ну 
овла шће ња те да су од го вор ни за ту про це ну, да су ду жни да раз ло ге за др-
жа ва ња са оп ште за др жа ном ли цу, те да о осно ва но сти раз ло га за др жа ва-
ња од лу чу је над ле жни суд ре ша ва ју ћи о жал би за др жа ног ли ца. Осим то га, 
ли це ко је сма тра да му је „зло у по тре бом овла шће ња“ по ли циј ског слу жбе-
ни ка по вре ђе но Уста вом за јем че но пра во на сло бо ду и без бед ност, од но-
сно пра во на сло бо ду кре та ња, за шти ту тог пра ва мо же да оства ри и под-
но ше њем устав не жал бе, са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва.

Од ред ба чла на 285. (став 1) За ко на ко јом је пред ви ђе но од у зи ма ње 
стра не во зач ке до зво ле во за чу ко ји по се ду је и до ма ћу до зво лу, ка ко на во-
ди под но си лац ини ци ја ти ве, ни је у са гла сно сти са од ред бом чла на 178. став 
2. За ко на, ко јом је пред ви ђе на мо гућ ност др жа вља на Ср би је да упра вља ју 
во зи лом и на осно ву стра не во зач ке до зво ле, а у су прот но сти је и са „ме ђу-
на род ним стан дар ди ма и кон вен ци ја ма у друм ском са о бра ћа ју“. У ве зи са 
овим на во ди ма под но си о ца Устав ни суд је кон ста то вао да во зач ка до зво ла, 
са гла сно За ко ну о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма, пред ста вља јав ну  
ис пра ву над ле жног ор га на ко јом се не ком ли цу да је пра во да у са о бра ћа ју 
на пу ту упра вља во зи лом од ре ђе не ка те го ри је на од ре ђе но вре ме (члан 7.  
тач ка 96), те да је дру гим од ред ба ма оспо ре ног За ко на про пи са но: да  
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мо тор ним во зи лом мо же да упра вља во зач ко ји ис пу ња ва про пи са не усло-
ве и има во зач ку до зво лу, да др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је са при вре ме-
ним или стал ним бо рав ком на те ри то ри ји Европ ске уни је са до зво лом ко-
ју је из дао над ле жни ор ган зе мље чла ни це Уни је мо же да упра вља во зи лом 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је у вре ме ње ног ва же ња, да стра нац ко ме 
је одо бре но стал но на ста ње ње у Ре пу бли ци као и др жа вља нин Ре пу бли ке 
ко ји се вра ти из ино стран ства у Ре пу бли ку да у њој стал но бо ра ви мо же, 
на осно ву стра не во зач ке до зво ле да упра вља мо тор ним во зи лом за вре ме 
од шест ме се ци од да на ула ска у Ре пу бли ку (члан 178. ст. 1, 2. и 4); да ни ко 
не мо же у исто вре ме ко ри сти ти две во зач ке до зво ле из да те од стра не две 
др жа ве (члан 183. став 2); да кад упра вља мо тор ним во зи лом во зач мо ра 
има ти код се бе во зач ку до зво лу и ду жан је да је на зах тев овла шће ног ли ца 
да на увид (члан 184). На ве де ним од ред ба ма За ко на, пре ма то ме, уре ђе на 
је мо гућ ност ко ри шће ња стра не во зач ке до зво ле на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
до ма ћем др жа вља ни ну и стран цу ко ји не ма до ма ћу во зач ку до зво лу, али и 
утвр ђе на за бра на исто вре ме ног ко ри шће ња две во зач ке до зво ле из да те од 
стра не две др жа ве. Из на ве де ног, по схва та њу Су да, сле ди и да ли це ко је има 
во зач ку до зво лу из да ту од стра не над ле жног ор га на Ре пу бли ке, без об зи-
ра на то да ли је до ма ћи др жа вља нин или стра нац, не ма пра во да на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке ко ри сти стра ну во зач ку до зво лу. Бу ду ћи да во зач ка до-
зво ла пред ста вља јав ну ис пра ву, ко ја по ред пра ва на упра вља ње во зи лом у 
са о бра ћа ју, са др жи и за ко ном про пи са не по дат ке о усло ви ма ње ног ко ри-
шће ња (при ме ра ра ди од ре ђе них по ма га ла) као и из ре че ним при вре ме ним 
за бра на ма, оспо ре ном од ред бом За ко на, по на ла же њу Су да, спре ча ва се мо-
гућ ност да (до ма ће) ли це ко је по се ду је и стра ну и до ма ћу до зво лу уче ству-
је у са о бра ћа ју, од но сно упра вља во зи лом као опа сном ства ри, иа ко му је, 
при ме ра ра ди, по осно ву јед не од во зач ких до зво ла ко је по се ду је из ре че на 
ме ра за бра не упра вља ња во зи лом. Та ко по сма тра но про пи си ва ње за ко ном 
да се у исто вре ме не мо гу ко ри сти ти во зач ке до зво ле из да те од стра не две 
др жа ве, те да ће се во за чу ко ји по ред до ма ће ко ри сти и стра ну до зво лу од-
у зе ти стра на до зво ла и до ста ви ти над ле жном ор га ну ра ди вра ћа ња ор га ну 
ко ји је од у зе ту до зво лу из дао, по оце ни Су да, има зна че ње уре ђи ва ња пи та-
ња ре жи ма и без бед но сти у са о бра ћа ју, што се са гла сно Уста ву, уре ђу је за-
ко ном. Устав ни суд је кон ста то вао и да је од ред бом чла на 7. став 5. тач ка а) 
Ди рек ти ве Европ ског пар ла мен та 2006/126/ЕЦ про пи са но да ни јед на осо-
ба не мо же има ти ви ше од јед не во зач ке до зво ле, као и да је Пра вил ни ком 
о на чи ну вр ше ња кон тро ле и не по сред ног ре гу ли са ња са о бра ћа ја на пу те-
ви ма и во ђе њу оба ве зних еви ден ци ја о при ме ни по себ них ме ра и овла шће-
ња про пи са но да се за од у зи ма ње ино стра не во зач ке до зво ле во за чу из да је 
по твр да на обра сцу ПМО у ко ји се уно се по да ци о во за чу, да ту му и вре ме-
ну од у зи ма ња, се риј ски број и по да так о др жа ви и ор га ну ко ји је из дао во-
зач ку до зво лу (члан 52).

У ве зи са оспо ра ва њем од ред бе чла на 306. став 3. За ко на ко јом је про-
пи са но да при ли ком кон тро ле, во зач и пут ни ци не сме ју да на пу сте во зи ло 
осим ако им то по ли циј ски слу жбе ник до зво ли и од ред бе чла на 333. став 
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1. тач ка 99) За ко на ко јом је про пи са на нов ча на ка зна за пре кр шај за ли це 
ко је по сту па су пр от но на ве де ној за бра ни, те ука зи ва ња под но си о ца на су-
пр от ност на ве де них од ре да ба За ко на са Кри вич ним за ко ни ком, Устав ни 
суд је оце нио да је оспо ре ном од ред бом чла на 306. став 3. За ко на уре ђе но 
овла шће ње по ли циј ског слу жбе ни ка да вр ши кон тро лу са о бра ћа ја и да ра-
ди кон тро ле за у ста ви и пре гле да во зи ло ко је уче ству је у са о бра ћа ју. По ла-
зе ћи од то га да се за у ста вља ње и кон тро ла во зи ла од стра не овла шће них 
ли ца, вр ши ра ди кон тро ле са о бра ћа ја, про пи си ва ње овла шће ња по ли циј-
ског слу жбе ни ка да за у ста ви во зи ло и из вр ши кон тро лу во зи ла и пут ни-
ка, те с тим у ве зи да во зач и пут ни ци не мо гу без одо бре ња по ли циј ског 
слу жбе ни ка да на пу сте во зи ло док тра је кон тро ла, по оце ни Су да, са гла сно 
устав ном овла шће њу има зна че ње уре ђи ва ња од но са у ве зи са ре жи мом и 
без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма, од но сно ка ко се то на во ди у од го во-
ру, по сти за ње „ве ће без бед но сти во за ча и пут ни ка, као и са мог по ли циј-
ског слу жбе ни ка ко ји вр ши кон тро лу“. Бу ду ћи да за у ста вља ње во зи ла ра-
ди кон тро ле прет по ста вља при су ство во за ча а у по је ди ним слу ча је ви ма и 
пут ни ка у во зи лу, оспо ре ном од ред бом пр о пи са на за бра на на пу шта ња во-
зи ла без одо бре ња овла шће ног ли ца док тра је кон тро ла, по схва та њу Су да, 
не ма зна че ње огра ни ча ва ња сло бо де кре та ња за јем че не од ред ба ма чла на 
39. Уста ва, већ пр о пи си ва ња по сту па ња по ли циј ског слу жбе ни ка при ли-
ком пред у зи ма ња за ко ном пр о пи са не слу жбе не рад ње, од но сно овла шће-
ња по ли циј ског слу жбе ни ка да за ви сно од окол но сти про це ни по тре бу за-
др жа ва ња во за ча и евен ту ал но дру гих ли ца у во зи лу док тра је кон тро ла. С 
тим у ве зи Устав ни суд је кон ста то вао и да пре ма схва та њу Европ ског су-
да за људ ска пра ва „ма ње озбиљ на огра ни че ња сло бо де лич но сти, по пут 
при ме не са о бра ћај них про пи са или дру ге вр сте кон тро ла ко ји ма се сло-
бо да кре та ња по је дин ца не огра ни ча ва озбиљ ни је“, не ма ју зна че ње по вре-
де пра ва за јем че них чла ном 5. Кон вен ци је. С об зи ром на то да не на ла зи 
да је оспо ре на од ред ба чла на 306. став 3. За ко на у су прот но сти са Уста вом, 
као и да је од ре ђи ва ње ко је ће се рад ње за ко ном или дру гим оп штим ак том 
пр о пи са ти као пре кр шај, у кон крет ном слу ча ју за бра на на пу шта ња во зи-
ла док тра је кон тро ла без одо бре ња овла шће ног по ли циј ског слу жбе ни ка, 
ствар од го ва ра ју ће за ко но дав не по ли ти ке чи ју це лис ход ност Устав ни суд, 
на осно ву од ре да ба чла на 167. Уста ва ни је над ле жан да оце њу је, Устав ни 
суд је оце нио да ни оспо ре на од ред ба чла на 333. став 1. тач ка 99) ни је у су-
прот но сти са Уста вом. 

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је по во дом под не те ини ци ја ти ве 
оце нио да не ма осно ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти оспо ре-
них од ре да ба За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма и са гла сно од-
ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду ни је при хва тио ини ци ја ти ву. 

У ве зи са на во ди ма под но си о ца да оспо ре не од ред бе За ко на ни су у са-
гла сно сти са од ред бом чла на 132/1 Кри вич ног за ко ни ка, Устав ни суд је у 
на ве де ном де лу ини ци ја ти ву, са гла сно од ред би чла на 36. тач ка 1) За ко на о 
Устав ном су ду од ба цио, јер на осно ву од ре да ба чла на 167. Уста ва ни је над-
ле жан да оце њу је ме ђу соб ну са гла сност за ко на, као ака та исте прав не сна ге. 
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Сто га је Устав ни суд, на осно ву од ре да ба чла на 46. тач ка 5) За ко на о 
Устав ном су ду и чла на 82. став 1. тач ка 1. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду 
Устав ног су да, до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-197/2009 од 10. но вем бра 2011. го ди не

За кон о Вој сци Ср би је 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/07 и 88/09) 

– чл. 190 до 192, члан 193. став 1, члан 196. и члан 197. став 2.

Од ред ба чла на 196. За ко на, ко јом је про пи са но да ће се про пи си за из-
вр ша ва ње овог за ко на до не ти у ро ку од 90 да на од да на сту па ња на сна-
гу За ко на и да ће се, до до но ше ња од го ва ра ју ћих про пи са за из вр ша ва ње 
овог за ко на, при ме њи ва ти про пи си до не ти за из вр ша ва ње За ко на о Вој-
сци Ју го сла ви је, пред ста вља нор му пре ла зног ка рак те ра, ко ја за др жа ва у 
прав ном по рет ку про пи се ко ји су до не ти у ре жи му ра ни је ва же ћег за ко-
на, а што оспо ре ну од ред бу не чи ни не у став ном.

По во дом оце не устав но сти дру гих оспо ре них од ре да ба, Устав ни суд 
је по но вио ра ни је за у зе ти став (у Ре ше њу IУз-2/2008 од 14. ју ла 2011. го-
ди не) да не по сто ји устав на га ран ци ја да се пра во из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња оства ру је по про пи су ко ји је ва жио у вре ме сту па ња у 
од нос оба ве зног оси гу ра ња, или да пра ви ла ва же ћег за ко на о оства ри ва њу 
пра ва мо гу да се од но се са мо на ли ца ко ја по том за ко ну сту па ју у од нос 
оси гу ра ња, ни ти у по зи тив ном устав ном си сте му по сто ји устав на за бра-
на за за ко но дав ни ор ган да у гра ни ца ма Уста ва ме ња за кон ска ре ше ња о 
пен зиј ском оси гу ра њу.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти чла на 196. За ко на о Вој сци Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 116/07 и 88/09).

2. Од ба цу је се зах тев за оце њи ва ње устав но сти од ре да ба чл. 190. до 192, 
чла на 193. став 1. и чла на 197. став 2. За ко на из тач ке 1. 

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну устав но сти од ре да ба чл. 190. до 192, чла на 193. став 1, чла на 196. и чла-
на 197. став 2. За ко на о Вој сци Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/07 
и 88/09). По ми шље њу под но си о ца ини ци ја ти ве, оспо ре не од ред бе За ко на, 
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ко ји ма је утвр ђен на чин об ра чу на ви си не вој не пен зи је вој ном оси гу ра ни-
ку ко ме пре ста не слу жба, као и на чин ускла ђи ва ња из но са пен зи ја вој них 
оси гу ра ни ка, у су пр от но сти су са од ред ба ма чла на 3. став 1, чл. 19. до 21, 
чла на 70. и чла на 97. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, из раз ло га што је на-
чин ускла ђи ва ња пен зи ја про пи сан оспо ре ним од ред ба ма За ко на имао за 
по сле ди цу ве ли ке раз ли ке у ви си ни пен зи ја вој них оси гу ра ни ка ко ји су ово 
пра во оства ри ли пре, од но сно по сле сту па ња на сна гу овог За ко на.

Устав ни суд је, на сед ни ци одр жа ној 5. ма ја 2011. го ди не, до нео За кљу-
чак да се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на о 
Вој сци Ср би је до ста ви на ми шље ње На род ној Скуп шти ни Ре пу бли ке Ср-
би је, у сми слу чла на 33. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07), са ро ком од 30 да на за да ва ње ми шље ња.

Ка ко На род на скуп шти на у оста вље ном ро ку, као ни на кнад но, ни је 
до ста ви ла тра же но ми шље ње, Устав ни суд је на ста вио по сту пак, на осно-
ву чла на 34. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним и дру-
гим ре ле вант ним од ред ба ма За ко на о Вој сци Ср би је про пи са но: да вој ни 
оси гу ра ни ци ко ји су до да на сту па ња на сна гу овог за ко на оства ри ли пра ва 
из со ци јал ног оси гу ра ња на ста вља ју да ко ри сте та пра ва пре ма за ко ну по 
ко јем су их оства ри ли (члан 190); да до до но ше ња про пи са о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу вој них оси гу ра ни ка, пен зиј ски основ за об ра чун 
ви си не вој не пен зи је вој ном оси гу ра ни ку ко ме пре ста не слу жба са пра вом 
на пен зи ју по сту па њу овог за ко на на сна гу, чи ни ме сеч ни из нос пла те без 
по ре за и до при но са, за пу но рад но вре ме, ко ја вој ном оси гу ра ни ку при па да 
у ме се цу у ко јем му пре ста је слу жба (оспо ре ни члан 191); да офи ци ру, од-
но сно под о фи ци ру слу жба пре ста је са пра вом на пен зи ју и пре ис пу ње ња 
оп штих усло ва за сти ца ње ста ро сне пен зи је ако је на вр шио нај ма ње 20 го-
ди на пен зиј ског ста жа, од че га нај ма ње 10 го ди на у свој ству про фе си о нал-
ног вој ног ли ца, ако то зах те ва ју по тре бе слу жбе ко је на ста ју услед ор га ни-
за циј ско-мо би ли за циј ских про ме на у Вој сци Ср би ји на осно ву овог за ко на 
(члан 192. став 1); да да ном сту па ња на сна гу овог за ко на, до до но ше ња про-
пи са о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу вој них оси гу ра ни ка, офи ци ру, 
од но сно под о фи ци ру ко ме по сту па њу овог за ко на на сна гу пре ста не слу-
жба у Вој сци Ср би је по од ред ба ма ста ва 1. овог чла на при па да пен зи ја ко-
ја за 20 го ди на пен зиј ског ста жа из но си за му шкар ца 55%, од но сно за же ну 
57,5% од пен зиј ског осно ва (члан 192. став 2); да за сва ку на вр ше ну го ди ну 
пен зиј ског ста жа пре ко 20 го ди на пен зи ја се по ве ћа ва за 2,5% од пен зиј ског 
осно ва до на вр ше них 30 го ди на пен зиј ског ста жа, а за сва ку на вр ше ну го-
ди ну пре ко 30 го ди на пен зиј ског ста жа пен зи ја се по ве ћа ва за 0,5% од пен-
зиј ског осно ва, с тим што мо же из но си ти нај ви ше 85% од пен зиј ског осно ва 
(члан 192. ст. 3. и 4); да се ускла ђи ва ње из но са пен зи ја вој них оси гу ра ни ка 
оства ре них до да на сту па ња на сна гу овог за ко на, као и пен зи ја оства ре-
них по сту па њу овог за ко на на сна гу, вр ши по ди на ми ци и на на чин утвр-
ђен за ко ном ко јим се уре ђу је пен зиј ско и ин ва лид ског оси гу ра ње (оспо ре-
ни члан 193. став 1); да ће се про пи си за из вр ша ва ње овог за ко на до не ти у 
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ро ку од 90 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на, а про пи си за из вр-
ше ње За ко на о Вој сци Ју го сла ви је на ста вља ју да се при ме њу ју уко ли ко ни-
су су прот ни од ред ба ма овог за ко на (оспо ре ни члан 196); да до до но ше ња 
про пи са о вој ној оба ве зи, со ци јал ном, здрав стве ном и пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу про фе си о нал них вој них ли ца оста ју на сна зи од ред бе 
За ко на о Вој сци Ју го сла ви је о по пу ни ре зер вног ста ва (чл. 26. и 27); од ред бе 
о пра ви ма на про ду же но оси гу ра ње и на на кна ду због пре стан ка за по сле-
ња (чл. 59. и 59а), по гла вље XV – Здрав стве но оси гу ра ње (чл. 211. до 239), 
по гла вље XVI – Пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње (чл. 279. до 336) и по-
гла вље XIX – Ка зне не од ред бе (чл. 340. до 245) (оспо ре ни члан 197. став 2).

За оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на о Вој сци Ср би је од зна-
ча ја су од ред бе Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, ко ји ма је утвр ђе но: да се Уста вом 
јем че, и да се као та ква, не по сред но при ме њу ју људ ска и ма њин ска пра ва 
за јем че на оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним 
ме ђу на род ним уго во ри ма и за ко ни ма, као и да се за ко ном мо же про пи са ти 
на чин оства ри ва ња ових пра ва са мо ако је то Уста вом из ри чи то пред ви ђе-
но или ако је то нео п ход но за оства ри ва ње по је ди нач ног пра ва због ње го ве 
при ро де, при че му за кон ни у ком слу ча ју не сме да ути че на су шти ну за јем-
че ног пра ва (члан 18. став 2); да људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста-
вом мо гу за ко ном би ти огра ни че на ако огра ни че ње до пу шта Устав у свр хе 
ра ди ко јих га Устав до пу шта, у оби му нео п ход ном да се устав на свр ха огра-
ни че ња за до во љи у де мо крат ском дру штву и без за ди ра ња у су шти ну за јем-
че ног пра ва, те да се до стиг ну ти ни во људ ских и ма њин ских пра ва не мо же 
сма њи ва ти (члан 20. ст. 1. и 2); да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки и 
да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, без дис кри ми на ци је, као 
и да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би-
ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, 
дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве-
ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког 
ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 1. до 3); да се пен зиј ско оси гу ра ње уре ђу је за ко-
ном, као и да се Ре пу бли ка Ср би ја ста ра о еко ном ској си гур но сти пен зи о-
не ра (члан 70); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог, и 
си стем у обла сти со ци јал ног оси гу ра ња и дру гих об ли ка со ци јал не си гур-
но сти и дру ге еко ном ске и со ци јал не од но се од оп штег ин те ре са, као и си-
стем у обла сти ма здрав ства, со ци јал не за шти те, бо рач ке и ин ва лид ске за-
шти те (члан 97. тач. 8. и 10).

Са гла сно на ве де ним од ред ба ма чл. 70. и 97. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли-
ке Ср би је, за ко но да вац је овла шћен да сво јим про пи сом уре ди си стем пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, пра ва и оба ве зе по том осно ву, усло ве и 
на чин оства ри ва ња пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, си стем 
фи нан си ра ња пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и дру га пи та ња од зна-
ча ја за уре ђе ње ове обла сти.

Оце њу ју ћи по себ но од ред бу чла на 196. За ко на, ко јом је про пи са но да 
ће се про пи си за из вр ша ва ње овог за ко на до не ти у ро ку од 90 да на од да-
на сту па ња на сна гу овог за ко на, као и да ће се до до но ше ња од го ва ра ју ћих  
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про пи са за из вр ша ва ње овог за ко на при ме њи ва ти про пи си до не ти за из-
вр ша ва ње За ко на о Вој сци Ју го сла ви је, Устав ни суд је кон ста то вао да се у 
кон крет ном слу ча ју ра ди о нор ми пре ла зног ка рак те ра, ко ја пред ста вља 
из раз опре де ље ња за ко но дав ног ор га на да се очу ва кон ти ну и тет у оства-
ри ва њу пра ва вој них оси гу ра ни ка у си ту а ци ји ка да ни су до не ти од го ва-
ра ју ћи спро вед бе ни ак ти за ре а ли за ци ју ре ше ња са др жа них у оспо ре ном 
За ко ну. Чи ње ни ца да оспо ре на од ред ба За ко на за др жа ва у прав ном по рет-
ку про пи се ко ји су до не ти у ре жи му За ко на о Вој сци Ју го сла ви је не чи ни 
оспо ре ни члан За ко на не у став ним, из раз ло га што је за ко но да вац Уста вом 
овла шћен да од ре ди на чин спро во ђе ња од ре да ба од ре ђе ног за ко на и, у том 
сми слу, про пи ше мо гућ ност да ће се, у слу ча ју не до но ше ња од го ва ра ју ћих 
про пи са за спро во ђе ње од ре да ба но во до не тог за ко на, при ме њи ва ти про-
пи си до не ти за из вр ша ва ње за то срод них про пи са, као што је у кон крет-
ном слу ча ју За кон о Вој сци Ју го сла ви је.

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

По во дом оце не устав но сти од ре да ба чл. 190. до 192, чла на 193. став 1. 
и чла на 197. став 2. на ве де ног За ко на, Устав ни суд је у пред ме ту IУз-2/2008 
на сед ни ци одр жа ној 14. ју ла 2011. го ди не до нео Ре ше ње ко јим ни је при-
хва тио ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти 
на ве де них од ре да ба За ко на. При то ме је Устав ни суд из ра зио став да је 
оспо ре ним од ред ба ма За ко на уре ђе на за те че на прав на си ту а ци ја ве за на 
за ли ца – вој не оси гу ра ни ке, ко ји су, до да на сту па ња на сна гу овог за ко-
на, оства ри ла пра ва из со ци јал ног оси гу ра ња, утвр ђен пен зиј ски основ за 
об ра чун ви си не пен зи је вој ном оси гу ра ни ку ко ме пре ста не слу жба и по-
се бан основ пре стан ка слу жбе са пра вом на пен зи ју и пре ис пу ње ња оп-
штих усло ва за ста ро сну пен зи ју, као и на чин ускла ђи ва ња из но са пен зи ја 
вој них оси гу ра ни ка, чи ме је за ко но дав ни ор ган, по оце ни Устав ног су да, 
по сту пио са гла сно сво јим устав ним овла шће њи ма са др жа ним у од ред-
ба ма чл. 70. и 97. Уста ва да за ко ном уре ди си стем пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња, пра ва и оба ве зе по том осно ву, усло ве и на чин оства ри-
ва ња пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, си стем фи нан си ра ња 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и дру га пи та ња од зна ча ја за уре ђе-
ње ове обла сти.

Бу ду ћи да се у кон крет ном слу ча ју ра ди о од ред ба ма За ко на о чи јој је 
устав но сти Устав ни суд већ од лу чи вао, а из но вих на во да, раз ло га и под-
не тих до ка за не про из ла зи да има осно ва за по нов но од лу чи ва ње, Устав ни 
суд је у овом де лу од ба цио зах тев.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач. 5) и 8) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-43/2010 од 2. но вем бар 2011. го ди не
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За кон о Вој сци Ср би је 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/07 и 88/09) – члан 146. ст. 2. и 3.

Пра ви ла о вој ној ди сци пли ни 
(„Слу жбе ни вој ни лист“, бр. 22/08, 14/10 и 14/11) – члан 43. став 4.

За ко но да вац је Уста вом овла шћен да сво јим про пи сом од ре ди круг 
ли ца ко ја се мо гу сма тра ти ди сци плин ски од го вор ним за по вре ду слу-
жбе не ду жно сти, при че му је ор га ну над ле жном за во ђе ње ди сци плин-
ског по ступ ка да то дис кре ци о но овла шће ње да у сва ком кон крет ном 
слу ча ју про це њу је мо гућ ност, од но сно це лис ход ност во ђе ња ди сци-
плин ског по ступ ка и да у за ви сно сти од тих чи ње ни ца по сту пак на ста-
ви или об у ста ви. 

Про ме на ста ту са учи ни о ца пре кр ша ја – ци вил ног ли ца ко ме је пре стао 
ста тус при пад ни ка Вој ске ко ји је има ло у вре ме ка да је пре кр шај учи њен, 
не мо же би ти раз лог да се од ре ђе но ли це ам не сти ра од од го вор но сти.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти одредaбa чла на 146. ст. 2. и 3. За ко на о Вој сци Ср би је („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 116/07 и 88/09).

2. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти од ред бе чла на 43. став 4. Пра ви ла о вој ној 
ди сци пли ни („Слу жбе ни вој ни лист“, бр. 22/08, 14/10 и 14/11).

3. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 146. 
ст. 2. и 3. са од ред ба ма чл. 145. и 152. За ко на из тач ке 1. из ре ке.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр-
ђи ва ње не у став но сти одредaбa чла на 146. ст. 2. и 3. За ко на о Вој сци Ср би-
је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/07 и 88/09) и за по кре та ње по ступ ка за 
утвр ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти од ред бе чла на 43. став 4. Пра-
ви ла о вој ној ди сци пли ни („Слу жбе ни вој ни лист“, број 22/08). Под но си-
лац пред став ке сма тра оспо ре не од ред бе За ко на о Вој сци Ср би је и Пра ви-
ла о вој ној ди сци пли ни, ко ји ма је пр о пи са но да је ли це, ко ме је пре ста ла 
слу жба у Вој сци Ср би је, од го вор но ако је ди сци плин ски по сту пак про тив 
ње га по кре нут док је би ло у слу жби, не са гла сним са од ред ба ма чл. 18. и 
21. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и чла на 1. Пр о то ко ла 12 уз Кон вен ци ју за за-
шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да („Слу жбе ни лист СЦГ – Ме ђу-
на род ни уго во ри“, број 9/03). Ово из раз ло га што, по ми шље њу ини ци ја-
то ра, оспо ре не од ред бе омо гу ћа ва ју да се на ста ви ди сци плин ски по сту пак  
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про тив гра ђа на ко ји по сле раз ре ше ња од пр о фе си о нал не вој не слу жбе не-
ма ју ста тус вој ног ли ца, од но сно њи ма се нео прав да но да је ста тус ли ца 
про тив ко јих се мо же во ди ти ди сци плин ски по сту пак уко ли ко те ло над ле-
жно за во ђе ње ди сци плин ског по ступ ка на ђе да је то оправ да но. Ини ци ја-
тор сма тра да се на овај на чин од ре ђе на ли ца до во де у не рав но прав ни по-
ло жај, јер од оце не оправ да но сти, од но сно це лис ход но сти за ви си да ли ће 
се про тив од ре ђе ног ли ца во ди ти вој но ди сци плин ски по сту пак.

Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 5. ма ја 2011. го ди не на осно ву чла-
на 33. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) 
и чла на 82. став 1. тач ка 10) По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), до нео За кљу чак да се ини ци ја ти ва за оце-
ну устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на о Вој сци Ср би је до ста ви На род-
ној скуп шти ни на ми шље ње, са ро ком од 30 да на за да ва ње ми шље ња. Ка ко 
На род на скуп шти на у оста вље ном ро ку, као ни на кнад но, ни је до ста ви ла 
тра же но ми шље ње, Устав ни суд је на ста вио по сту пак на осно ву чла на 34. 
став 3. За ко на о Устав ном су ду.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је чла ном 146. За-
ко на о Вој сци Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/07 и 88/09), чи је су 
од ред бе ст. 2. и 3. оспо ре не, про пи са но: да је за по вре ду ду жно сти из слу-
жбе од го во ран при пад ник Вој ске Ср би је, док је у слу жби (став 1); да је за 
по вре ду ду жно сти из слу жбе од го вор но и ли це ко ме је пре ста ла слу жба у 
Вој сци Ср би је, ако је ди сци плин ски по сту пак про тив ње га по кре нут док 
је био у слу жби (став 2); да ће ли це или те ло над ле жно за во ђе ње ди сци-
плин ског по ступ ка об у ста ви ти ди сци плин ски по сту пак про тив ли ца ко ме 
је пре ста ла слу жба у Вој сци Ср би је, а про тив ко га је ди сци плин ски по сту-
пак по кре нут док је би ло у слу жби, ако на ђе да је во ђе ње ди сци плин ског 
по ступ ка не мо гу ће или не це лис ход но (став 3); да се сма тра да је ли це у ре-
зер вном са ста ву на вој ној ду жно сти у Вој сци Ср би је од тре нут ка сту па ња 
у ко ман ду, је ди ни цу или уста но ву Вој ске Ср би је, ако се ја вља не по сред но, 
од но сно од тре нут ка ја вља ња у ме сту при ку пља ња, од но сно на збо р ном ме-
сту озна че ном у оп штем или по је ди нач ном по зи ву или рат ном рас по ре ду 
до от пу шта ња из ко ман де, је ди ни це или уста но ве Вој ске Ср би је (став 4). 

Оспо ре ном од ред бом чла на 43. став 4. Пра ви ла о вој ној ди сци пли ни 
(„Слу жбе ни вој ни лист“, бр. 22/08, 14/10 и 14/11) про пи са но је да су вој ни 
ди сци плин ски су до ви над ле жни и за су ђе ње ли ци ма ко ји ма пре ста не слу-
жба у Вој сци Ср би је, у скла ду са чла ном 146. ст. 2. и 3. За ко на. 

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да се Уста вом јем че и као та ква 
не по сред но при ме њу ју људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на оп ште при хва-
ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во-
ри ма и за ко ни ма, као и да се за ко ном мо же про пи са ти на чин оства ри ва ња 
ових пра ва са мо ако је то Уста вом из ри чи то пред ви ђе но или ако је то нео-
п ход но за оства ри ва ње по је ди ног пра ва због ње го ве при ро де, при че му за-
кон ни у ком слу ча ју не сме да ути че на су шти ну за јем че ног пра ва (члан 18. 
став 2); да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, 
по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад-
но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог 
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уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич-
ког ин ва ли ди те та (члан 21. став 3); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе-
ђу је и дру ге од но се од ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју у скла ду са Уста вом 
(члан 97. тач ка 17); да се о Вој сци Ср би је до но си за кон (члан 141. став 2).

Чла ном 1. Про то ко ла 12 уз Кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва и 
основ них сло бо да га ран то ва но је да ће се сва ко пра во ко је за кон пред ви ђа 
оства ри ва ти без дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву као нпр. по лу, ра си, 
бо ји ко же, је зи ку, ве ро и спо ве сти, по ли тич ком или дру гом уве ре њу, на ци-
о нал ном или дру штве ном по ре клу, по ве за но сти с на ци о нал ном ма њи ном, 
имо ви ни, ро ђе њу или дру гом ста ту су, као и да јав не вла сти не ће ни пре ма 
ко ме вр ши ти дис кри ми на ци ју по на ве де ним осно ва ма.

По ла зе ћи од устав них овла шће ња за ко но дав ца, са др жа них у од ред ба-
ма 97. тач ка 17. и чла на 141. став 2. Уста ва, Устав ни суд је оце нио да је за-
ко но да вац био овла шћен да сво јим про пи сом уре ди по ло жај и над ле жност 
Вој ске Ср би је, као и да у окви ру на ве де них устав них овла шће ња уре ди ди-
сци плин ску од го вор ност при пад ни ка Вој ске, ди сци плин ски по сту пак, ди-
сци плин ске гре шке и пре сту пе и ди сци плин ске санк ци је за по вре де ду-
жно сти из слу жбе.

При ли ком оце не устав но сти оспо ре них од ре да ба чла на 146. ст. 2. и 3. 
За ко на о Вој сци Ср би је, Устав ни суд је по шао од сле де ћег: 

– да је од ред бом чла на 147. на ве де ног За ко на про пи са но да се при ли-
ком утвр ђи ва ња ди сци плин ске од го вор но сти при пад ни ка Вој ске Ср би је 
сход но при ме њу ју на че ла, од но сно пра ви ла ма те ри јал ног кри вич ног пра-
ва ко ја ни су у су прот но сти са од ред ба ма овог за ко на и при ро дом ди сци-
плин ске од го вор но сти;

– да је ди сци плин ски по сту пак пе нал ни по сту пак и да се на ток и во ђе-
ње ди сци плин ског по ступ ка суп си ди јер но при ме њу ју на че ла оп штих про-
це сних за ко на, пр вен стве но За ко ник о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе-
ни лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 
115/05, 49/07, 20/09 и 72/09);

– да на су прот на че лу ле га ли те та као те мељ ном на че лу кри вич ног про це-
сног пра ва, по сто ји на че ло опор ту ни те та ко је да је су ду дис кре ци о но овла-
шће ње да, с об зи ром на раз ло ге це лис ход но сти, це ни оправ да ност во ђе-
ња од ре ђе ног кри вич ног по ступ ка, а на ро чи то са аспек та јав ног ин те ре са, 
од но сно да ли је у јав ном ин те ре су да се уче сник кри вич но го ни или ни је; 
при ме ном на че ла опор ту ни те та код по је ди них, пре све га ба га тел них кри-
вич них де ла и из од ре ђе них кри ми нал но-по ли тич ких раз ло га, сма њу је се 
при ти сак на су до ве та ко да на че ло дис кре ци о ног кри вич ног го ње ња ко ре-
спон ди ра са иде јом о ра ци о на ли за ци ји кри вич ног по ступ ка. 

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је оце нио да је за ко но да вац био 
Уста вом овла шћен да сво јим про пи сом од ре ди круг ли ца ко ји се мо гу сма-
тра ти ди сци плин ски од го вор ним за по вре ду слу жбе не ду жно сти, при че му 
је ор га ну над ле жном за во ђе ње ди сци плин ског по ступ ка да то дис кре ци о-
но овла шће ње да у сва ком кон крет ном слу ча ју про це њу је мо гућ ност, од-
но сно це лис ход ност во ђе ња ди сци плин ског по ступ ка и да у за ви сно сти од 
тих чи ње ни ца по сту пак на ста ви или об у ста ви. Ово по себ но ка да се ра ди о 
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нај те жим ди сци плин ским пре сту пи ма за ко је се мо же из ре ћи ди сци плин-
ска ме ра – гу би так слу жбе, као нај те жа ди сци плин ска санк ци ја, у ком слу-
ча ју је во ђе ње ди сци плин ског по ступ ка не це лис ход но, има ју ћи у ви ду да су 
у пи та њу ли ца ко ји ма је већ пре ста ла слу жба у Вој сци Ср би је.

На во ди под но си о ца ини ци ја ти ве да се ди сци плин ски по сту пак не мо-
же во ди ти про тив ли ца ко је ви ше ни је при пад ник Вој ске Ср би је, од но сно 
да се ци вил ним ли ци ма не мо гу из ри ца ти ди сци плин ске санк ци је за пре-
кр ша је ко је су учи ни ли док су би ли при пад ни ци Вој ске, по оце ни Су да су 
нео сно ва ни, има ју ћи у ви ду да про ме на ста ту са учи ни о ца пре кр ша ја не мо-
же би ти раз лог да се од ре ђе но ли це ам не сти ра од од го вор но сти за учи ње ни 
пре кр шај, јер би се у том слу ча ју до ве ла у пи та ње свр ха ди сци плин ског по-
ступ ка ко ја се огле да, пре све га, у ка жња ва њу учи ни ла ца пре кр ша ја (ин ди-
ви ду ал на пре вен ци ја), као и у све сти о по тре би да се у вр ше њу вој них ду-
жно сти по сту па по пра ви ли ма слу жбе (ге не рал на пре вен ци ја).

Та ко ђе, по оце ни Устав ног су да, нео сно ва ни су на во ди под но си о ца ини-
ци ја ти ве да се оспо ре ним од ред ба ма За ко на гра ђа ни до во де у не рав но пра-
ван по ло жај, бу ду ћи да За кон не де фи ни ше кри те ри ју ме на осно ву ко јих 
над ле жни ор ган за во ђе ње ди сци плин ског по ступ ка це ни оправ да ност, од-
но сно це лис ход ност да љег во ђе ња ди сци плин ског по ступ ка. Ово из раз ло-
га што је сва ки ди сци плин ски по сту пак стро го фор ма лан и ин ди ви ду а ли-
зо ван та ко да над ле жни ор ган има дис кре ци о но овла шће ње да, це не ћи све 
окол но сти кон крет ног ди сци плин ског пре кр ша ја, од лу чу је о то ме да ли је 
оправ да но и це лис ход но да ље во ђе ње по ступ ка, као и да ли по сто је од ре ђе не 
про це сне и ма те ри јал не смет ње за во ђе ње по ступ ка, у ком слу ча ју се по сту-
пак мо же об у ста ви ти, ка ко је то про пи са но оспо ре ним од ред ба ма За ко на. 

Устав ни суд је, та ко ђе, оце нио да се из на ве де них устав но прав них раз-
ло га не до во де у пи та ње га ран ци је про кла мо ва не чла ном 1. Про то ко ла 12 
уз Кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да („Слу жбе ни 
лист СЦГ – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 9/03 и 5/05).

Устав ни суд је од ба цио ини ци ја ти ву у де лу у ко ме је тра же на оце на са-
гла сно сти оспо ре них од ре да ба За ко на са од ред ба ма чл. 145. и 152. истог за-
ко на из раз ло га што Устав ни суд, пре ма чла ну 167. Уста ва, ни је над ле жан 
да оце њу је ме ђу соб ну са гла сност од ре да ба истог оп штег ак та.

Оспо ре на Пра ви ла о вој ној ди сци пли ни про пи сао је пред сед ник Ре пу-
бли ке, на осно ву чла на 170. За ко на о Вој сци Ср би је. Овим пра ви ли ма бли-
же су уре ђе ни ди сци плин ска од го вор ност, ди сци плин ски по сту пак, из вр-
ше ње ди сци плин ских санк ци ја, ме сна над ле жност, ор га ни за ци ја, са став и 
рад вој них ди сци плин ских су до ва и вој них ди сци плин ских ту жи ла ца.

Оце њу ју ћи Правилa са фор мал но прав ног ста но ви шта, Устав ни суд је 
утвр дио да је овај оспо ре ни акт до нет од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке као 
над ле жног ор га на за ње го во до но ше ње.

Ка да је у пи та њу оспо ре на од ред ба члана 43. став 4. Пра ви ла, ко јом је 
утвр ђе на над ле жност вој них ди сци плин ских су до ва за су ђе ње ли ци ма ко-
ји ма је пре ста ла слу жба у Вој сци Ср би је, у скла ду са чла ном 146. ст. 2. и 3. 
За ко на о Вој сци Ср би је, Устав ни суд ни је при хва тио ини ци ја ти ву из истих 
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устав но прав них раз ло га ко ји су да ти при ли ком обра зла га ња устав но сти 
од ре да ба чла на 146. ст. 2. и 3. на ве де ног За ко на. 

Бу ду ћи да Устав ни суд ни је на шао осно ва за по кре та ње по ступ ка по во-
дом ини ци ја ти ве, ини ци ја ти ву ни је при хва тио, са гла сно од ред би 53. став 
3. За ко на о Устав ном су ду.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 36. став 1. тач ка 1) и чла на 46. тач-
ка 5) За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) и чла на 82. 
став 1. тач ка 1. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), Устав ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-73/2010 од 10. но вем бра 2011. го ди не

За кон о ло кал ним из бо ри ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 127/07, 34/10 и 54/11) 

– члан 48. став 2.

За кон уста но вља ва као оп ште пра ви ло за до де лу ман да та – при ме ну 
ре до сле да кан ди да та на из бор ној ли сти ко ју је под но си лац из бор не ли сте 
утвр дио и о ко јој су се би ра чи гла са њем на из бо ри ма из ја шња ва ли, што 
је у скла ду са ста вом Устав ног су да из ра же ним у ра ни је до не тим од лу ка-
ма IУз-42/2008 од 14. апри ла 2011. го ди не и IУз-52/2008 од 21. апри ла 2011. 
го ди не, пре ма ко јем под но си лац из бор не ли сте на кон одр жа них из бо ра, 
а ни ка сни је то ком ман дат ног пе ри о да, не мо же од ре ђи ва ти ре до след до-
де ле ман да та кан ди да ти ма за на род не по сла ни ке, од но сно за од бор ни ке, 
ми мо ре до сле да на из бор ној ли сти

Оспо ре ном од ред бом За ко на про пи са но је да ка да од бор ни ку ко ји је 
иза бран са ко а ли ци о не из бор не ли сте пре ста не ман дат пре ис те ка вре ме на 
на ко је је иза бран, ман дат се до де љу је пр вом сле де ћем кан ди да ту на из-
бор ној ли сти ко ме ни је био до де љен ман дат – при пад ни ку исте по ли тич ке 
стран ке, што, по оце ни Устав ног су да, пред ста вља до зво ље ни из у зе так у 
по себ ној прав ној си ту а ци ји и не ма зна че ње по вре де пра ва не по сред них 
из бо ра, од но сно не ма за по сле ди цу од сту па ње од во ље би ра ча ис ка за не 
гла са њем за ко а ли ци о ну ли сту.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ред бе чла на 48. став 2. За ко на о ло кал ним из бо ри ма („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 127/07, 34/10 и 54/11).

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та или рад-
њи пред у зе тих на осно ву оспо ре не од ред бе За ко на из тач ке 1. 
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О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр-
ђи ва ње не у став но сти од ред бе чла на 48. став 2. За ко на о ло кал ним из бо ри-
ма (,,Слу жбе ни гла сник РС“, бр.127/07, 34/10 и 54/11). У ини ци ја ти ви се на-
во ди да за кон ско про пи си ва ње оба ве зе до де ле ман да та ,,при пад ни ку исте 
по ли тич ке стран ке“ на кон пре стан ка ман да та од бор ни ка иза бра ног са ко-
а ли ци о не ли сте, са др жи по вре де од ре да ба чл. 2. и 3, чла на 5. став 4, чла на 
21. став 1. и чла на 180. став 3. Уста ва. По зи вом на на ве де не од ред бе Уста-
ва, као и прав на схва та ња Устав ног су да из ра же на у од лу ка ма IУз-42/2008 и 
IУз-52/2008 у ко ји ма су из ло же ни раз ло зи утвр ђе не не у став но сти од ре да ба 
чла на 84. За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка, од но сно чла на 43. За ко на 
о ло кал ним из бо ри ма, ини ци ја тор ука зу је да оспо ре на од ред ба За ко на до-
пу шта да се ман да ти до де љу ју ми мо ре до сле да на из бор ној ли сти чи ме се 
кр ши на че ло не по сред но сти из бо ра од бор ни ка, стра нач ким ко а ли ци ја ма 
се омо гу ћа ва да ус по ста ве власт ми мо сло бод но из ра же не во ље гра ђа на, а 
та квим пра ви лом рас по де ле ман да та ко је ва жи са мо за ко а ли ци о не из бор-
не ли сте, пред ла га чи из бор них ли ста се до во де у не рав но пра ван по ло жај. 
Ини ци ја тор на во ди и то да За кон о ло кал ним из бо ри ма не пра ви раз ли-
ку из ме ђу пред ла га ча из бор них ли ста, ни ти из ме ђу са мих из бор них ли ста 
ко ја би оправ да ла про пи са ни раз ли чи ти трет ман ко а ли ци је и ко а ли ци о не 
ли сте у од но су на дру ге уче сни ке у из бор ном по ступ ку.

Ини ци ја тор је пред ло жио да Суд ,,об у ста ви по је ди нач не ак те и рад ње 
пред у зе те у скла ду са спо р ним од ред ба ма до до но ше ња ко нач не од лу ке.“ 

Оспо ре на од ред ба чла на 48. став 2. За ко на о ло кал ним из бо ри ма (,,Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 127/07, 34/10 и 54/11) гла си: ,, Ка да од бор ни ку ко ји 
је иза бран са ко а ли ци о не из бор не ли сте пре ста не ман дат пре ис те ка вре-
ме на на ко је је иза бран, ман дат се до де љу је пр вом сле де ћем кан ди да ту на 
из бор ној ли сти ко ме ни је био до де љен ман дат – при пад ни ку исте по ли тич-
ке стран ке.“ На ве де на од ред ба је уне та у текст За ко на о ло кал ним из бо ри-
ма (,,Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) од ред ба ма чла на 8. За ко на о из-
ме на ма и до пу на ма За ко на о ло кал ним из бо ри ма (,,Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 54/11). Ина че, у ве зи са пи та њем рас по де ле од бор нич ких ман да та, од-
ред ба ма чл. 6. и 8. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ло кал ним из бо-
ри ма из вр ше не су про ме не ра ни јих за кон ских ре ше ња о на чи ну рас по де ле 
од бор нич ких ман да та по окон ча ним из бо ри ма (члан 43. основ ног тек ста 
За ко на), од но сно, о на чи ну рас по де ле ман да та у слу ча ју пре стан ка ман да та 
пре ис те ка вре ме на на ко је је од бор ник иза бран (члан 48. основ ног тек ста 
За ко на). Про ме не За ко на су из вр ше не та ко што је члан 43. основ ног тек ста 
За ко на ко ји је пре стао да ва жи по осно ву Од лу ке Устав ног су да IУз-52/2008 
од 21. апри ла 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 34/10 од 21. ма ја 
2010. го ди не), за ме њен од ред бом но вог чла на 43. ко ја про пи су је да ће из-
бор на ко ми си ја је ди ни це ло кал не са мо у пра ве нај ка сни је у ро ку од 10 да на 
од да на об ја вљи ва ња укуп них ре зул та та из бо ра све до би је не ман да те са из-
бор не ли сте до де ли ти кан ди да ти ма по ре до сле ду на из бор ној ли сти, по чев  
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од пр вог кан ди да та са ли сте (члан 6. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко-
на о ло кал ним из бо ри ма ). Исто та ко, чла ном 8. За ко на о из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о ло кал ним из бо ри ма из вр ше не су из ме не и до пу не чла на 
48. основ ног тек ста За ко на те је но вом од ред бом ста ва 1. чла на 48. про пи-
са но да ка да од бор ни ку пре ста не ман дат пре ис те ка вре ме на на ко је је иза-
бран, ман дат се до де љу је пр вом сле де ћем кан ди да ту са исте из бор не ли сте 
ко ме ни је био до де љен ман дат од бор ни ка, док је но вом од ред бом ста ва 2. 
чла на 48. ко ја се оспо ра ва, про пи са но да ,,Ка да од бор ни ку ко ји је иза бран 
са ко а ли ци о не из бор не ли сте пре ста не ман дат пре ис те ка вре ме на на ко је 
је иза бран, ман дат се до де љу је пр вом сле де ћем кан ди да ту на из бор ној ли-
сти ко ме ни је био до де љен ман дат – при пад ни ку исте по ли тич ке стран ке.“

Од ред ба ма За ко на о ло кал ним из бо ри ма про пи са но је, по ред оста лог: 
да гра ђа ни би ра ју од бор ни ке на осно ву сло бод ног, оп штег и јед на ког из-
бор ног пра ва (члан 1. став 1); да из бор на кам па ња пред ста вља све јав не, 
по ли тич ке, про мо тив не и дру ге ак тив но сти под но си ла ца из бор них ли ста 
и кан ди да та са тих ли ста (члан 4. став 3); да се од бор ни ци би ра ју на осно ву 
ли ста по ли тич ких стра на ка, њи хо вих ко а ли ци ја и ли ста ко је пред ло же гру-
пе гра ђа на (члан 5); да кан ди да те за од бор ни ке мо гу пред ла га ти ре ги стро-
ва не по ли тич ке стран ке, ко а ли ци је ре ги стро ва них по ли тич ких стра на ка, 
као и гру пе гра ђа на, а да пред ла гач мо ра на из бор ној ли сти има ти нај ма ње 
јед ну тре ћи ну кан ди да та од укуп ног бро ја од бор ни ка ко ји се би ра (члан 18. 
став 1. ); да под но си лац из бор не ли сте од ре ђу је ре до след кан ди да та на ли-
сти, а да на из бор ној ли сти укуп но мо ра би ти нај ма ње 30% кан ди да та ма-
ње за сту пље ног по ла (члан 20. ст. 2. и 3); да ако две или ви ше по ли тич ких 
стра на ка под не су за јед нич ку из бор ну ли сту, на зив из бор не ли сте и но си-
лац из бор не ли сте од ре ђу ју се спо ра зум но (члан 22. став 2); да се ман да ти 
ко ји при па да ју од ре ђе ној из бор ној ли сти до де љу ју кан ди да ти ма са те ли сте 
у скла ду са од ред ба ма овог за ко на (члан 42); да од бор ни ку пре ста је ман дат 
пре ис те ка вре ме на на ко је је иза бран – под но ше њем остав ке, до но ше њем 
од лу ке о рас пу шта њу скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ако је прав-
но сна жном суд ском од лу ком осу ђен на без у слов ну ка зну за тво ра у тра ја-
њу од нај ма ње шест ме се ци, ако је прав но сна жном од лу ком ли шен по слов-
не спо соб но сти; пре у зи ма њем по сла од но сно функ ци је ко је су, у скла ду са 
за ко ном, не спо ји ве са функ ци јом од бор ни ка, ако му пре ста не пре би ва ли-
ште на те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, гу бље њем др жа вљан ства, 
те, ако на сту пи смрт од бор ни ка (члан 46. став 1).

За ко ном о по ли тич ким стран ка ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 36/09) 
про пи са но је да се по ли тич ка стран ка мо же удру жи ва ти у ши ре по ли тич-
ке са ве зе у зе мљи и ино стран ству, при че му за др жа ва свој прав ни су бјек-
ти ви тет (члан 33. За ко на).

Од ред ба ма Уста ва на чи ју по вре ду ука зу је ини ци ја тор, утвр ђе но је: да 
су ве ре ност по ти че од гра ђа на ко ји је вр ше ре фе рен ду мом, на род ном ини-
ци ја ти вом и пре ко сво јих сло бод но иза бра них пред став ни ка, као и да ни је-
дан др жав ни ор ган, по ли тич ка ор га ни за ци ја, гру па или по је ди нац не мо же 
при сво ји ти су ве ре ност од гра ђа на, ни ти ус по ста ви ти власт ми мо сло бод но 
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из ра же не во ље гра ђа на (члан 2); да је вла да ви на пра ва основ на прет по став-
ка Уста ва и по чи ва на нео ту ђи вим људ ским пра ви ма, као и да се вла да ви на 
пра ва оства ру је сло бод ним и не по сред ним из бо ри ма, устав ним јем стви ма 
људ ских и ма њин ских пра ва, по де лом вла сти, не за ви сном суд ском вла шћу 
и по ви но ва њем вла сти Уста ву и за ко ну (члан 3); да по ли тич ке стран ке не 
мо гу не по сред но вр ши ти власт, ни ти је пот чи ни ти се би (члан 5. став 4); да 
су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки ( члан 21. став 1), те да се од бор ни-
ци би ра ју на пе ри од од че ти ри го ди не на не по сред ним из бо ри ма тај ним 
гла са њем, у скла ду са за ко ном (члан 180. став 3)

Дру гим од ред ба ма Уста ва ко је су од зна ча ја за раз ма тра ње устав не за-
сно ва но сти оспо ре не од ред бе чла на 48. став 2. За ко на утвр ђе но је: да је Ре-
пу бли ка Ср би ја др жа ва срп ског на ро да и свих гра ђа на ко ји у њој жи ве, 
за сно ва на на вла да ви ни пра ва и со ци јал ној прав ди, на че ли ма гра ђан ске 
де мо кра ти је, људ ским и ма њин ским пра ви ма и сло бо да ма и при пад но сти 
европ ским прин ци пи ма и вред но сти ма (члан 1); да се јем чи и при зна је уло-
га по ли тич ких стра на ка у де мо крат ском об ли ко ва њу по ли тич ке во ље гра-
ђа на (члан 5. став 1); да је др жав на власт огра ни че на пра вом гра ђа на на по-
кра јин ску ау то но ми ју и ло кал ну са мо у пра ву (члан 12. став 1); да се људ ска 
и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом не по сред но при ме њу ју, да се Уста вом 
јем че, и као та ква, не по сред но се при ме њу ју људ ска и ма њин ска пра ва за-
јем че на оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним 
ме ђу на род ним уго во ри ма и за ко ни ма, да се за ко ном мо же про пи са ти на чин 
оства ри ва ња ових пра ва са мо ако је то Уста вом из ри чи то пред ви ђе но или 
ако је то нео п ход но за оства ре ње по је ди ног пра ва због ње го ве при ро де, при 
че му за кон ни у ком слу ча ју не сме да ути че на су шти ну за јем че ног пра ва, 
те да се од ред бе о људ ским и ма њин ским пра ви ма ту ма че у ко рист уна пре-
ђе ња вред но сти де мо крат ског дру штва, са гла сно ва же ћим ме ђу на род ним 
стан дар ди ма људ ских и ма њин ских пра ва, као и прак си ме ђу на род них ин-
сти ту ци ја ко је над зи ру њи хо во спро во ђе ње (члан 18); да јем ства нео ту ђи-
вих људ ских и ма њин ских пра ва у Уста ву слу же очу ва њу људ ског до сто јан-
ства и оства ре њу пу не сло бо де и јед на ко сти сва ког по је дин ца у пра вед ном, 
отво ре ном и де мо крат ском дру штву, за сно ва ном на на че лу вла да ви не пра-
ва (члан 19); да људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом мо гу за ко ном 
би ти огра ни че на ако огра ни че ње до пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га Ус-
тав до пу шта, у оби му нео п ход ном да се устав на свр ха огра ни че ња за до во-
љи у де мо крат ском дру штву и без за ди ра ња у су шти ну за јем че ног пра ва 
(члан 20. став 1); да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту без дис-
кри ми на ци је, да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по-
сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не 
при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или 
дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или 
фи зич ког ин ва ли ди те та, као и да се не сма тра ју дис кри ми на ци јом по себ-
не ме ре ко је Ре пу бли ка Ср би ја мо же уве сти ра ди по сти за ња пу не рав но-
прав но сти ли ца или гру пе ли ца ко ја су су штин ски у не јед на ком по ло жа ју 
са оста лим гра ђа ни ма (члан 21. ст. 2, 3. и 4); да сва ки пу но ле тан, по слов но  
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спо со бан др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је има пра во да би ра и да бу де би-
ран, да је из бор но пра во оп ште и јед на ко, да су из бо ри сло бод ни и не по-
сред ни, а гла са ње је тај но и лич но, као и да из бор но пра во ужи ва прав-
ну за шти ту у скла ду са за ко ном (члан 52); да се јем чи сло бо да по ли тич ког, 
син ди кал ног и сва ког дру гог удру жи ва ња и пра во да се оста не из ван сва-
ког удру же ња (члан 55. став 1); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, 
из ме ђу оста лог, оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на (члан 97. 
тач ка 2); да гра ђа ни има ју пра во на по кра јин ску ау то но ми ју и ло кал ну са-
мо у пра ву ко је оства ру ју не по сред но или пре ко сво јих сло бод но иза бра них 
пред став ни ка (члан 176. став 1); да је скуп шти на нај ви ши ор ган је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве, да је чи не од бор ни ци, да се од бор ни ци би ра ју на пе-
ри од од че ти ри го ди не, на не по сред ним из бо ри ма тај ним гла са њем, у скла-
ду са за ко ном (члан 180. ст. 1, 2. и 3).

Од лу ком Устав ног су да IУз-52/2008 од 21. апри ла 2011. го ди не („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 34/10) на ко ју се ини ци ја тор по зи ва, утвр ђе на је 
не са гла сност са Уста вом од ре да ба чла на 43. За ко на о ло кал ним из бо ри ма 
ко је су, про пи су ју ћи на чин до де ле до би је них од бор нич ких ман да та, утвр-
ђи ва ле пра во под но си о ца из бор не ли сте да у од ре ђе ном ро ку од да на об-
ја вљи ва ња укуп них ре зул та та из бо ра, од но сно у на кнад ном ро ку, до ста-
ви из бор ној ко ми си ји је ди ни це ло кал не са мо у пра ве по дат ке о то ме ко јим 
кан ди да ти ма са из бор не ли сте се до де љу ју до би је ни од бор нич ки ман да ти. 
Устав ни суд је из ра зио став да се на тај на чин, су прот но Уста ву, уво ди сво-
је вр стан об лик по сред них из бо ра на ло кал ном ни воу, у ко ме се под но си-
о ци из бор них ли ста, на кон гла са ња, ја вља ју као по сред ни ци из ме ђу би ра-
ча и њи хо вих пред став ни ка; те да уме сто да ман дат од бор ни ка стек ну по 
утвр ђи ва њу и об ја вљи ва њу ре зул та та из бо ра, оним ре до сле дом ко јим су 
пред ло же ни на ли сти, кан ди да ти са ли сте свој ство од бор ни ка сти чу, тек на-
кон „из бо ра“ од стра не под но си о ца из бор не ли сте. Устав ни суд је утвр дио 
да се оспо ре ном од ред бом кр ши устав но на че ло о на род ном (гра ђан ском) 
пред став ни штву, као и устав ни прин ци пи о то ме да су из бо ри сло бод ни и 
не по сред ни, као и да оспо ре на од ред ба ни је у скла ду ни са Уста вом за јем-
че ним пра вом гра ђа на на ло кал ну са мо у пра ву, бу ду ћи да гра ђа ни то пра-
во пре ма из ри чи тим од ред ба ма чл. 176. и 180. Уста ва оства ру ју пре ко сво-
јих сло бод но иза бра них пред став ни ка, од но сно од бор ни ка ко ји се би ра ју 
на не по сред ним из бо ри ма. 

Оце њу ју ћи устав ност оспо ре не од ред бе чла на 48. став 2. За ко на са аспек-
та на ве де них од ре да ба Уста ва као и у кон тек сту ста во ва ко је је за у зео у сво-
јој Од лу ци IУз-52/2008, Устав ни суд је нај пре кон ста то вао да из це ли не за-
кон ске уре ђе но сти од но са у пи та њу про из ла зи да на кон из вр ше них из ме на 
и до пу на, За кон уста но вља ва као оп ште пра ви ло за до де лу ман да та – при ме-
ну ре до сле да кан ди да та на из бор ној ли сти ко ју је под но си лац из бор не ли-
сте утвр дио и о ко јој су се би ра чи гла са њем на из бо ри ма из ја шња ва ли. Та-
кво пра ви ло јед на ко ва жи без об зи ра на то да ли је под но си лац по ли тич ка 
стран ка, ко а ли ци ја по ли тич ких стра на ка или гру па гра ђа на. За слу чај на-
кнад не по тре бе за до де лу ман да та до ко је до ла зи услед пре стан ка ман да та  
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од бор ни ку из раз ли чи тих, За ко ном про пи са них раз ло га, За кон та ко ђе пред-
ви ђа при ме ну истог пра ви ла, то јест до де лу ман да та пр вом сле де ћем кан-
ди да ту са исте из бор не ли сте ко ме ни је био до де љен ман дат од бор ни ка с 
тим што, у оспо ре ној од ред би, За кон пред ви ђа као по себ но пра ви ло у си-
ту а ци ји на кнад не до де ле ман да та – да ће се, у слу ча ју кад се ра ди о ко а ли-
ци о ној из бор ној ли сти, ман дат до де ли ти пр вом сле де ћем кан ди да ту на из-
бор ној ли сти ко јем ни је био до де љен ман дат, и то оно ме ко ји је при пад ник 
исте по ли тич ке стран ке. Раз ма тра ју ћи при ро ду, ка рак тер и са др жи ну ус-
по ста вље ног из у зет ка, од но сно по себ ног пра ви ла до де ле ман да та у опи-
са ној по себ ној си ту а ци ји, Устав ни суд је оце нио да се њи ме не по вре ђу ју 
од ред бе Уста ва, укљу чу ју ћи и оне на чи ју по вре ду ука зу је ини ци ја ти ва, ни-
ти се ус по ста вља ју од но си ко је је Суд у на ве де ној од лу ци оце нио про тив-
ним Уста ву. Суд на и ме оце њу је да је за кон ско пра во по ли тич ких стра на ка 
да сту па ју у из бор не ко а ли ци је уте ме ље но на устав ној сло бо ди по ли тич-
ког удру жи ва ња, а из са мог За ко на сле ди пра во из бор них ко а ли ци ја ре ги-
стро ва них по ли тич ких стра на ка да у из бор ном по ступ ку бу ду пред ла га чи 
кан ди да та и под но си о ци из бор не ли сте. Као пред ла гач из бор не ли сте, ко-
а ли ци ја по ли тич ких стра на ка са чи ња ва њем ли сте кан ди да та од ре ђу је не 
са мо ре до след кан ди да та на ко а ли ци о ној ли сти не го, ре до сле дом кан ди да-
та ис ка зу је и ме ђу соб ни од нос по ли тич ких стра на ка – чла ни ца ко а ли ци је, 
сход но по ли тич ком до го во ру о за јед нич ком на сту пу на из бо ри ма, од но сно, 
сход но до го во ре ним ци ље ви ма и свр си ко а ли ци је. Као што пре ма За ко ну, 
по ли тич ке стран ке за др жа ва ју свој прав ни су бјек ти ви тет у сва ком об ли ку 
удру жи ва ња, та ко и сту па њем у из бор ну ко а ли ци ју не гу бе, већ за др жа ва-
ју и свој по ли тич ки иден ти тет. 

Пре ста нак ман да та од бор ни ка у то ку ман дат ног пе ри о да За кон ве зу је 
за на сту па ње раз ли чи тих окол но сти на стра ни од бор ни ка чи је се на сту па-
ње не мо же пред ви де ти у мо мен ту утвр ђи ва ња из бор не ли сте и ре до сле да 
кан ди да та на њој, од стра не ко а ли ци о них парт не ра. При кре и ра њу ли сте 
кан ди да та, иа ко јој је по зна то оп ште за кон ско пра ви ло да ре до след на ли-
сти од ре ђу је ре до след до де ле ман да та, ко а ли ци ја објек тив но не мо же пред-
ви де ти на сту па ње бу ду ћих не из ве сних окол но сти па ни то ко јем ће од бор-
ни ку пре ста ти ман дат, од но сно ко ја ће чла ни ца ко а ли ци је оста ти без свог 
пред став ни ка. Сто га, про пи са но по себ но пра ви ло у по гле ду ди стри бу ци-
је ман да та на ко а ли ци о ној из бор ној ли сти не ма зна че ње по вре де пра ва не-
по сред них из бо ра већ има ка рак тер до зво ље ног од сту па ња од оп штег пра-
ви ла ко је за кон про пи су је, а ра ди оства ре ња ра зум ног и оправ да ног ци ља. 
На и ме, до де ла ман да та пр вом сле де ћем кан ди да ту са ко а ли ци о не ли сте ко-
ји при па да ис тој по ли тич кој стран ци – чла ни ци ко а ли ци је чи ји је ман дат 
пре стао, пред ста вља ну жну ме ру од сту па ња од оп штег пра ви ла, са ци љем 
да се одр же, у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, они од но си ко је је са др жа ва ла из бор-
на ли ста о ко јој су се из ја шња ва ли би ра чи на из бо ри ма и на осно ву че га је 
ман дат био и до де љен од ре ђе ном кан ди да ту – при пад ни ку јед не од по ли-
тич ких стра на ка чла ни ца ко а ли ци је. Сто га, про пи са на оба ве за до де ле ман-
да та при пад ни ку исте по ли тич ке стран ке има зна че ње утвр ђи ва ња по себ ног 
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пра ви ла за по се бан слу чај, а то пра ви ло, по оце ни Су да, не ма за по сле ди цу 
од сту па ње од во ље би ра ча ис ка за не гла са њем за ко а ли ци о ну ли сту, већ на-
про тив зна чи ува жа ва ње во ље би ра ча ис ка за не гла са њем, ко ја, код ко а ли-
ци о них ли ста, зна чи и гла са ње за од ре ђе ну по ли тич ку стран ку ко ја на из-
бо ри ма на сту па за јед но са дру гим стран ка ма, што би рач при хва та сво јим 
из ја шња ва њем за та кву ли сту. Оту да, за ме њи ва ње од бор ни ка иза бра ног 
са ко а ли ци о не ли сте дру гим кан ди да том – при пад ни ком исте по ли тич ке 
стран ке из ко је је од бор ник чи ји је ман дат пре стао, зна чи одр жа ва ње оних 
од но са ко ји су већ пу но ва жно ус по ста вље ни из бор ним ре зул та том ко а ли-
ци о не ли сте и пр во бит но до де ље ним ман да ти ма. 

По ла зе ћи од све га из ло же ног, Суд оце њу је као нео сно ва не раз ло ге оспо-
ра ва ња устав но сти да те у ини ци ја ти ви ко ји се ти чу на вод них по вре да из-
бор ног пра ва гра ђа на и устав не по зи ци је по ли тич ких стра на ка, а исто та ко 
оце њу је да оспо ре на за кон ска нор ма не ма за по сле ди цу не јед нак трет ман 
раз ли чи тих под но си ла ца из бор них ли ста већ на про тив, ус по ста вље на по-
себ ност ства ра прет по став ку да се ујед на чи фак тич ки и прав ни по ло жај по-
ли тич ких стра на ка као уче сни ка у из бо ри ма без об зи ра на то да ли на из бо-
ри ма на сту па ју са мо стал но или удру же не у ко а ли ци ју са дру гим стран ка ма. 

Из из ло же них раз ло га, Устав ни суд ни је на шао осно ва за по кре та ње 
по ступ ка по во дом под не те ини ци ја ти ве те сто га, са гла сно чла ну 53. став 3. 
За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ини ци ја ти-
ву ни је при хва тио. 

С об зи ром на то да је на осно ву из ло же ног оце нио да не ма осно ва за 
при хва та ње ини ци ја ти ве, Суд је, до но се ћи ко нач ну од лу ку, у сми слу од ред-
бе чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду, од ба цио зах тев за об у ста ву из-
вр ше ња по је ди нач них ака та или рад њи, до не тих, од но сно пред у зе тих на 
осно ву оспо ре не од ред бе За ко на.

На осно ву од ре да ба чла на 46. тач. 3) и 5) За ко на о Устав ном су ду, Устав-
ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-375/2011 од 2. но вем бра 2011. го ди не

За кон о ре ха би ли та ци ји 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 33/06)

Устав га ран ту је пра во сва ко га чи је је пра во по вре ђе но да за тра жи 
укла ња ње по сле ди ца ко је су на ста ле по вре дом пра ва и га ран ци је из чла-
на 35. став 1. Уста ва, ко јом је утвр ђе но да ко је без осно ва или не за ко ни-
то ли шен сло бо де, при тво рен или осу ђен за ка жњи во де ло има пра во на 
ре ха би ли та ци ју, на кна ду ште те и дру га пра ва утвр ђе на за ко ном, из че га 
сле ди да је пра во на ре ха би ли та ци ју и пра во на на кна ду ште те Уста вом 
не по сред но про пи са ни вид за шти те по је дин ца од по сту па ка др жав них ор-
га на ко ји огра ни ча ва ју ње го ву лич ну сло бо ду, а за ко но да вац је Уста вом  
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овла шћен да уста но ви и дру га пра ва ко ја при па да ју овим ли ци ма, да про-
пи ше пра ви ла по ступ ка за пру жа ње суд ске за шти те по ко ји ма се по сту па 
и од лу чу је при ли ком ре ша ва ња о ре ха би ли та ци ји ли ца ко ја су без суд ске 
или ад ми ни стра тив не од лу ке или суд ском или ад ми ни стра тив ном од-
лу ком ли ше на, из по ли тич ких или иде о ло шких раз ло га, жи во та, сло бо-
де или не ких дру гих пра ва од 6. апри ла 1941. го ди не до да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на, од но сно 25. апри ла 2006. го ди не, а има ла су пре би ва-
ли ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Пра во да ини ци ра ју по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти и за-
ко ни то сти про пи са Ре пу бли ке Ср би је ре зер ви са но је ис кљу чи во за прав-
на ли ца упи са на у ре ги стар при вред них су бје ка та у Ре пу бли ци Ср би ји, 
од но сно за фи зич ка ли ца ко ја су др жа вља ни Ср би је, а стра на прав на и 
фи зич ка ли ца не ма ју устав ну ле ги ти ма ци ју за по кре та ње по ступ ка нор-
ма тив не кон тро ле про пи са Ре пу бли ке Ср би је по би ло ком осно ву, већ 
за шти ту пра ва и ин те ре са мо гу оства ри ти у по ступ ку по устав ној жал би.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не са гла сно сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром од-
ре да ба За ко на о ре ха би ли та ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 33/06).

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти чла на 1. За ко на из тач-
ке 1.

3. Од ба цу је се зах тев за оце ну ме ђу соб не са гла сно сти од ре да ба За ко на 
из тач ке 1. са „чла но ви ма 97. до 100. Кри вич ног за ко ни ка“.

4. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та или рад-
ње ко ја је пред у зе та на осно ву За ко на из тач ке 1. 

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не те су две ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за 
оце ну устав но сти За ко на о ре ха би ли та ци ји. За јед нич ком ини ци ја ти вом ви-
ше удру же ња, без на во ђе ња кон крет не од ред бе За ко на, ини ци ја то ри сма-
тра ју да оспо ре ни за кон ни је у са гла сно сти с Уста вом Ре пу бли ке Ср би је, 
оп ште при хва ће ним прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу-
на род ним уго во ри ма, а као раз лог оспо ра ва ња на во де: „да је циљ овог за-
ко на, ре ха би ли та ци ја чет нич ког по кре та; да је из ова квог по ли тич ког ци-
ља про и за шао су коб овог за ко на са пра вом; да се овим за ко ном кр ши јед но 
од основ них на че ла кри вич но – прав не ре ха би ли та ци је, јер ре ха би ли та-
ци ја за ви си од те жи не кри вич ног де ла као што је то про пи са но чла но ви ма 
97. до 100. Кри вич ног за ко ни ка; да овај за кон пот пу но за не ма ру је те жи ну 
кри вич ног де ла и ре ха би ли та ци ју ве зу је са мо за мо тив осу де, тј. про пи-
су је да ће се ре ха би ли та ци ја да ти ли цу ко је је из по ли тич ких или иде о ло-
шких раз ло га ли ше но не ког пра ва, што прак тич но зна чи да и ли це ко је је  
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по чи ни ло ви ше стру ко уми шљај но уби ство мо же би ти ре ха би ли то ва но, ако 
се ста не на ста но ви ште да је осу да би ла мо ти ви са на по ли тич ким или иде-
о ло шким раз ло зи ма“. Ука зу је се и на то да се и суд ко ји „тре ба да су ди по 
пра ви лу, ста вља у слу жбу те ку ће по ли ти ке и иде о ло ги је“, јер пи та ње до ка-
зи ва ња да ли је не ко ли це ли ше но пра ва из по ли тич ких и иде о ло шких раз-
ло га пред ста вља „ван прав не ка те го ри је“ ко је се мо гу ту ма чи ти за ви сно од 
по ли тич ког или иде о ло шког ста ва оног ко их ту ма чи, а да суд уоп ште ни-
је ни овла шћен да це ни да ли је не ко ли це ли ше но пра ва из по ли тич ких и 
иде о ло шких раз ло га. По во дом чл. 1. до 3. За ко на сма тра ју да се „уно си то-
ли ка про из вољ ност и ар би трер ност, да ће суд би ти при ну ђен да при хва ти 
сва ки зах тев за ре ха би ли та ци ју ако под но си о ци твр де да је осу да до не та 
из по ли тич ких или иде о ло шких раз ло га ... по што за кон ка же да је до вољ-
но под не ти опис про го на и на си ља“. По схва та њу ини ци ја то ра, овај за кон 
је у оштр ој су прот но сти са чла ном 34. став 6. Уста ва, ко ји утвр ђу је да кри-
вич но го ње ње и из вр ше ње ка зне за рат ни зло чин, ге но цид и зло чин про-
тив чо веч но сти не за ста ре ва, као и са свим ме ђу на род ним кон вен ци ја ма 
ко је је Ср би ја при хва ти ла а ко је то исто про пи су ју. Бу ду ћи да за кон не ве-
зу је ре ха би ли та ци ју за те жи ну кри вич ног де ла, то се, по ми шље њу ини ци-
ја то ра, „прак тич но до зво ља ва ре ха би ли та ци ја и ли ца осу ђе них за рат ни 
зло чин, ге но цид и зло чин про тив чо веч но сти и на за о би ла зан на чин кр-
ши нор ма о не за ста ре ва њу кри вич ног го ње ња и из вр ше ња ка зне за та кри-
вич на де ла“. Од Устав ног су да се тра жи „да узме у об зир шта је циљ и ка-
кве дру штве не и по ли тич ке ин ди ка ци је мо же има ти при ме на овог за ко на“. 
Пред ло же на је и об у ста ва из вр ше ња свих по је ди нач них ака та до не тих на 
осно ву оспо ре ног За ко на.

Пред став ком Јо зе фа Пра сни ка ра, др жа вља ни на Кра ље ви не Хо лан ди-
је, оспо ра ва се члан 1. За ко на о ре ха би ли та ци ји ко јим је про пи са но да се 
тим за ко ном уре ђу је ре ха би ли та ци ја ли ца ко ја су без суд ске или ад ми ни-
стра тив не од лу ке или суд ском или ад ми ни стра тив ном од лу ком ли ше на, 
из по ли тич ких или иде о ло шких раз ло га, жи во та, сло бо де или не ких дру-
гих пра ва од 6. апри ла 1941. го ди не до да на сту па ња на сна гу овог за ко на, 
а има ла су пре би ва ли ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, с на во дом да је 
та кво уре ђи ва ње су прот но чла ну 21. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ко-
јим је утвр ђе но да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту без дис-
кри ми на ци је. Оце на се тра жи и у од но су на члан 2. став 1. и члан 26. Ме ђу-
на род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма , те члан 14. Европ ске 
кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да и члан 1. Про-
то ко ла 12 Кон вен ци је.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио: 
За кон о ре ха би ли та ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 33/06) до нет је у 

вре ме ва же ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не и овим за ко ном уре-
ђу је се ре ха би ли та ци ја ли ца ко ја су без суд ске или ад ми ни стра тив не од лу-
ке или суд ском или ад ми ни стра тив ном од лу ком ли ше на, из по ли тич ких или 
иде о ло шких раз ло га, жи во та, сло бо де или не ких дру гих пра ва од 6. апри ла 
1941. го ди не до да на сту па ња на сна гу овог за ко на, а има ла су пре би ва ли ште 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је (члан 1). Од ред ба ма чл. 2. до 7. За ко на, по ред  
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оста лог, уре ђе но је: ко мо же под не ти зах тев за ре ха би ли та ци ју (сва ко за ин-
те ре со ва но фи зич ко или прав но ли це), те да пра во на под но ше ње зах те ва за 
ре ха би ли та ци ју не за ста ре ва (члан 2), ко ме се под но си зах тев за ре ха би ли-
та ци ју (окру жном су ду пре ма пре би ва ли шту, од но сно се ди шту под но си о ца 
зах те ва или ме сту где је из вр шен про гон или не прав да), шта зах тев са др жи 
(лич не по дат ке ли ца чи ја се ре ха би ли та ци ја зах те ва и до ка зе о оправ да но сти 
зах те ва, а уко ли ко под но си лац зах те ва ни је у мо гућ но сти да под не се до ка зе о 
оправ да но сти зах те ва, та да се уз зах тев под но си опис про го на или на си ља са 
по да ци ма ко ји мо гу по слу жи ти за бли жу иден ти фи ка ци ју жр тве и до га ђа ја), 
ко од лу чу је о зах те ву (ве ће од три су ди је, у јав ном по ступ ку), да суд пре од-
лу чи ва ња о зах те ву, при ба вља по треб на до ку мен та и по дат ке од над ле жних 
др жав них ор га на и ор га ни за ци ја, ко ји су ду жни да их на зах тев су да до ста ве 
у ро ку од 60 да на (члан 4), шта се утвр ђу је ре ше њем ко јим усва ја зах тев за ре-
ха би ли та ци ју (да је од лу ка ко ја је би ла до не та про тив ре ха би ли то ва ног ли ца 
ни шта ва од тре нут ка ње ног до но ше ња и да су ни шта ве све ње не прав не по-
сле ди це, укљу чу ју ћи и ка зну кон фи ска ци је имо ви не), да се ре ха би ли то ва но 
ли це сма тра нео су ђи ва ним, по сту па ње су да, кад суд ска или ад ми ни стра тив-
на од лу ка ни је би ла ни до но ше на (суд у ре ше њу ко јим се усва ја зах тев за ре-
ха би ли та ци ју утвр ђу је да је ре ха би ли то ва но ли це би ло жр тва про го на и на-
си ља из по ли тич ких или иде о ло шких раз ло га), ко ме и у ком ро ку се из ја вљу је 
жал ба на ре ше ње о од би ја њу зах те ва за ре ха би ли та ци ју (члан 6), ко, где и кад 
об ја вљу је по слу жбе ној ду жно сти име на и по дат ке о ре ха би ли то ва ним ли-
ци ма (ми ни стар ство над ле жно за пра во су ђе, у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу-
бли ке Ср би је“, сва ког ме се ца). У чла ну 8. За ко на је про пи са но да ће се пра во 
на на кна ду ште те и пра во на по вра ћај кон фи ско ва не имо ви не ре ха би ли то ва-
ног ли ца уре ди ти по себ ним за ко ном, а чла ном 9. – кад за кон сту па на сна гу.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да се вла да ви на пра ва оства-
ру је сло бод ним и не по сред ним из бо ри ма, устав ним јем стви ма људ ских и 
ма њин ских пра ва, по де лом вла сти, не за ви сном суд ском вла шћу и по ви но-
ва њем вла сти Уста ву и за ко ну (члан 3. став 2); да је прав ни по ре дак је дин-
ствен, да уре ђе ње вла сти по чи ва на по де ли вла сти на за ко но дав ну, из вр шну 
и суд ску, да се од нос три гра не вла сти за сни ва на рав но те жи и ме ђу соб ној 
кон тро ли, као и да је суд ска власт не за ви сна (члан 4); да јем ства нео ту ђи-
вих људ ских и ма њин ских пра ва у Уста ву слу же очу ва њу људ ског до сто-
јан ства и оства ре њу пу не сло бо де и јед на ко сти сва ког по је дин ца у пра вед-
ном, отво ре ном и де мо крат ском дру штву, за сно ва ном на на че лу вла да ви не 
пра ва (члан 19); да сва ко има пра во на суд ску за шти ту ако му је по вре ђе но 
или ус кра ће но не ко људ ско или ма њин ско пра во за јем че но Уста вом, као и 
пра во на укла ња ње по сле ди ца ко је су по вре дом на ста ле (члан 22. став 1); 
да је из у зет но, по на вља ње по ступ ка до пу ште но у скла ду с ка зне ним про пи-
си ма, ако се от кри ју до ка зи о но вим чи ње ни ца ма ко је су, да су би ле по зна-
те у вре ме су ђе ња, мо гле бит но да ути чу на ње гов ис ход или ако је у ра ни-
јем по ступ ку до шло до бит не по вре де ко ја је мо гла ути ца ти на ње гов ис ход; 
да кри вич но го ње ње и из вр ше ње ка зне за рат ни зло чин, ге но цид и зло чин 
про тив чо веч но сти не за ста ре ва (члан 34. ст. 5. и 6); да ко је без осно ва или  
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не за ко ни то ли шен сло бо де, при тво рен или осу ђен за ка жњи во де ло има 
пра во на ре ха би ли та ци ју, на кна ду ште те од Ре пу бли ке Ср би је и дру га пра-
ва утвр ђе на за ко ном, да сва ко има пра во на на кна ду ма те ри јал не или не ма-
те ри јал не ште те ко ју му не за ко ни тим или не пра вил ним ра дом про у зро ку је 
др жав ни ор ган, има лац јав ног овла шће ња, ор ган ау то ном не по кра ји не или 
ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, да за кон од ре ђу је усло ве под ко ји ма 
оште ће ни има пра во да зах те ва на кна ду ште те не по сред но од ли ца ко је је 
ште ту про у зро ко ва ло (члан 35); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, 
по ред оста лог, оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на, устав ност 
и за ко ни тост, по сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, од-
го вор ност и санк ци је за по вре ду сло бо да и пра ва гра ђа на утвр ђе них Уста-
вом и за по вре ду за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та, ам не сти је и по-
ми ло ва ња за кри вич на де ла, ор га ни за ци ју, над ле жност и рад ре пу блич ких 
ор га на и дру ге од но се од ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју, у скла ду с Уста вом 
(члан 97. тач. 2. и 17); да сви за ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли-
ци Ср би ји мо ра ју би ти са гла сни са Уста вом (члан 194. став 3).

При ли ком оце не устав но сти оспо ре ног За ко на, Устав ни суд је имао у 
ви ду и од го ва ра ју ће од ред бе Ме ђу на род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич-
ким пра ви ма („Слу жбе ни лист СФРЈ“, број 17/71) и Европ ске кон вен ци је 
за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да („Слу жбе ни лист Ср би је и 
Цр не Го ре – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 9/03 и 5/05). 

По оце ни Устав ног су да, из устав не од ред бе чла на 22. став 1. ко јом се га-
ран ту је пра во сва ко га чи је је пра во по вре ђе но да за тра жи укла ња ње по сле-
ди ца ко је су на ста ле по вре дом пра ва и га ран ци је из чла на 35. став 1. Уста ва 
ко јом је утвр ђе но да ко је без осно ва или не за ко ни то ли шен сло бо де, при-
тво рен или осу ђен за ка жњи во де ло има пра во на ре ха би ли та ци ју, на кна ду 
ште те и дру га пра ва утвр ђе на за ко ном, сле ди да је за ко но да вац овла шћен 
да за ко ном уре ди пи та ња ко ја се од но се на оства ри ва ње устав них јем ста ва, 
по ред оста лих и пра ва на ре ха би ли та ци ју. Пра во на ре ха би ли та ци ју и пра-
во на на кна ду ште те је сте Уста вом не по сред но про пи са ни вид ове за шти те 
по је дин ца од по ступ ка др жав них ор га на ко ји огра ни ча ва ју ње го ву лич ну 
сло бо ду. Устав га ран ту је та пра ва по је дин ци ма у слу ча је ви ма ко је так са тив-
но на во ди, а по ред пра ва на ре ха би ли та ци ју, као и пра ва на на кна ду ште-
те, Устав овла шћу је за ко но дав ца да уста но ви и дру га пра ва ко ја у на ве де-
ним слу ча је ви ма при па да ју овим ли ци ма.

Та ко ђе, из на ве де них од ре да ба чла на 97. Уста ва сле ди овла шће ње за ко-
но дав ног ор га на да уре ђу ју ћи оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра-
ђа на, као и по сту пак пред су до ви ма, уре ди по сту пак ре ха би ли та ци је, од но-
сно да про пи ше пра ви ла по ступ ка за пру жа ње суд ске за шти те по ко ји ма се 
по сту па и од лу чу је при ли ком ре ша ва ња о ре ха би ли та ци ји ли ца ко ја су без 
суд ске или ад ми ни стра тив не од лу ке или суд ском или ад ми ни стра тив ном 
од лу ком ли ше на, из по ли тич ких или иде о ло шких раз ло га, жи во та, сло бо де 
или не ких дру гих пра ва од 6. апри ла 1941. го ди не до да на сту па ња на сна-
гу овог за ко на, од но сно 25. апри ла 2006. го ди не, а има ла су пре би ва ли ште 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.
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Устав ни суд је у пред ме ту IУз-33/2008, оце њу ју ћи устав ност од ред бе 
чла на 8. За ко на о ре ха би ли та ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 33/06) за-
кљу чио да на осно ву чла на 105. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 109/07), упу ти пи смо На род ној скуп шти ни ко јим ће се, по-
ред оста лог, ука за ти на по тре бу за кон ског уре ђи ва ња по је ди них пи та ња 
од зна ча ја за оства ри ва ње устав ног пра ва на ре ха би ли та ци ју, ме ђу ко ји ма 
су и пра ви ла по ступ ка пре ма ко ји ма ће се од лу чи ва ти о пра ву ли ца на ре-
ха би ли та ци ју и на кна ду ште те. У том пи сму од 5. фе бру а ра 2009. го ди не 
Устав ни суд је из ра зио став да пра во на ре ха би ли та ци ју и на кна ду ште те у 
слу ча ју не за ко ни тог ли ше ња сло бо де, при тво ра или осу де спа да у ред нај-
о се тљи ви јих пи та ња из до ме на Уста вом за јем че них сло бо да и пра ва гра ђа-
на. Сто га је има ју ћи у ви ду спе ци фич но сти по ступ ка на ко ји ма се за сни ва 
од лу чи ва ње о пра ву на ре ха би ли та ци ју и на кна ду ште те, као и да За кон о 
ре ха би ли та ци ји не са др жи од ред бе ко ји ма би то пи та ње би ло уре ђе но, ука-
за но На род ној скуп шти ни на по тре бу уре ђи ва ња овог пи та ња, ка ко би се 
от кло ни ли про бле ми у при ме ни За ко на од стра не над ле жних су до ва и ти-
ме омо гу ћи ло не сме та но оства ри ва ње Уста вом за јем че ног пра ва на ре ха-
би ли та ци ју и на кна ду ште те гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је.

Ини ци ја тор, у под не тој ини ци ја ти ви, у су шти ни из но си сво је ми шље-
ње да је циљ овог за ко на за пра во ре ха би ли та ци ја чет нич ког по кре та при 
че му се су до ви „ста вља ју у слу жбу те ку ће по ли ти ке и иде о ло ги је“. Ови на-
во ди, по оце ни Устав ног су да, не пред ста вља ју устав но прав не раз ло ге оспо-
ра ва ња За ко на.

У по гле ду на во да да оспо ре ни За кон ни је у са гла сно сти са Кри вич ним 
за ко ни ком, Устав ни суд, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле-
жан да оце њу је ме ђу соб ну ускла ђе ност За ко на. Ме ђу тим, не за ви сно од на-
ве де ног, ука зу је се да се, за раз ли ку од Кри вич ног за ко ни ка ко јим се уре ђу је 
ре ха би ли та ци ја осу ђе них због из вр ше ња кри вич ног де ла, од но сно бри са-
ња осу де и пре ста нак прав них по сле ди ца пра во сна жних од лу ка до не тих у 
суд ским по ступ ци ма, За ко ном о ре ха би ли та ци ји уре ђу је ре ха би ли та ци ја 
ли ца ко ја су из по ли тич ких и иде о ло шких раз ло га ли ше на жи во та, сло бо де 
или не ких дру гих пра ва, не за ви сно од то га да ли је то ли ша ва ње пра ва фор-
мал но прав но би ло за сно ва но на суд ској или ад ми ни стра тив ној од лу ци, или 
ни је би ло чак уте ме ље но ни на та квим прав ним ак ти ма. Да кле, ре ха би ли-
та ци ја по овом за ко ну се од но си и на сва ли ца чи је ли ше ње жи во та, сло бо-
де или дру гих пра ва ни је би ло уте ме ље но на суд ској или ад ми ни стра тив ној 
од лу ци. Та ко ђе, из од ре да ба оспо ре ног За ко на не про из ла зи да при ли ком 
од лу чи ва ња о под не том зах те ву суд пре и спи ту је суд ску од лу ку и утвр ђу је 
да је не ко ли це учи ни ло кри вич но де ло за ко је му је су ђе но, већ се у по ступ-
ку ре ха би ли та ци је утвр ђу је да ли је до про го на или не прав де до шло из по-
ли тич ких и иде о ло шких раз ло га, а то ни је увек пра ће но суд ском од лу ком. 

С об зи ром на то да се у овом по ступ ку ре ха би ли та ци је утвр ђу је да ли 
по сто је усло ви за ре ха би ли та ци ју осо бе ко ја је ли ше на жи во та или сло-
бо де без суд ске или ад ми ни стра тив не од лу ке, или пак на осно ву од лу ке  
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до не те из по ли тич ких или иде о ло шких раз ло га, то не сто је на во ди ини ци ја-
то ра да се оспо ре ним За ко ном „на за о би ла зан на чин кр ши“ устав на нор ма 
из чла на 34. став 6. Уста ва о не за ста ре ва њу кри вич ног го ње ња и из вр ше ња 
ка зне за рат ни зло чин, ге но цид и зло чин про тив чо веч но сти, бу ду ћи да се 
у по ступ ку ре ха би ли та ци је утвр ђу је да ли је ли це ли ше но жи во та, сло бо де 
или не ких дру гих пра ва из по ли тич ких или иде о ло шких раз ло га.

Из на ве де них раз ло га, Суд ни је при хва тио ини ци ја ти ву за по кре та ње 
по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти и не са гла сно сти са Уста вом и по твр-
ђе ним ме ђу на род ним уго во ром За ко на о ре ха би ли та ци ји, са гла сно од ред-
би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07), те је ре ше но као у тач ки 1. из ре ке.

По во дом пред став ке Јо зе фа Пра сни ка ра, др жа вља ни на Кра ље ви не Хо-
лан ди је, ко јом је оспо ре на од ред ба чла на 1. За ко на, пред Устав ни суд се, 
као прет ход но, по ста ви ло пи та ње по сто ја ња овла шће ња стра ног ли ца за 
ини ци ра ње по ступ ка оце не устав но сти и за ко ни то сти пред Устав ним су-
дом. По ла зе ћи од ста но ви шта из ра же ног у Од лу ци Устав ног су да IУ-166/05 
од 25. де цем бра 2008. го ди не да је пра во прав них и фи зич ких ли ца да на 
осно ву од ред бе чла на 168. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ини ци ра ју по-
кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти про пи са Ре пу бли-
ке Ср би је ре зер ви са но ис кљу чи во за прав на ли ца упи са на у ре ги стар при-
вред них су бје ка та у Ре пу бли ци Ср би ји, од но сно за фи зич ка ли ца ко ја су 
др жа вља ни Ср би је, а да стра на прав на и фи зич ка ли ца не ма ју устав ну ле-
ги ти ма ци ју за по кре та ње по ступ ка нор ма тив не кон тро ле про пи са Ре пу бли-
ке Ср би је по би ло ком осно ву, већ да се за шти та пра ва и ин те ре са стра них 
ли ца оства ру је у по ступ ку по устав ној жал би, Устав ни суд је ре шио као у  
тач ки 2. из ре ке. 

Има ју ћи у ви ду да са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, Устав ни суд 
ни је над ле жан да оце њу је оправ да ност и це лис ход ност по је ди них за кон-
ских ре ше ња, ни ти ме ђу соб ну са гла сност од ре да ба ака та исте прав не сна ге, 
зах тев за оце ну ме ђу соб не са гла сно сти од ре да ба оспо ре ног За ко на са „чла-
но ви ма 97. до 100. Кри вич ног за ко ни ка“ од ба чен је, са гла сно чла ну 36. став 
1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду, те је сто га ре ше но као у тач ки 4. из ре ке. 

По во дом зах те ва за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та или рад ње 
ко ја је пред у зе та на осно ву оспо ре ног За ко на, Устав ни суд је са гла сно чла-
ну 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду ре шио као у тач ки 3. из ре ке, с об зи-
ром на то да је истом од ред бом За ко на про пи са но да ће Устав ни суд од ба-
ци ти та кав зах тев кад до но си ко нач ну од лу ку.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 36. став 1. тач ка 1), чла на 46. тач. 
3. и 5. За ко на о Устав ном су ду, као и чла на 82. став 2. и чла на 84. По слов ни-
ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав-
ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци. 

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-149/2009 од 17. но вем бра 2011. го ди не
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За кон о управ ним спо ро ви ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 111/09) 

– члан 49. став 1. тач ка 2)

Упо тре ба, у кон крет ном слу ча ју, ла тин ске ре чи „ју рис дик ци ја“ као 
струч ног и скра ће ног из ра за за слу ча је ве ка да суд, пре ма од ред ба ма За ко-
на о управ ним спо ро ви ма, сво јом од лу ком сам ре ша ва управ ну ствар, не 
до во ди у пи та ње слу жбе ну упо тре бу срп ског је зи ка у Ре пу бли ци Ср би ји.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
у став но сти од ред бе чла на 49. став 1. тач ка 2) За ко на о управ ним спо ро ви-
ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 111/09).

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду поднетa je иницијативa за по кре та ње по ступ ка за утвр-
ђи ва ње не у став но сти од ред бе чла на 49. став 1. тач ка 2). За ко на о управ ним 
спо ро ви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 111/09). По на во ди ма под но си о-
ца ини ци ја ти ве, оспо ре на од ред ба За ко на о управ ним спо ро ви ма, ко ја про-
пи су је да се зах тев за пре и спи ти ва ње суд ске од лу ке про тив прав но сна жне 
од лу ке Управ ног су да мо же под не ти, по ред оста лог, и у слу ча је ви ма ка да је 
суд од лу чи вао у пу ној ју рис дик ци ји, не са гла сна са од ред бом чла на 10. став 
1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, ко јом је пред ви ђе но да су у Ре пу бли ци Ср би ји 
у слу жбе ној упо тре би срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо. По ми шље њу ини-
ци ја то ра, упо тре ба ла тин ске ре чи „ју рис дик ци ја“ ства ра „по мет њу код Ср-
ба и оста лих гра ђа на Ср би је, јер не зна ју на шта се од но си ре ша ва ње су да 
у пу ној ју рис дик ци ји“.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ном од ред-
бом чла на 43. став 1. За ко на о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 111/09) про пи са но да ће суд, ка да на ђе да оспо ре ни управ ни акт тре ба по-
ни шти ти, пре су дом ре ши ти управ ну ствар, ако при ро да ства ри то до зво ља ва 
и ако утвр ђе но чи ње нич но ста ње пру жа по у здан основ за то и да та ква пре-
су да у све му за ме њу је по ни ште ни акт (спор пу не ју рис дик ци је). Оспо ре ном 
од ред бом чла на 49. став 1. тач ка 2) За ко на про пи са но је да про тив прав но-
сна жне од лу ке Управ ног су да стран ка и над ле жни јав ни ту жи лац мо гу под не-
ти Вр хов ном ка са ци о ном су ду зах тев за пре и спи ти ва ње суд ске од лу ке, по ред 
дру гих слу ча је ва и у слу ча је ви ма ка да је суд од лу чи вао у пу ној ју рис дик ци ји.

Од ред ба ма чла на 10. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је да су у Ре пу бли-
ци Ср би ји у слу жбе ној упо тре би срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо и да се слу-
жбе на упо тре ба дру гих је зи ка и пи са ма уре ђу је се за ко ном, на осно ву Уста ва.
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Раз мо трив ши на во де и раз ло ге под но си о ца ини ци ја ти ве из ко јих је 
тра же на оце на устав но сти оспо ре не од ред бе За ко на о управ ним спо ро ви-
ма, Устав ни суд је по шао од то га, да је у на у ци и у струч ним ди сци пли на-
ма уо би ча је на и ши ро ко рас про стра ње на упо тре ба стра них ре чи за озна-
ку од ре ђе них струч них из ра за и пој мо ва, као што је то слу чај у ме ди ци ни, 
фар ма ци ји, би о ло ги ји и дру гим, а да с дру ге стра не и срп ски је зик са др жи 
ре чи и пој мо ве ко ји, из вор но, при па да ју дру гим је зи ци ма, па је ми шље-
ња да упо тре ба, у кон крет ном слу ча ју, ла тин ске ре чи „ју рис дик ци ја“ као 
струч ног и скра ће ног из ра за за слу ча је ве ка да суд, пре ма од ред ба ма За ко на 
о управ ним спо ро ви ма сво јом од лу ком сам ре ша ва управ ну ствар, не до во-
ди у пи та ње слу жбе ну упо тре бу срп ског је зи ка у Ре пу бли ци Ср би ји утвр-
ђе ну од ред бом чла на 10. став 1. Уста ва. Осим то га, ка да се има у ви ду да 
је од ред ба ма овог за ко на, пре ци зно од ре ђе но шта је са др жи на спо ра пу не 
ју рис дик ци је, на во ди и раз ло зи ини ци ја то ра да ве ћи на гра ђа на не раз у ме 
шта зна чи упо тре ба спо р не ре чи „ју рис дик ци ја“ по ка зу ју се као нео сно ва ни  
и не тач ни.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је на шао да не ма осно ва за по кре-
та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти од ред бе чла на 49. став 1. тач-
ка 2) За ко на о управ ним спо ро ви ма, па је са гла сно чла ну 53. став 3. За ко на 
о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је“, број 107/09), ре-
шио да не при хва ти под не ту ини ци ја ти ву.

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

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-1518/2010 од 2. но вем бра 2011. го ди не

За кон о управ ним спо ро ви ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 111/09)  

– члан 19.

Оспо ре ним од ред ба ма За ко на ни су из ри чи то про пи са ни усло ви и 
рок за оства ри ва ње пра ва на суд ску за шти ту, од но сно под но ше ње ту жбе 
у управ ном спо ру у прав ној си ту а ци ји ко ја на ста је у слу ча ју тзв. дво стру-
ког ћу та ња упра ве (ка да пр во сте пе ни ор ган у за ко ном про пи са ном ро ку 
ни је до нео ре ше ње о зах те ву стран ке, а дру го сте пе ни ор ган ни је ре шио 
по жал би стран ке под не тој због не до но ше ња пр во сте пе ног ре ше ња). Ме-
ђу тим, иа ко су од ред бе са др жа не у чла ну 19. За ко на не до вољ но пре ци зне, 
устав но прав но ни су спо р не јер се ту ма че њем овог за ко на, а по ла зе ћи од 
Уста вом утвр ђе них јем ста ва, мо же утвр ди ти њи хов пра ви сми сао и циљ 
ко ји је њи хо вим про пи си ва њем тре ба ло по сти ћи. 

Устав ни суд до нео је
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Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 19. За ко на о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 111/09).

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та, од но-
сно рад њи пред у зе тих на осно ву од ре да ба чла на 19. За ко на из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е

I
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 

устав но сти чла на 19. За ко на о управ ним спо ро ви ма. Оце на је тра же на у од-
но су на члан 22. став 1, члан 32. став 1. и члан 36. Уста ва. Ини ци ја тор тра-
жи оце ну оспо ре не од ред бе За ко на и у од но су на члан 7. За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је и ука зу је и на „на мер но или не на мер но ство ре не не до ре-
че но сти и шу пљи не“ у За ко ну о управ ним спо ро ви ма, бу ду ћи да оспо ре ни 
члан 19. За ко на „не пре по зна је ду пло ћу та ње упра ве већ из ри чи то ре гу ли-
ше ћу та ње пр во сте пе ног ор га на кад жал ба ни је до пу ште на и ћу та ње дру-
го сте пе ног ор га на на до не то пр во сте пе но ре ше ње“. Ини ци ја тор из ра жа ва 
„сум њу да су сро че не од ред бе (за ко на) та ко де фи ни са не и не ја сно утвр ђе-
не... да се сти че оправ дан до јам да је сам за кон до нет ра ди до но ше ња пре-
су де на ште ту ту жи о ца ... да суд при ме њу ју ћи га у управ ној ства ри су ди на 
осно ву свог умет нич ког дој ма ту жбе, а не по пра ву и пра вич но сти... а не у-
са гла ше ност овог за ко на са ’пра те ћим нор ма ма у За ко ну о оп штем управ-
ном по ступ ку’... отва ра сум њу у до бру на ме ру за ко но дав ца при до но ше њу 
ЗУС-а“. На во ди да пре ма чла ну 208, а у ве зи са чла ном 236. ст. 1. и 2, чла-
ном 237. став 1. и 238. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, кад пр во сте пе-
но ре ше ње ни је до не то у про пи са ном ро ку и жал ба ни је до пу ште на, стран-
ка мо же не по сред но по кре ну ти управ ни спор, али да то пре ма оспо ре ном 
чла ну 19. став 2. За ко на о управ ним спо ро ви ма ни је мо гу ће. Ка ко За ко ном 
о управ ним спо ро ви ма ни је про пи са но по сту па ње кад на ста не дво стру ко 
ћу та ње упра ве, ини ци ја тор сма тра да по сто ји „прав ни ва ку ум“ у си ту а ци ји 
кад ћу те пр во сте пе ни и дру го сте пе ни ор ган, јер ни је про пи са на мо гућ ност 
да дру го сте пе ни ор ган на ћу та ње пр во сте пе ног ор га на о до пу ште ној жал би 
од го во ри ћу та њем, што по За ко ну о оп штем управ ном по ступ ку ни је смет-
ња не по сред ног по кре та ња управ ног спо ра. По што ће у си ту а ци ји из чла-
на 208. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку кад стран ка мо же не по сред но 
по кре ну ти управ ни спор ту жба у управ ном спо ру би ти од ба че на као пре-
у ра ње на на осно ву чла на 22. став 3. и чла на 26. став 1. тач. 1. и 2. За ко на о 
управ ним спо ро ви ма, ини ци ја тор сма тра да „ова нор ма чла на 19. За ко на о 
управ ним спо ро ви ма не мо же би ти прав но до зво ље на јер стран ка у управ-
ном по ступ ку при ћу та њу упра ве не ма прав ни основ за на кнад но под но-
ше ње зах те ва ни ти ор ган у управ ном по ступ ку мо же та кав на кнад ни зах-
тев узе ти у раз ма тра ње (по што) не ма прав ног упо ри шта у ЗУС-у“. Ти ме су, 
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по ми шље њу ини ци ја то ра, за јем че но пра во на суд ску за шти ту из чла на 22. 
став 1. Уста ва и пра во на де ло твор но прав но сред ство из чла на 36. став 2. 
Уста ва илу зор на јем ства, бу ду ћи да ће ту жба и без раз ма тра ња би ти од ба-
че на. С об зи ром на то да је не де ло твор но деј ство би ло ког јем ства про тив-
но Европ ској кон вен ци ји о за шти ти људ ских пра ва и сло бо да, до во ди се у 
пи та ње по тре ба по сто ја ња чла на 19. За ко на. Под но си лац ини ци ја ти ве пред-
ла же и об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та до не тог или рад ње пред у зе те 
на осно ву оспо ре ног чла на 19. За ко на о управ ним спо ро ви ма. 

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио да је оспо ре ним од ред-
ба ма чла на 19. За ко на о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
111/09) про пи са но: да ако дру го сте пе ни ор ган, у ро ку од 60 да на од да на 
при је ма жал бе или у за ко ном од ре ђе ном ро ку, ни је до нео ре ше ње по жал-
би стран ке про тив пр во сте пе ног ре ше ња, а не до не се га ни у да љем ро ку 
од се дам да на по на кнад ном зах те ву стран ке под не том дру го сте пе ном ор-
га ну, стран ка по ис те ку то га ро ка мо же под не ти ту жбу због не до но ше ња 
зах те ва ног ак та (став 1); да ако пр во сте пе ни ор ган по зах те ву стран ке ни-
је у ро ку пред ви ђе ном за ко ном ко јим се уре ђу је оп шти управ ни по сту пак, 
до нео ре ше ње про тив ко јег ни је до зво ље на жал ба, а не до не се га ни у да-
љем ро ку од се дам да на по на кнад ном зах те ву стран ке, стран ка по ис те ку 
то га ро ка мо же под не ти ту жбу због не до но ше ња зах те ва ног ак та (став 2).

II
Oцењујући осно ва ност на во да под но си о ца ини ци ја ти ве да у За ко ну о 

управ ним спо ро ви ма ни је обез бе ђе но пра во на суд ску за шти ту у слу ча ју 
по сто ја ња тзв. дво стру ког ћу та ња упра ве, јер у оспо ре ном чла ну 19. За ко-
на тај слу чај ни је пр о пи сан, Устав ни суд је за кљу чио да нај пре тре ба од ре-
ди ти по јам, са др жи ну и вр сте „ћу та ња упра ве“ у на шем прав ном си сте му.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но да је прав ни по ре дак Ре пу бли-
ке Ср би је је дин ствен (члан 4. и члан 194. став 1). Пре ма од ред би чла на 198. 
став 2. Уста ва, за ко ни тост ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу-
је о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су под ле же пре и спи-
ти ва њу пред су дом у управ ном спо ру, ако у од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни-
је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та. 

Суд ска за шти та у управ ном спо ру уре ђе на је За кон о управ ним спо ро-
ви ма (у да љем тек сту: За кон). За кон уре ђу је пред мет управ ног спо ра, над-
ле жност за ре ша ва ње управ них спо ро ва, стран ке, пра ви ла по ступ ка, прав-
на сред ства и из вр ше ње до не тих суд ских пре су да, пр о пи су ју ћи да се овим 
за ко ном обез бе ђу је суд ска за шти та по је ди нач них пра ва и прав них ин те ре-
са и за ко ни тост ре ша ва ња у управ ним и дру гим Уста вом и за ко ном пред-
ви ђе ним по је ди нач ним ства ри ма. Од ред ба ма чла на 3. За ко на од ре ђен је 
пред мет управ ног спо ра, та ко што је пр о пи са но: да у управ ном спо ру суд 
од лу чу је о за ко ни то сти ко нач них управ них ака та, осим оних у по гле ду ко-
јих је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та (став 1); да у управ ном спо ру 
суд од лу чу је и о за ко ни то сти ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се ре ша-
ва о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су, у по гле ду ко јих у  
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од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та (став 
2); да суд у управ ном спо ру од лу чу је и о за ко ни то сти дру гих ко нач них по-
је ди нач них ака та ка да је то за ко ном пред ви ђе но (став 3); да се од ред бе овог 
за ко на ко је се од но се на управ ни акт, при ме њу ју и на дру ге ак те про тив ко-
јих се мо же во ди ти управ ни спор (став 4). 

Из на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на про из ла зи да је циљ управ ног 
спо ра обез бе ђе ње суд ске за шти те пра ва стра на ка пр вен стве но у слу ча је-
ви ма ка да су та пра ва по вре ђе на управ ним ак ти ма и са њи ма упо до бље-
ним дру гим по је ди нач ним ак ти ма. Суд ска кон тро ла упра ве је об лик спољ-
не прав не кон тро ле управ ног ре ша ва ња, ко ји је и у чла ну 198. став 2. Уста ва 
де фи ни сан као пре и спи ти ва ње пред су дом за ко ни то сти ко нач них по је ди-
нач них ака та ко ји ма се од лу чу је о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва-
ном ин те ре су стра на ка. 

Ме ђу тим, суд ска кон тро ла упра ве не би би ла пот пу на уко ли ко би се за-
др жа ла са мо на оце ни за ко ни то сти ко нач них по је ди нач них ака та као об ли ка 
управ ног де ла ња и ка да би ван ње ног до ма ша ја оста ли слу ча је ви не ак тив-
но сти, не по сту па ња, од но сно не до но ше ња ре ше ња о зах те ву или о жал би 
стран ке. Прав на за шти та стран ке о чи јем зах те ву или жал би ни је од лу че-
но у управ ном по ступ ку је нео п ход на, јер не по сту па њем управ них ор га на 
пра ва стран ке ни су ни шта ма ње угро же на не го у слу ча ју до но ше ња не га-
тив ног не за ко ни тог управ ног ак та. С об зи ром на то да Устав јем чи сва ком 
пра во на суд ску за шти ту ако му је по вре ђе но или ус кра ће но не ко људ ско 
или ма њин ско пра во за јем че но Уста вом (члан 22. став 1), као и пра во да се 
пра вич но и у ра зум ном ро ку јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма 
и оба ве за ма (члан 32. став 1), нео п ход но је да се у управ ном спо ру обез бе-
ди суд ска за шти та и у оним слу ча је ви ма ка да у управ ном по ступ ку ни је до-
не сен акт по зах те ву или по жал би стран ке.

Пре по ру ка Ко ми те та ми ни ста ра Са ве та Евро пе П (2004) 20 о суд ској 
ре ви зи ји/кон тро ли управ них ака та од 15. де цем бра 2004. го ди не у одељ ку 
„А. Де фи ни ци је“, из ме ђу оста лог, утвр ђу је да се за свр хе ове пре по ру ке под 
„управ ним ак ти ма“ под ра зу ме ва ју и си ту а ци је од би ја ња чи ње ња или про пу-
шта ња чи ње ња управ ног ор га на у слу ча је ви ма ка да је оба ве зан да спро ве де 
по сту пак по зах те ву (1.б), као и да у до ме ну „суд ске ре ви зи је“, по ред свих 
управ них ака та, тре ба да бу де и сва ко кр ше ње за ко на, укљу чу ју ћи не до ста-
так струч но сти, не пра вил ност по ступ ка и зло у по тре бу овла шће ња (2.1.б).

Прав ни ин сти тут ћу та ња упра ве пред ви ђен је нај пре у За ко ну о оп штем 
управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 30/10) (у да љем тек сту: ЗУП). Од ред ба ма ЗУП екс пли цит-
но су оба ве за ни ор га ни управ ног од лу чи ва ња на до но ше ње ре ше ња у пр во-
сте пе ном и дру го сте пе ном по ступ ку у про пи са ним ро ко ви ма.

Од ред бом чла на 208. став 1. ЗУП од ре ђе ни су ро ко ви за из да ва ње ре-
ше ња у пр во сте пе ном по ступ ку, та ко што је про пи са но да кад се по сту пак 
по кре ће по во дом зах те ва стран ке, од но сно по слу жбе ној ду жно сти ако је 
то у ин те ре су стран ке, а пре до но ше ња ре ше ња ни је по треб но спро во ди-
ти по се бан ис пит ни по сту пак, ни ти по сто је дру ги раз ло зи због ко јих се не 
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мо же до не ти ре ше ње без од ла га ња (ре ша ва ње прет ход ног пи та ња и др.), 
ор ган је ду жан да до не се ре ше ње и до ста ви га стран ци што пре, а нај доц-
ни је у ро ку од јед ног ме се ца од да на пре да је уред ног зах те ва, од но сно од 
да на по кре та ња по ступ ка по слу жбе ној ду жно сти, ако по себ ним за ко ном 
ни је од ре ђен кра ћи рок, док је у оста лим слу ча је ви ма, кад се по сту пак по-
кре ће по во дом зах те ва стран ке, од но сно по слу жбе ној ду жно сти, ако је то 
у ин те ре су стран ке, ор ган ду жан да до не се ре ше ње и до ста ви га стран ци 
нај доц ни је у ро ку од два ме се ца, ако по себ ним за ко ном ни је од ре ђен кра-
ћи рок. Од ред бом ста ва 2. на ве де ног чла на ЗУП про пи са но је да ако ор ган 
про тив чи јег је ре ше ња до пу ште на жал ба не до не се ре ше ње и не до ста ви 
га стран ци у про пи са ном ро ку, стран ка има пра во на жал бу као да је њен 
зах тев од би јен, а ако жал ба ни је до пу ште на, стран ка мо же не по сред но по-
кре ну ти управ ни спор.

Члан 236. ЗУП про пи су је: да ако је жал бу из ја ви ла стран ка за то што пр-
во сте пе ни ор ган ни је до нео ре ше ње у про пи са ном ро ку (члан 208. став 2), 
дру го сте пе ни ор ган ће тра жи ти да му пр во сте пе ни ор ган са оп шти раз ло-
ге због ко јих ре ше ње ни је до не се но у од ре ђе ном ро ку, па ако на ђе да ре ше-
ње ни је до не се но у ро ку из оправ да них раз ло га, или због кри ви це стран-
ке, од ре ди ће пр во сте пе ном ор га ну рок за до но ше ње ре ше ња, ко ји не мо же 
би ти ду жи од јед ног ме се ца, а ако раз ло зи због ко јих ре ше ње ни је до не се-
но у ро ку ни су оправ да ни, дру го сте пе ни ор ган ће тра жи ти да му пр во сте-
пе ни ор ган до ста ви спи се пред ме та (став 1); да ако дру го сте пе ни ор ган мо-
же ре ши ти управ ну ствар пре ма спи си ма пред ме та, до не ће сво је ре ше ње, а 
ако не мо же, сам ће спро ве сти по сту пак и сво јим ре ше њем ре ши ти управ-
ну ствар, те из у зет но, ако дру го сте пе ни ор ган на ђе да ће по сту пак бр же и 
еко но мич ни је спро ве сти пр во сте пе ни ор ган, на ло жи ће да то учи ни и да му 
при ку пље не по дат ке до ста ви у од ре ђе ном ро ку, по сле че га ће сам ре ши ти 
управ ну ствар ре ше њем ко је је ко нач но (став 2).

Рок за до но ше ње ре ше ња по жал би од ре ђен је у чла ну 237. став 1. ЗУП 
та ко што је про пи са но да се ре ше ње по жал би мо ра до не ти и до ста ви ти 
стран ци што пре, а нај доц ни је у ро ку од два ме се ца од да на пре да је жал бе, 
ако по себ ним за ко ном ни је од ре ђен кра ћи рок.

У чла ну 15. оспо ре ног За ко на утвр ђе на је мо гућ ност по кре та ња управ-
ног спо ра и ка да над ле жни ор ган о зах те ву, од но сно жал би стран ке ни је 
до нео управ ни акт, под усло ви ма пред ви ђе ним овим за ко ном. У прак си се 
тај спор обич но на зи ва спор због ћу та ња упра ве или спор због ћу та ња ад-
ми ни стра ци је.

По ла зе ћи од устав ног утвр ђе ња да је прав ни по ре дак у Ре пу бли ци Ср-
би ји је дин ствен и са гле да ва ју ћи са ста но ви шта тог на че ла ци ти ра не од ред-
бе чла на 15. оспо ре ног За ко на у ве зи са од ред ба ма чла на 208. став 2, чла на 
236. и чла на 237. став 1. ЗУП, Устав ни суд је оце нио да по сто је три слу ча ја 
у ко ји ма се мо же по кре ну ти спор због ћу та ња упра ве: пр ви, ка да је над ле-
жни ор ган до нео пр во сте пе но ре ше ње, али дру го сте пе ни ор ган ни је до нео 
ре ше ње по жал би стран ке про тив пр во сте пе ног ре ше ња у за ко ном про пи са-
ном ро ку; дру ги, ка да пр во сте пе ни ор ган по зах те ву стран ке ни је у за ко ном  
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про пи са ном ро ку до нео пр во сте пе но ре ше ње про тив ко га ни је до зво ље на 
жал ба; тре ћи, ка да пр во сте пе ни ор ган у за ко ном про пи са ном ро ку ни је до-
нео ре ше ње о зах те ву стран ке, а дру го сте пе ни ор ган ни је ре шио по жал би 
стран ке под не тој због не до но ше ња пр во сте пе ног ре ше ња (у да љем тек сту: 
дво стру ко ћу та ње упра ве).

На осно ву све га из ло же ног, Устав ни суд је оце нио да је у чла ну 15. За-
ко на на чел но пред ви ђе на мо гућ ност да се управ ни спор због ћу та ња упра-
ве по кре не у сва три на ве де на слу ча ја – због не до но ше ња управ ног ак та по 
зах те ву, или по жал би, или и по зах те ву и по жал би стран ке.

III
Устав ни суд је на кон то га при сту пио раз ма тра њу на во да под но си о-

ца ини ци ја ти ве да „не ја сно утвр ђе не“ од ред бе оспо ре ног чла на 19. За ко на 
пред ста вља ју смет њу за не по сред но по кре та ње управ ног спо ра у слу ча ју 
дво стру ког ћу та ња упра ве ко ја, по ми шље њу ини ци ја то ра, чи ни илу зор ним 
јем ства га ран то ва на чла ном 22. став 1. и чла ном 36. став 2. Уста ва.

У одељ ку II обра зло же ња овог ре ше ња већ је на ве де но да је чла ном 22. 
став 1. Уста ва утвр ђе но пра во на суд ску за шти ту по вре ђе них или ус кра-
ће них људ ских или ма њин ских пра ва за јем че них Уста вом, док је чла ном 
36. став 2. Уста ва утвр ђе но да сва ко има пра во на жал бу или дру го прав но 
сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње го вом пра ву, оба ве зи или на 
за ко ну за сно ва ном ин те ре су.

Ту жба у управ ном спо ру не сум њи во пред ста вља прав но сред ство у 
сми слу чла на 36. став 2. Уста ва, али се мо же по ста ви ти пи та ње да ли усло-
ви ко је пред ви ђа оспо ре ни За кон омо гу ћа ва ју да се управ ни спор по кре не 
у сва три ра ни је на ве де на слу ча ја ћу та ња упра ве, од но сно да ли омо гу ћа-
ва ју пру жа ње суд ске за шти те и у слу ча ју дво стру ког ћу та ња упра ве. Усло-
ви ко ји мо ра ју би ти ис пу ње ни да би се спор због ћу та ња упра ве мо гао во-
ди ти и прав не по сле ди це не по сто ја ња тих усло ва про пи са ни су оспо ре ним 
од ред ба ма чла на 19, као и од ред ба ма чла на 22. став 3. и чла на 26. став 1. 
тач. 1) и 3) За ко на.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 19. За ко на, као услов за под но ше ње ту-
жбе због ћу та ња упра ве пред ви ђен је про тек два ро ка – пр вог, ко ји из но-
си 60 да на, осим ако по себ ним про пи сом ни је пред ви ђен кра ћи рок, у ко ме 
ор ган управ ног од лу чи ва ња ни је до нео управ ни акт по зах те ву или жал би 
стран ке и дру гог, ко ји из но си се дам да на, а у ко ме је до но ше ње управ ног 
ак та из о ста ло по по но вље ном зах те ву стран ке. Уко ли ко се ту жба под не се 
пре не го што пред ви ђе ни ро ко ви ис тек ну, суд ће је ре ше њем од ба ци ти као 
пре у ра ње ну (члан 26. став 1. тач ка 1), in fi ne). 

Од ред бом чла на 22. став 3. За ко на про пи са но је да се уз ту жбу због ћу-
та ња упра ве при ла же ко пи ја зах те ва, од но сно жал бе, ко пи ја зах те ва о на-
кнад ном тра же њу из чла на 19. овог за ко на и до каз о пре да ји ових под не са-
ка над ле жном ор га ну. Прав на по сле ди ца не до ста вља ња на ве де них до ка за 
је, та ко ђе, од ба ци ва ње ту жбе (члан 26. став 1. тач ка 3)).
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Устав ни суд сма тра да усло ви за под но ше ње ту жбе због ћу та ња упра ве 
про пи са ни оспо ре ним од ред ба ма чла на 19. и чла на 22. став 3. За ко на, у на-
че лу, не пред ста вља ју смет њу за ко ри шће ње овог прав ног сред ства и ње го-
ву до ступ ност стран ка ма ко је оче ку ју суд ску за шти ту због не ак тив но сти 
ор га на управ ног од лу чи ва ња. Из на во да под не те ини ци ја ти ве про из ла зи да 
ни сам ини ци ја тор не оспо ра ва устав ност од ре да ба ко је су са др жа не у чла-
ну 19. За ко на, већ спо ри то што у њи ма ни су из ри чи то про пи са ни усло ви 
за по кре та ње управ ног спо ра у слу ча ју дво стру ког ћу та ња упра ве. Да кле, 
раз ло зи ини ци ја ти ве ти чу се са др жи не оспо ре ног За ко на, оби ма ње го вог 
уре ђи ва ња ка да је у пи та њу спор због ћу та ња упра ве и пре ци зно сти од ре-
да ба ко је про пи су ју пра ви ла по ступ ка у овом спо ру.

IV
Устав у чла ну 3. про кла му је вла да ви ну пра ва као основ ну прет по став ку 

Уста ва ко ја по чи ва на нео ту ђи вим људ ским пра ви ма и утвр ђу је да се вла да-
ви на пра ва оства ру је сло бод ним и не по сред ним из бо ри ма, устав ним јем-
стви ма људ ских и ма њин ских пра ва, по де лом вла сти, не за ви сном суд ском 
вла шћу и по ви но ва њем вла сти Уста ву и за ко ну.

Од ред бом чла на 97. став 2. Уста ва утвр ђе но је да Ре пу бли ка Ср би ја уре-
ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог, оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра-
ва гра ђа на, као и по сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма. 

Из на ве де них од ре да ба Уста ва про из ла зи да се за ко ном уре ђу ју по ступ-
ци пред су до ви ма, те да уре ђу ју ћи од ре ђе ни суд ски по сту пак за ко но да вац 
има устав ну оба ве зу да обез бе ди оства ри ва ње за јем че них пра ва и сло бо да, 
а то зна чи и пра ва на суд ску за шти ту, на пра вич но су ђе ње и на прав но сред-
ство, на на чин ка ко је то утвр ђе но од ред ба ма чла на 22, чла на 32. став 1. и 
чла на 36. став 2. Уста ва. На че ло вла да ви не пра ва не по ста вља са мо зах тев за 
по ви но ва њем вла сти Уста ву и за ко ну, већ по ста вља пред за ко но дав ну власт 
зах те ве ко ји се ти чу ква ли те та за ко на ко је за ко но да вац до но си. Пре ма ста-
но ви шту Устав ног су да, да би се је дан оп шти прав ни акт сма трао за ко ном 
не са мо у фор мал ном не го и у са др жин ском сми слу, тај за кон мо ра би ти у 
до вољ ној ме ри пре ци зан, ја сан и пред ви дљив, та ко да по је ди нац сво је по-
на ша ње мо же ускла ди ти са њим без стра ха да ће због не ја сних и не пре ци-
зних нор ми би ти ус кра ћен у оства ри ва њу за јем че них пра ва или да ће због 
то га сно си ти од ре ђе не санк ци је.

Ка ко је Ре пу бли ка Ср би ја пот пи сни ца Европ ске кон вен ци је за за шти-
ту људ ских пра ва и основ них сло бо да (у да љем тек сту: Европ ска кон вен-
ци ја), Устав ни суд је имао у ви ду да је Европ ски суд за људ ска пра ва утвр-
дио ау то ном ни по јам „за ко на“ у сми слу од ре да ба Европ ске кон вен ци је. 
Европ ски суд је од ре дио да због на че ла прав не си гур но сти мо ра ју би ти за-
до во ље на два зах те ва ко ја про из ла зе из из ра за „про пи сан за ко ном“. Пр во, 
за кон мо ра би ти сви ма до сту пан на од го ва ра ју ћи на чин – гра ђа ни ну мо-
ра би ти омо гу ће но са зна ње о то ме шта је прав но пра ви ло ко је ће се у да-
тим окол но сти ма при ме ни ти на од ре ђе ни слу чај. Дру го, нор ма се не мо же  
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сма тра ти „за ко ном“ све док ни је фор му ли са на до вољ но пре ци зно да гра ђа-
ни ну омо гу ћи да пре ма њој ускла ди сво је по на ша ње и да пред ви ди до сте-
пе на ко ји је ра зу ман у да тим окол но сти ма по сле ди це ко је ње го во по на ша ње 
мо же про у зро ко ва ти. (Ви ди: пре су ду Sun day Ti mes про тив Uni ted King dom, 
6538/74 од 26. апри ла 1979. го ди не). На да ље, Европ ски суд је из нео ми шље-
ње да се из раз „са гла сно за ко ну“ не од но си на пу ко по сто ја ње до ма ћег за-
ко на, већ и на ква ли тет за ко на, зах те ва ју ћи да он бу де са гла сан вла да ви ни 
пра ва ко ја се спо ми ње и у пре ам бу ли Европ ске кон вен ци је. Нај зад, утвр-
ђе но је да за кон мо ра би ти до вољ но ја сан у сво јим од ред ба ма ка ко би гра-
ђа ни ну пру жио од го ва ра ју ће са зна ње у ко јим се окол но сти ма и под ко јим 
усло ви ма кре ће овла шће ње јав них вла сти. (Ви ди: пре су ду Sil ver and Ot hers 
про тив Uni ted King dom, 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 7107/75, 7113/75, 
7136/75 od 25. мар та 1983. го ди не).

С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је кон ста то вао да је тач на тврд ња 
под но си о ца ини ци ја ти ве да оспо ре ним од ред ба ма чла на 19. За ко на ни су 
из ри чи то про пи са ни усло ви за под но ше ње ту жбе због дво стру ког ћу та ња 
упра ве. Ра ни је ва же ћи За кон о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, 
број 46/96) про пи си вао је у чла ну 24. став 3, по ред два слу ча ја ћу та ња упра-
ве ко ја су из ри чи то пред ви ђе на оспо ре ним чла ном 19. За ко на, и тре ћи слу-
чај – дво стру ко ћу та ње упра ве. Да кле, про пи су ју ћи у оспо ре ном чла ну 19. 
За ко на слу ча је ве ћу та ња упра ве за ко је се мо ра обез бе ди ти суд ска за шти та, 
за ко но да вац ни је био на за до во ља ва ју ћи на чин пре ци зан, с об зи ром на то 
да ни је из ри чи то про пи сао и ро ко ве за под но ше ње ту жбе због дво стру ког 
ћу та ња упра ве. Ме ђу тим, на ве де на мањ ка вост оспо ре ног За ко на, по оце ни 
Устав ног су да, не да је до вољ но осно ва за по кре та ње по ступ ка оце не устав-
но сти оспо ре ног чла на 19, јер се си сте мат ским и те ле о ло шким ту ма че њем 
ње го вих од ре да ба мо же от кло ни ти сва ка сум ња и не из ве сност у по гле ду 
усло ва ко ји мо ра ју би ти ис пу ње ни за под но ше ње ту жбе у управ ном спо ру 
због дво стру ког ћу та ња упра ве. На и ме, ка ко је за ко но да вац не до но ше ње 
и не до ста вља ње ре ше ња стран ци по ње ном зах те ву у про пи са ним ро ко ви-
ма из јед на чио са од би ја њем зах те ва стран ке, од но сно из да ва њем не га тив-
ног ре ше ња о зах те ву, ко је стран ци да је овла шће ње за из ја вљи ва ње жал бе, 
а за тим и за по кре та ње управ ног спо ра пред над ле жним су дом, то се не до-
но ше ње ре ше ња по жал би про тив пр во сте пе ног ћу та ња упра ве мо же упо-
до би ти са не до но ше њем ре ше ња по жал би про тив не га тив ног пр во сте пе-
ног ре ше ња. Сто га се на под но ше ње ту жбе због дво стру ког ћу та ња упра ве 
мо гу при ме ни ти ро ко ви и усло ви про пи са ни у ста ву 1. оспо ре ног чла на 19. 
За ко на. Има ју ћи у ви ду да је чла ном 15. За ко на про пи са но да се управ ни 
спор мо же по кре ну ти и ка да управ ни ор ган ни је од лу чио о зах те ву и ка да 
ни је од лу чио о жал би стран ке, Устав ни суд је оце нио да је во ља за ко но дав ца 
би ла да се пра во на суд ску за шти ту у управ ном спо ру обез бе ди у свим слу-
ча је ви ма ћу та ња упра ве, па и у оном ко ји је пред мет под не те ини ци ја ти ве. 

По се бан зна чај ко ји управ ни спор због ћу та ња упра ве има за суд ску за-
шти ту пра ва стра на ка у оним слу ча је ви ма ка да у управ ном по ступ ку ни је 
до нет акт по зах те ву или по жал би стран ке, као и чи ње ни ца да ини ци ја тор  
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не оспо ра ва усло ве за под но ше ње ту жбе због ћу та ња упра ве ко ји су у оспо-
ре ном чла ну 19. За ко на про пи са ни, већ оспо ра ва по сто ја ње прав не пра зни-
не ко ја се огле да у не про пи си ва њу усло ва за још је дан слу чај ћу та ња упра ве 
(дво стру ко ћу та ње упра ве), не ука зу ју на устав но прав ну за сно ва ност зах-
те ва ини ци ја то ра да се из прав ног по рет ка укло не оспо ре не од ред бе и та-
ко на чи ни још ве ћа прав на пра зни на у За ко ну ко ја се ни јед ном вр стом ту-
ма че ња за ко на не би мо гла по пу ни ти, а што би у пот пу но сти оне мо гу ћи ло 
по сту па ње и од лу чи ва ње над ле жног су да у свим спо ро ви ма због ћу та ња 
упра ве. Ре зул тат ка са тор не од лу ке у овом слу ча ју пред ста вљао би не у по ре-
ди во ши ре под руч је де ло ва ња Устав ног су да од оног ко је об у хва та под не та 
ини ци ја ти ва. Из све га про из ла зи да ва же ње и при ме на оспо ре них од ре да ба 
чла на 19. За ко на, и по ред кон ста то ва них не до ста та ка, са ста но ви шта ње не 
устав но сти ипак ни је спо р на, јер се пра вил ним ту ма че њем За ко на, а по ла-
зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва, мо же утвр ди ти пра ви сми сао оспо ре-
них од ре да ба у скла ду са објек тив ном во љом за ко но дав ца и ци љем ко ји је 
њи хо вим про пи си ва њем тре ба ло по сти ћи.

Устав ни суд је, сто га, оце нио да оспо ре ним од ред ба ма чла на 19. За ко на 
стран ка ма ни је ус кра ће но оства ри ва ње пра ва за јем че них чла ном 22. став 1, 
чла ном 32. став 1. и чла ном 36. став 2. Уста ва, јер је, пра вил ним ту ма че њем 
оспо ре них за кон ских од ре да ба, сва кој стран ци омо гу ће но пра во на суд ску 
за шти ту, пра во на при ступ су ду као еле мент пра ва на пра вич но су ђе ње, те 
пра во на прав но сред ство.

Сле дом на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да од ред бе са др жа не у оспо ре-
ном чла ну 19. За ко на, иа ко не до вољ но пре ци зне, устав но прав но ни су спо р-
не, те да из тих раз ло га не ма осно ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
њи хо ве не са гла сно сти са Уста вом. Сто га Суд, у скла ду са од ред бом чла на 53. 
став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ни је 
при хва тио под не ту ини ци ја ти ву, од лу чу ју ћи као у тач ки 1. из ре ке. 

Устав ни суд кон ста ту је да, по ла зе ћи од од ре да ба чла на 167. Уста ва, ни-
је над ле жан да оце њу је са гла сност два за ко на, па та ко ни са гла сност оспо-
ре них од ре да ба За ко на са За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је.

С об зи ром на то да је до нео ко нач ну од лу ку, зах тев за об у ста ву из вр-
ше ња по је ди нач них ака та, од но сно рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре них 
од ре да ба За ко на, Суд је од ба цио, са гла сно од ре ди чла на 56. став 3. За ко на 
о Устав ном су ду, од лу чу ју ћи као у тач ки 2. из ре ке.

Суд је, на осно ву чла на 49. став 2. За ко на о Устав ном су ду, као и чла-
на 82. став 2. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 24/08, 27/08 и 76/11), до нео За кљу чак да ово ре ше ње об ја ви у „Слу жбе-
ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, због ши рег зна ча ја за за шти ту устав но-
сти и за ко ни то сти.

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 46. тач. 
3) и 5) За ко на о Устав ном су ду, до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-107/2011 од 24. но вем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 98/11)



118 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

За кон о пар нич ном по ступ ку 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 125/04 и 111/09) – члан 70. став 5,  

члан 193. став 6, члан 352, члан 361. став 2. тач ка 1)  
и члан 385. став 2.

За ко но да вац има устав ну оба ве зу да, уре ђу ју ћи од го ва ра ју ћи суд ски 
по сту пак, обез бе ди оства ри ва ње за јем че них пра ва и сло бо да, те и пра ва 
на пра вич но су ђе ње и на прав но сред ство, из чла на 32. став 1. и чла на 36. 
став 2. Уста ва, што не под ра зу ме ва га ран ци ју да ће за ко ни тост сва ке од лу ке 
ко ју суд до но си у то ку по ступ ка би ти пре и спи та на у по себ ном жал бе ном, 
од но сно дру го сте пе ном по ступ ку. По оце ни Устав ног су да, ни је не са гла сно 
са Уста вом про пи си ва ње у оспо ре ним од ред ба ма чла на 70. став 5, од но сно 
у чла ну 193. став 6. За ко на да про тив ре ше ња ко јим се зах тев за из у зе ће 
су ди је од би ја ни је до зво ље на по себ на жал ба, од но сно да про тив ре ше ња 
ко јим се до пу шта или од би ја пре и на че ње ту жбе ни је до зво ље на по себ-
на жал ба, бу ду ћи да се ре ша ва њем о на ве де ним зах те ви ма не окон ча ва 
суд ски по сту пак и не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма стра на ка, као и да 
се у тим си ту а ци ја ма ре ше ње пр во сте пе ног су да мо же по би ја ти жал бом 
про тив ко нач не од лу ке, а исто вре ме но, по са мом за ко ну, по сто ји оба ве за 
дру го сте пе ног су да да по слу жбе ној ду жно сти па зи да ли је су дио су ди ја 
ко ји је по за ко ну мо рао би ти ис кљу чен или из у зет.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не са гла сно сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром од-
ре да ба чла на 70. став 5, чла на 193. став 6, чла на 385. став 2. За ко на о пар-
нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 125/04 и 111/09).

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и са гла сно сти са по-
твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром од ре да ба чла на 352. и чла на 361. став 2. 
тач ка 1) За ко на из тач ке 1.

3. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та, од но-
сно рад ње пред у зе те на осно ву од ре да ба За ко на из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду је под не та ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну устав но сти од ре да ба чла на 70. став 5, чла на 193. став 6, чла на 352, чла-
на 361. став 2. тач ка 1) и чла на 385. став 2. За ко на о пар нич ном по ступ-
ку („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 125/04 и 111/09). Ини ци ја тор сма тра да се 
оспо ре ним од ред ба ма чла на 70. став 5, чла на 193. став 6. и чла на 385. став 
2. За ко на „ин сти ту ци о на ли зу је не де ло твор но прав но сред ство“, бу ду ћи да 
се про тив ре ше ња „о од би ја њу зах те ва за из у зе ће су ди је, од но сно ре ше ња 
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ко јим се од би ја пре и на че ње ту жбе не мо же из ја ви ти по себ на жал ба, већ се 
на осно ву чла на 385. истог за ко на та ре ше ња мо гу по би ја ти са мо у жал би 
про тив ко нач не од лу ке“. С об зи ром на то да из чла на 352. За ко на про из ла-
зи да ре ше ње не мо ра би ти обра зло же но ако про тив ње га ни је до зво ље на 
по себ на жал ба, а жал ба по сво јој при ро ди пред ста вља оспо ра ва ње ар гу-
ме на та из ожал бе ног ре ше ња, то про из ла зи да „од би ја ју ћа а нео бра зло же-
на ре ше ња на ве де на у од ред ба ма чл. 70. ст. 5. и чл. 193. ст. 6. ЗПП не мо-
гу би ти уки ну та од стра не дру го сте пе ног су да“, јер се не мо гу пре и спи та ти 
у по ступ ку по прав ном ле ку, ни ти их дру го сте пе ни суд мо же уки ну ти на 
осно ву чла на 376. у ве зи са чла ном 361. став 2. тач ка 12) За ко на, бу ду ћи да 
се ове од ред бе За ко на од но се са мо на суд ске од лу ке ко је по за ко ну мо ра ју 
би ти обра зло же не, а не и на од лу ке за ко је је за ко ном про пи са но да се не 
обра зла жу. Има ју ћи у ви ду да За кон не мо же исто вре ме но да про пи су је не-
по сто ја ње обра зло же ња код од ре ђе них ре ше ња и уки да ње та квог ре ше ња 
због не по сто ја ња обра зло же ња, а чла ном 32. Уста ва је утвр ђе но да суд ска 
од лу ка ко јом се од би ја зах тев стран ке мо ра би ти обра зло же на, то по ми-
шље њу ини ци ја то ра, не по сто ји „ефек тив на про це ду ра за пре и спи ти ва ње 
од лу ке ко јом се од би ја зах тев стран ке за из у зе ће су ди је“ и за кљу чу је да се 
не при стра сност су да по За ко ну о пар нич ном по ступ ку ве зу је са мо за из у-
зе ће су ди је по ре ше њу су да (сход но чла ну 66. став 2, чла ну 68. став 1, чла ну 
70. став 1), а да за кон ско из у зе ће су ди је уоп ште не по сто ји, на шта се од но-
си од ред ба чла на 361. став 2. тач ка 1. За ко на. Ка ко оспо ре не од ред бе За ко-
на не омо гу ћа ва ју суд ску про ве ру не при стра сно сти су да тра же на је оце на 
устав но сти у од но су на чл. 32. и 36. Уста ва, као и оце на са гла сно сти са чл. 
6. и 13. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и сло бо да. До пу-
ном ини ци ја ти ве тра же на је и об у ста ва из вр ше ња по је ди нач них ака та до-
не тих на осно ву оспо ре них од ред би За ко на.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним од ред-
ба ма За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 125/04 и 
111/09) про пи са но: да про тив ре ше ња о ис кљу че њу или усва ја њу зах те ва за 
из у зе ће (су ди је) ни је до зво ље на жал ба, а да про тив ре ше ња ко јим се зах тев 
за из у зе ће од би ја ни је до зво ље на по себ на жал ба (члан 70. став 5); да про-
тив ре ше ња ко јим се до пу шта или од би ја пре и на че ње ту жбе ни је до зво ље-
на по себ на жал ба (члан 193. став 6); да ре ше ње мо ра би ти обра зло же но ако 
је про тив ње га до зво ље на по себ на жал ба, а да пи сме ни са став ре ше ња тре-
ба да са др жи увек увод и из ре ку, а обра зло же ње са мо ако по ста ву 1. овог 
чла на ре ше ње мо ра би ти обра зло же но (члан 352); да бит на по вре да од ре да-
ба пар нич ног по ступ ка увек по сто ји ако је, по ред оста лог, су дио су ди ја ко-
ји је по за ко ну мо рао би ти ис кљу чен или из у зет (члан 361. став 2. тач ка 1)), 
да је про тив ре ше ња пр во сте пе ног су да до зво ље на жал ба, ако у овом за ко-
ну ни је од ре ђе но да жал ба ни је до зво ље на, а ако овај за кон из ри чи то од ре-
ђу је да по себ на жал ба ни је до зво ље на, ре ше ње пр во сте пе ног су да мо же се 
по би ја ти са мо у жал би про тив ко нач не од лу ке (члан 385).

Та ко ђе, Устав ни суд је утвр дио да је од ред ба ма чл. 65. до 72. истог за-
ко на уре ђе но ис кљу че ње и из у зе ће су ди је, та ко што је у чла ну 65. За ко на 
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про пи са но да је су ди ја ду жан да се уз др жи од су ђе ња кад по сто је раз ло зи 
ко ји до во де у сум њу ње го ву не при стра сност, док је у чла ну 66. став 1. тач. 
1) до 7) про пи са но кад су ди ја не мо же вр ши ти су диј ску ду жност (ис кљу-
че ње), а у ста ву 2. исте од ред бе, кад су ди ја мо же би ти из у зет (ако по сто је 
окол но сти ко је до во де у сум њу ње го ву не при стра сност – из у зе ће). У чла-
ну 67. За ко на уре ђе но је по сту па ње су ди је кад са зна да по сто ји ко ји од раз-
ло га за ис кљу че ње из чла на 66. став 1. тач. 1) до 7) овог за ко на (да пре ки не 
рад на пред ме ту и о то ме оба ве сти пред сед ни ка су да) и по сту па ње кад су-
ди ја сма тра да по сто је окол но сти ко је до во де у сум њу ње го ву не при стра-
сност (члан 65. и члан 66. став 2). Пре ма чла ну 68. За ко на ис кљу че ње и из-
у зе ће мо гу тра жи ти, под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном, и стран ке, а чл. 70. 
и 71. уре ђу ју ко од лу чу је о ис кљу че њу и из у зе ћу по сту па ње су ди је по зах-
те ву за ње го во ис кљу че ње. 

Оста лим од ред ба ма За ко на о пар нич ном по ступ ку, по ред оста лог, про-
пи са но је да суд до но си од лу ке у об ли ку пре су де или ре ше ња, да о ту жбе-
ном зах те ву, осим у по ступ ку због сме та ња др жа ви не, суд од лу чу је пре су-
дом (члан 123. ст. 1. и 2), да суд, по ред оста лог, ру ко во ди глав ном рас пра вом, 
да суд ни је ве зан за сво је ре ше ње ко је се од но си на ру ко во ђе ње рас пра вом, 
да про тив ре ше ња ко је се од но си на ру ко во ђе ње рас пра вом ни је до зво ље-
на по себ на жал ба (члан 312. ст. 1, 4 и 5), да пре су дом суд од лу чу је о зах те ву 
ко ји се ти че глав не ства ри и спо ред них тра же ња (члан 330. став 1), да пи-
сме но из ра ђе на пре су да мо ра има ти увод, из ре ку и обра зло же ње, а да ће у 
обра зло же њу суд из ло жи ти – зах те ве стра на ка и њи хо ве на во де о чи ње ни-
ца ма на ко ји ма се ти зах те ви за сни ва ју, до ка зе као и про пи се на ко ји ма је 
суд за сно вао пре су ду, ако за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но (члан 342. ст. 1. 
и 4), да је суд ве зан за сво ја ре ше ња уко ли ко се она не од но се на упра вља ње 
пар ни цом или ако овим за ко ном ни је што дру го од ре ђе но (члан 350. став 
3), да се од ред бе, по ред оста лих чл. 341. до 345. овог за ко на, сход но при ме-
њу ју на ре ше ње (члан 354), да стран ке мо гу из ја ви ти жал бу про тив пре су де 
до не те у пр вом сте пе ну у ро ку од 15 да на од да на до ста вља ња пре пи са пре-
су де, ако у овом за ко ну ни је од ре ђен дру ги рок (члан 355. став 1), да се пре-
су да мо же по би ја ти, по ред оста лог, због бит не по вре де од ре да ба пар нич ног 
по ступ ка (члан 360. став 1. тач ка 1)). Пре ма чла ну 361. став 1. За ко на, бит на 
по вре да од ре да ба пар нич ног по ступ ка по сто ји ако суд у то ку по ступ ка ни-
је при ме нио или је не пра вил но при ме нио ко ју од ред бу овог за ко на, а то је 
би ло или је мо гло би ти од ути ца ја на до но ше ње за ко ни те и пра вил не пре-
су де, док је у ста ву 2. од ред ба ма тач. 1) до 12) про пи са но кад бит на по вре да 
од ре да ба пар нич ног по ступ ка увек по сто ји, па је у тач ки 1, по ред оста лог 
про пи са но да та по вре да по сто ји ако је су дио су ди ја ко ји је по за ко ну мо рао 
би ти ис кљу чен или из у зет. Чла ном 372. став 2. За ко на про пи са но је да дру-
го сте пе ни суд ис пи ту је пр во сте пе ну пре су ду у гра ни ца ма раз ло га на ве де-
них у жал би, па зе ћи по слу жбе ној ду жно сти на по вре де од ре да ба пар нич-
ног по ступ ка, по ред оста лих из чла на 361. став 2. тач ка 1), док је од ред бом 
чла на 376. про пи са но по сту па ње дру го сте пе ног су да кад утвр ди да по сто-
ји бит на по вре да од ре да ба пар нич ног по ступ ка. 
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Од ред ба ма Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је да сва ко има пра во 
да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у 
ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, 
осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп-
ту жба ма про тив ње га. (члан 32. став 1), да се јем чи јед на ка за шти та пра ва 
пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, има о ци ма јав них овла шће-
ња и ор га ни ма ау то ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и да 
сва ко има пра во на жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом 
се од лу чу је о ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су 
(члан 36), да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог, оства-
ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на и по сту пак пред су до ви ма и 
дру гим др жав ним ор га ни ма (члан 97. тач ка 2).

Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо-
да про пи са но је да сва ко, то ком од лу чи ва ња о ње го вим гра ђан ским пра ви-
ма и оба ве за ма или о кри вич ној оп ту жби про тив ње га, има пра во на пра-
вич ну и јав ну рас пра ву у ра зум ном ро ку пред не за ви сним и не при стра сним 
су дом, обра зо ва ним на осно ву За ко на (члан 6), да сва ко ко ме су по вре ђе на 
пра ва и сло бо де пред ви ђе ни у овој кон вен ци ји има пра во на де ло тво ран 
прав ни лек пред на ци о нал ним вла сти ма, без об зи ра на то је су ли по вре ду 
из вр ши ла ли ца ко ја су по сту па ла у слу жбе ном свој ству.

Из на ве де них од ре да ба Уста ва про из ла зи да се за ко ном уре ђу ју по ступ-
ци пред су до ви ма, ме ђу ко ји ма је и пар нич ни по сту пак, као и да уре ђу ју ћи 
од го ва ра ју ћи суд ски по сту пак за ко но да вац има устав ну оба ве зу да обез-
бе ди оства ри ва ње за јем че них пра ва и сло бо да, да кле и пра ва на пра вич но 
су ђе ње, од но сно пра ва на пра вич но су ђе ње и на прав но сред ство, из чла-
на 32. став 1. и чла на 36. став 2. Уста ва, те да устав но јем ство са др жа но у 
чла ну 36. став 2. Уста ва, ка да су у пи та њу од лу ке ко је до но се су до ви, зна чи 
оба ве зу за ко но дав ца да пред ви ди пра во стра на ка да мо гу из ја ви ти жал бу, 
при го вор или дру го од го ва ра ју ће ре дов но прав но сред ство про тив сва ке 
пр во сте пе не суд ске од лу ке ко јом је по сту пак окон чан, чи ме се обез бе ђу је 
да суд ви ше ин стан це пре и спи та за ко ни тост ак та ко јим је од лу че но о пра-
ви ма и оба ве за ма стра на ка у по ступ ку. Ме ђу тим, од ред ба чла на 36. став 2. 
Уста ва не зна чи га ран ци ју да ће за ко ни тост сва ке од лу ке ко ју суд до но си у 
то ку по ступ ка би ти пре и спи та на у по себ ном жал бе ном, од но сно дру го сте-
пе ном по ступ ку. Сто га, по оце ни Устав ног су да, ни је не са гла сно са Уста вом 
пр о пи си ва ње у оспо ре ним од ред ба ма чла на 70. став 5, од но сно у чла ну 193. 
став 6. За ко на да про тив ре ше ња ко јим се зах тев за из у зе ће од би ја ни је до-
зво ље на по себ на жал ба, од но сно да про тив ре ше ња ко јим се до пу шта или 
од би ја пре и на че ње ту жбе ни је до зво ље на по себ на жал ба, бу ду ћи да се ре ша-
ва њем о зах те ву за из у зе ће су ди је и зах те ву за пре и на че ње ту жбе не окон-
ча ва суд ски по сту пак ни ти се тим ре ше њи ма од лу чу је о пра ви ма и оба ве-
за ма стра на ка, а у тим си ту а ци ја ма, са гла сно оспо ре ном чла ну 385. За ко на, 
ре ше ње пр во сте пе ног су да мо же се по би ја ти жал бом про тив ко нач не од лу-
ке. С об зи ром на то да дру го сте пе ни суд ис пи ту је пр во сте пе ну пре су ду у 
гра ни ца ма раз ло га на ве де них у жал би, али па зе ћи по слу жбе ној ду жно сти 
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и на так са тив но на ве де не по вре де од ре да ба пар нич ног по ступ ка, Устав ни 
суд је оце нио да од ред бе са др жа не у оспо ре ним од ред ба ма чла на 70. став 5, 
чла на 193. став 6. и чла на 385. За ко на о пар нич ном по ступ ку устав но прав-
но ни су спо р не ни у од но су на члан 32. став 1. Уста ва, те да из тих раз ло га 
не ма осно ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње њи хо ве не са гла сно сти 
са Уста вом и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром. 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Суд, у скла ду са од ред бом чла на 53. став 3. 
За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ни је при хва-
тио под не ту ини ци ја ти ву, те је од лу че но као у тач ки 1. из ре ке.

Та ко ђе, Устав ни суд ис ти че да је оспо ре ним За ко ном на раз ли чит на чин 
уре ђе но ис кљу че ње и из у зе ће су ди је, та ко што су у ста ву 1. од ред бе чла на 
66. За ко на так са тив но по бро ја ни од но си су ди је са стран ком због ко јих су-
ди ја по са мом за ко ну не мо же вр ши ти су диј ску ду жност, а у ста ву 2. исте 
од ред бе За ко на уре ђе но из у зе ће ако окол но сти до во де у сум њу објек тив-
ност су ди је. Сто га се и оспо ре на од ред ба чла на 361. став 2. тач ка 1) За ко на 
од но си на оба ве зу дру го сте пе ног су да да по слу жбе ној ду жно сти па зи да 
ли је су дио су ди ја ко ји је по за ко ну мо рао би ти ис кљу чен или из у зет. Бу ду-
ћи да из на во да ини ци ја ти ве про из ла зи да ини ци ја тор не да је устав но прав-
не раз ло ге оспо ра ва ња од ре да ба ко је су са др жа не у чла ну 352. и чла ну 361. 
став 2. тач ка 1) За ко на, већ из но си сво је ми шље ње о при ме ни тих од ред-
би сма тра ју ћи да оне не омо гу ћа ва ју суд ску про ве ру не при стра сно сти су-
да, Устав ни суд је ре шио као у тач ки 2. из ре ке, са гла сно од ред би чла на 36. 
став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду.

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

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 46. тач. 
3) и 5) За ко на о Устав ном су ду и чла на 82. став 2. и чла на 84. По слов ни ка о 
ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), ре-
шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-252/2011 од 2. но вем бра 2011. го ди не

За ко ник о кри вич ном по ступ ку 
(„Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и 

„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05 и 49/07 
– члан 146. став 1, члан 197. ст. 1. и 6, члан 358. став 6. и чл. 539. до 555.

За ко но да вац се кре тао у гра ни ца ма сво јих устав них овла шће ња ка-
да је уре дио усло ве под ко ји ма са мо окри вље ни и ње гов бра ни лац има-
ју пра во на на кна ду ну жних из да та ка и на на гра ду, а не и оште ће ни као 
при ват ни ту жи лац.
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Фор мал но ис ти ца ње зах те ва за оце ну устав но сти не ма зна че ње ини-
ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти уко ли ко се 
не да ју устав но прав ни раз ло зи оспо ра ва ња за кон ских од ред би.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 197. ст. 1. и 6. За ко ни ка о кри вич ном по ступ-
ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
58/04, 85/05, 115/05 и 49/07).

2. Од ба цу ју се ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 146. 
став 1, чла на 358. став 6. и чл. 539. до 555. За ко ни ка из ста ва 1.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не те су ини ци ја ти ве (3) за по кре та ње по ступ ка за 
утвр ђи ва ње не у став но сти ви ше од ре да ба За ко ни ка о кри вич ном по ступ-
ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
58/04, 85/05, 115/05 и 49/07). 

По во дом ини ци ја ти ве ко јом је тра же на оце на устав но сти од ре да ба 
чла на 197. ст. 1. и 6. За ко ни ка – фор ми ран је пред мет IУ-278/2006, по во дом 
ини ци ја ти ве у од но су на од ред бе чла на 146. став 1. и чла на 358. став 6. За-
ко ни ка – пред мет IУ-69/2007, а по во дом ини ци ја ти ве у од но су на од ред бе 
чл. 539. до 555. За ко ни ка – пред мет IУ-32/2007, да би све ини ци ја ти ве би ле 
спо је не у пред мет IУ-278/2006, са гла сно чла ну 42. По слов ни ка о ра ду Устав-
ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11). 

Ини ци ја тор ко ји је тра жио оце ну устав но сти од ре да ба чла на 197. ст. 1. 
и 6. За ко ни ка сма тра да је оспо ре ним од ред ба ма За ко ни ка „оште ће ни као 
при ват ни ту жи лац ста вљен у под ре ђен по ло жај у од но су на окри вље ног“, 
јер се у слу ча ју за ста ре по ступ ка са мо окри вље ном, а не и при ват ном ту-
жи о цу при зна ју ну жни из да ци и на гра да за ан га жо ва ног адво ка та. Ка ко је 
чла ном 21. ст. 1. и 2. Уста ва про кла мо ва но да су пред Уста вом и за ко ном 
сви јед на ки и да сва ко има пра во на јед на ку суд ску за шти ту без дис кри ми-
на ци је, а оспо ре ним од ред ба ма За ко ни ка је окри вље ни „при ви ле го ван“ у 
од но су на при ват ног ту жи о ца, ини ци ја тор сма тра да је ти ме по вре ђе на на-
ве де на од ред ба Уста ва. „Ство ре на дис кри ми на ци ја“ из ста ва 1. чла на 197. 
За ко ни ка, по ње му се пре но си и на оспо ре ну од ред бу ста ва 6. истог чла на 
За ко ни ка. Ини ци ја тор као при мер по вре ђе ног по је ди нач ног пра ва до ста-
вља ко пи ју ре ше ња Пр вог оп штин ског су да у Бе о гра ду ко јим се, с по зи вом 
на оспо ре не од ред бе За ко ни ка, окри вље ном при зна ју пра ва на тро шко ве 
по ступ ка, док та пра ва дру гим ре ше њем, у истом по ступ ку, ни су при зна та 
при ват ним ту жи о ци ма.
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Ини ци ја ти вом ко јом је тра же на оце на устав но сти чла на 146. став 1. и 
чла на 358. став 6. За ко ни ка на во ди се, да се „бри са њем ста во ва (3), (4), (7) 
и (8) чла на 146. и ста ва (6) чла на 358. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку по-
вре ђу ју“ основ на људ ска пра ва из чл. 18. и 31. Уста ва и Европ ске кон вен-
ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да. Та ко ђе се на во ди да се 
„на тај на чин из бе га ва окон ча ње по ступ ка у ра зум ном ро ку и при ме на де-
ло твор ног прав ног ле ка што да ље до при но си оза ко ње њу са мо во ље, не са-
ве сно сти, ја ва шлу ка и нео д го вор но сти у во ђе њу по ступ ка“.

Ини ци ја ти вом ко јом је тра же на оце на устав но сти чл. 539. до 555. За ко-
ни ка на во ди се да су те од ред бе За ко ни ка, си сте ма ти зо ва не у Гла ви XXXI-
II ко ји ма је про пи сан по сту пак за из да ва ње окри вље них и осу ђе них ли ца, 
су прот не чла ну 36. став 2. у ве зи са чла ном 22. став 1. Уста ва, с об зи ром на 
то да „ус кра ћу ју и обе сми шља ва ју пра во на прав но сред ство про тив ре ше-
ња Ре пу блич ког ми ни стра прав де о из да ва њу окри вље ног стра ној др жа ви“, 
бу ду ћи „да за ко ном ни је про пи са но да се то ре ше ње до ста вља окри вље ном 
и бра ни о цу и да они има ју пра во на прав ни лек“. Ука зу је се на по себ ност 
прав не при ро де ин сти ту та из да ва ња ли ца стра ној др жа ви, прав не и фак-
тич ке по сле ди це чи на из да ва ња, ко је су трај не и не про мен љи ве с об зи ром 
на то да јед но из да то ли це стра ној др жа ви не мо же би ти вра ће но у Ре пу-
бли ку Ср би ју чак и ако би се утвр ди ло да је оно не за ко ни то из да то. Пред-
ла же се и об у ста ва по је ди нач них ака та и рад њи до не тих на осно ву оспо ре-
них од ред би За ко ни ка.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио: 
За ко ник о кри вич ном по ступ ку до не ла је Са ве зна скуп шти на, на сед ни-

ци Ве ћа гра ђа на од 26. де цем бра 2001. го ди не и на сед ни ци Ве ћа Ре пу бли-
ка од 20. де цем бра 2001. го ди не. За ко ник је об ја вљен у „Слу жбе ном ли сту 
СРЈ“, број 70/01, а сту пио је на сна гу три ме се ца од да на об ја вљи ва ња. За-
ко ник је ме њан и до пу ња ван за ко ни ма о из ме на ма и до пу на ма ко ји су об-
ја вље ни у „Слу жбе ном ли сту СРЈ“, број 68/02 и „Слу жбе ном гла сни ку РС“, 
бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 72/09 и 76/10.

Оспо ре ним За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, 
бр. 70/01 и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05 и 49/07) 
про пи са но је: да се по сле пре да је оп ту жни це су ду до за вр шет ка глав ног пре-
тре са, при твор мо же, по при ба вље ном ми шље њу др жав ног ту жи о ца, кад се 
по сту пак во ди по ње го вом зах те ву, од ре ди ти или уки ну ти са мо ре ше њем 
ве ћа (члан 146. став 1), да ће се кад се об у ста ви кри вич ни по сту пак или кад 
се до не се пре су да ко јом се окри вље ни осло ба ђа од оп ту жбе или ко јом се 
оп ту жба од би ја из ре ћи у ре ше њу, од но сно пре су ди да тро шко ви кри вич ног 
по ступ ка из чла на 193. став 2. тач. 1. до 6. овог за ко ни ка, као и ну жни из да-
ци окри вље ног и ну жни из да ци и на гра да бра ни о ца, па да ју на те рет бу џет-
ских сред ста ва, осим у слу ча је ви ма од ре ђе ним у ст. 2. до 5. овог чла на (члан 
197. став 1), да ако зах тев за на кна ду ну жних из да та ка и на гра да из ста ва 
1. не бу де усво јен или суд о ње му не до не се од лу ку у ро ку од три ме се ца од 
да на под но ше ња зах те ва, окри вље ни и бра ни лац има ју пра во да по тра жи-
ва ња оства ру ју у пар нич ном по ступ ку про тив Ре пу бли ке Ср би је (члан 197. 
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став 6), да при твор ко ји је од ре ђен или про ду жен по од ред ба ма прет ход-
них ста во ва мо же тра ја ти до прав но сна жно сти пре су де, од но сно до ис те ка 
ро ко ва про пи са них у ст. 3. и 4. чла на 146. За ко ни ка, али нај ду же док не ис-
тек не вре ме тра ја ња ка зне из ре че не у пр во сте пе ној пре су ди (члан 358. став 
6). Оспо ре ним од ред ба ма чл. 539. до 555. За ко ни ка био је уре ђен по сту пак 
за из да ва ње окри вље них и осу ђе них ли ца, та ко што су, по ред оста лог, би ле 
про пи са не прет по став ке за из да ва ње (члан 540), на чи ју мол бу се по кре ће 
по сту пак за из да ва ње окри вље них или осу ђе них ли ца, ко ме се мол ба пре-
да је, шта се уз мол бу при ла же, ко ме се мол ба до ста вља (чл. 541. и 542), по-
сту па ње ис тра жног су ди је (чл. 543. и 544), по сту па ње ве ћа над ле жног су-
да кад уста но ви да су ис пу ње не прет по став ке за из да ва ње стран ца и пра во 
стран ца да из ја ви жал бу су ду од ре ђе ном ре пу блич ким про пи сом (чл. 546. 
и 547), до ста ва пред ме та на кон прав но сна жно сти ре ше ња ве ћа ми ни стру 
прав де, ко ји до но си ре ше ње ко јим се из да ва ње до зво ља ва или не до зво ља-
ва и по сту па ње по во дом тог ре ше ња (чл. 548. до 555). 

У то ку по ступ ка пред Устав ним су дом оспо ре не од ред бе чла на 146. став 
1. и чла на 358. став 6. За ко ни ка ме ња не су и до пу ња ва не За ко ном об ја вље-
ним у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, број 72/09 ко јим је у це ли ни из ме њен оспо-
ре ни члан 146. став 1. За ко ни ка, та ко да гла си: „По сле пре да је оп ту жни це 
су ду до за вр шет ка глав ног пре тре са, од лу ка о од ре ђи ва њу, про ду же њу или 
уки да њу при тво ра до но си се у скла ду са чла ном 142. овог за ко ни ка“ (члан 
40), док су у чла ну 358. став 6. ре чи: „прав но сна жно сти пре су де“ за ме ње не 
ре чи ма: „упу ћи ва ња оп ту же ног, од но сно осу ђе ног у уста но ву за из др жа ва-
ње ка зне“ (члан 96). Та ко ђе, у то ку по ступ ка пред Су дом, оспо ре не од ред бе 
чл. 539. до 555. За ко ни ка ме ња не су и до пу ња ва не За ко ном об ја вље ним у 
„Слу жбе ном гла сни ку РС“, број 58/04 (и то чл. 540, 548. и 549), а ове од ред-
бе у це ли ни су пре ста ле да ва же 27. мар та 2009. го ди не, сту па њем на сна гу 
За ко на о ме ђу на род ној прав ној по мо ћи и кри вич ним ства ри ма („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 20/09).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да се Уста вом јем че, и као та ква, 
не по сред но се при ме њу ју људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на оп ште при-
хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго-
во ри ма и за ко ни ма. За ко ном се мо же про пи са ти на чин оства ри ва ња ових 
пра ва са мо ако је то Уста вом из ри чи то пред ви ђе но или ако је то нео п ход-
но за оства ре ње по је ди ног пра ва због ње го ве при ро де, при че му за кон ни у 
ком слу ча ју не сме да ути че на су шти ну за јем че ног пра ва (члан 18. став 2); 
да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки, да сва ко има пра во на јед на ку 
за кон ску за шти ту, без дис кри ми на ци је (члан 21. ст. 1. и 2); да тра ја ње при-
тво ра суд сво ди на нај кра ће нео п ход но вре ме, има ју ћи у ви ду раз ло ге при-
тво ра, да при твор од ре ђен од лу ком пр во сте пе ног су да тра је у ис тра зи нај-
ду же три ме се ца, а ви ши суд га мо же, у скла ду са за ко ном, про ду жи ти на 
још три ме се ца, да се ако до ис те ка овог вре ме на не бу де по диг ну та оп ту-
жни ца, окри вље ни пу шта на сло бо ду, да по сле по ди за ња оп ту жни це тра-
ја ње при тво ра суд сво ди на нај кра ће нео п ход но вре ме, у скла ду са за ко-
ном (члан 31. ст. 1. и 2); да сва ко има пра во да не за ви сан, не при стра сан и 
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за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви 
и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би-
ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га (члан 32. 
став 1); да се јем чи јед на ка за шти та пра ва пред су до ви ма и дру гим др жав-
ним ор га ни ма, има о ци ма јав них овла шће ња и ор га ни ма ау то ном не по кра-
ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (члан 36. став 1), да Ре пу бли ка Ср би-
ја уре ђу је и обез бе ђу је оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на; 
устав ност и за ко ни тост; по сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор-
га ни ма; од го вор ност и санк ци је за по вре ду сло бо да и пра ва гра ђа на утвр-
ђе них Уста вом и за по вре ду за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та; ам не-
сти је и по ми ло ва ња за кри вич на де ла (члан 97. тач ка 2), да суд ску од лу ку 
мо же пре и спи ти ва ти са мо над ле жни суд, у за ко ном про пи са ном по ступ-
ку (члан 145. став 4); да сви за ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли-
ци Ср би ји мо ра ју би ти са гла сни са Уста вом, да су по твр ђе ни ме ђу на род ни 
уго во ри и оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва део прав ног по-
рет ка Ре пу бли ке Ср би је, да по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри не сме ју би ти 
у су прот но сти са Уста вом (члан 194. ст. 3. и 4). 

Из на ве де них од ре да ба Уста ва, по оце ни Устав ног су да, про из ла зи да 
се за ко ном уре ђу ју по ступ ци пред су до ви ма, ме ђу ко ји ма је и кри вич ни 
по сту пак, као и да уре ђу ју ћи од го ва ра ју ћи суд ски по сту пак за ко но да вац 
има устав ну оба ве зу да обез бе ди оства ри ва ње за јем че них пра ва и сло бо-
да, да кле и пра во на јед на ку суд ску за шти ту без дис кри ми на ци је из чла-
на 21. Уста ва, од но сно пра во на пра вич но су ђе ње и су ђе ње у ра зум ном ро-
ку, од но сно пра во на прав но сред ство из чла на 32. став 1. од но сно чла на 
36. став 2. Уста ва. Та ко ђе, Устав ни суд сма тра да јем ство са др жа но у чла ну 
36. став 2. Уста ва, ка да су у пи та њу од лу ке ко је до но се су до ви, зна чи оба ве-
зу за ко но дав ца да пред ви ди пра во стра на ка да мо гу из ја ви ти жал бу, при-
го вор или дру го од го ва ра ју ће ре дов но прав но сред ство про тив сва ке пр-
во сте пе не суд ске од лу ке ко јом је по сту пак окон чан, чи ме се обез бе ђу је да 
суд ви ше ин стан це пре и спи та за ко ни тост ак та ко јим је од лу че но о пра ви-
ма и оба ве за ма стра на ка у по ступ ку.  Устав ни суд је по ла зе ћи од са-
др жи не ини ци ја ти ве ко јом су оспо ре не од ред бе чла на 197. ст. 1. и 6. За ко-
ни ка о кри вич ном по ступ ку кон ста то вао да је устав но прав но пи та ње ко је 
се по ста вља том ини ци ја ти вом, да ли је оште ће ни као при ват ни ту жи лац, 
од но сно при ват ни ту жи лац, дис кри ми ни сан у од но су на окри вље ног, бу-
ду ћи да ће у слу ча ју об у ста ве кри вич ног по ступ ка или до но ше ња пре су де 
ко јом се окри вље ни осло ба ђа од оп ту жбе или ко јом се оп ту жба од би ја ну-
жни из да ци окри вље ног и ну жни из да ци и на гра да бра ни о ца па сти на те-
рет бу џет ских сред ста ва, а у слу ча ју да тај зах тев не бу де усво јен или се о 
ње му не од лу чи у за ко ном про пи са ном ро ку окри вље ни и бра ни лац има-
ју пра во да по тра жи ва ња оства ру ју у пар нич ном по ступ ку, за раз ли ку од 
оште ће ног као при ват ног ту жи о ца, од но сно при ват ног ту жи о ца – за ко га 
то пра во ни је ре зер ви са но.

Има ју ћи у ви ду да се пре ма оста лим од ред ба ма За ко ни ка о кри вич ном 
по ступ ку, кри вич ни по сту пак по кре ће по зах те ву овла шће ног ту жи о ца  
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(члан 19. став 1), да су стран ке у кри вич ном по ступ ку ту жи лац и окри вље-
ни, а да је ту жи лац – јав ни ту жи лац, при ват ни ту жи лац и оште ће ни као 
ту жи лац (члан 221. тач. 7) и 9), Устав ни суд је кон ста то вао да се ту жи лац и 
окри вље ни не на ла зе у ис тој прав ној си ту а ци ји, да би би ли јед на ки и има-
ли јед на ку суд ску за шти ту, већ су у ис тој прав ној си ту а ци ји јав ни ту жи-
лац, при ват ни ту жи лац и оште ће ни као ту жи лац. На и ме, пре ма чла ну 193. 
став 4. За ко ни ка, тро шко ви из тач. 1. до 6. ста ва 2. овог чла на, као и ну жни 
из да ци по ста вље ног бра ни о ца и по ста вље ног пу но моћ ни ка оште ће ног као 
ту жи о ца (чл. 72. и 178) у по ступ ку због кри вич ног де ла за ко ја се го ни по 
слу жбе ној ду жно сти, ис пла ћу ју се из сред ста ва ор га на ко ји во ди кри вич-
ни по сту пак уна пред, а на пла ћу ју се доц ни је од ли ца ко ја су ду жна да их 
на кна де по од ред ба ма овог за ко ни ка, а пре ма чла ну 197. став 3. За ко ни ка, 
при ват ни ту жи лац је ду жан да на кна ди тро шко ве кри вич ног по ступ ка из 
чла на 193. став 2. тач. 1) до 6) и тач ка 8) овог за ко ни ка, ну жне из дат ке окри-
вље ног, као и ну жне из дат ке и на гра де ње го вог бра ни о ца, ако је по сту пак 
за вр шен пре су дом ко јом се окри вље ни осло ба ђа од оп ту жбе или пре су дом 
ко јом се оп ту жба од би ја или ре ше њем о об у ста ви по ступ ка, осим ако је по-
сту пак об у ста вљен због смр ти окри вље ног, или због то га што је на сту пи-
ла за ста ре лост кри вич ног го ње ња услед оду го вла че ња по ступ ка ко ја се не 
мо же при пи са ти у кри ви цу при ват ног ту жи о ца, док се ако је по сту пак об-
у ста вљен услед од у стан ка од ту жбе, окри вље ни и при ват ни ту жи лац мо гу 
по рав на ти у по гле ду њи хо вих ме ђу соб них тро шко ва. 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио да се у слу ча ју оспо ре-
них од ре да ба чла на 197. ст. 1. и 6. За ко ни ка за ко но да вац кре тао у гра ни ца ма 
сво јих устав них овла шће ња ка да је уре дио усло ве под ко ји ма са мо окри вље-
ни и ње гов бра ни лац има ју пра во на на кна ду ну жних из да та ка и на на гра-
ду а не и оште ће ни као при ват ни ту жи лац, те да те од ред бе ни су устав но-
прав но спо р не ни у од но су на члан 21 ст. 1. и 2. Уста ва и да из тих раз ло га 
не ма осно ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње њи хо ве не са гла сно сти 
са Уста вом. Има ју ћи у ви ду на ве де но, Суд, у скла ду са од ред бом чла на 53. 
став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ни је 
при хва тио под не ту ини ци ја ти ву, те је од лу че но као у тач ки 1. из ре ке. 

По во дом ини ци ја ти ве ко јом су оспо ре не од ред бе чла на 146. став 1. и 
чла на 358. став 6. За ко ни ка, Устав ни суд је по ла зе ћи од са др жи не ини ци-
ја ти ве пре ма ко јој се „бри са њем“ по је ди них ста во ва у оспо ре ним од ред ба-
ма За ко ни ка „по вре ђу ју основ на људ ска пра ва“, кон ста то вао да фор мал но 
ис ти ца ње зах те ва за оце ну устав но сти не ма зна че ње ини ци ја ти ве за по-
кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти у си ту а ци ји кад се не да ју 
устав но прав ни раз ло зи оспо ра ва ња за кон ских од ред би. Осим то га, оспо-
ре не од ред бе За ко ни ка су из ме ње не у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом. 
Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио да не по сто је прет по став-
ке утвр ђе не за ко ном за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње па је ини ци ја ти ву 
од ба цио, са гла сно чла ну 36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду. 

Та ко ђе, и по во дом ини ци ја ти ве ко јом су оспо ре не од ред бе чл. 539. до 
555. За ко ни ка, Устав ни суд је кон ста то вао да се раз ло зи ини ци ја ти ве од но се  
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на пи та ње за што тим од ред ба ма „ни је уре ђе но из ја вљи ва ње жал бе“ на ре-
ше ње ре пу блич ког ми ни стра прав де о из да ва њу окри вље ног стра ној др жа-
ви, и по ред то га што је, пре ма чла ну 547. За ко ни ка, основ за то ре ше ње би-
ло ре ше ње (ве ћа над ле жног су да о уста но вље њу ис пу ње ња прет по став ки за 
из да ва ње стран ка) на ко је је стра нац имао пра во жал бе. Има ју ћи у ви ду да 
од ред ба чла на 36. став 2. Уста ва не зна чи га ран ци ју да ће за ко ни тост сва ке 
од лу ке ко ју суд до но си у то ку по ступ ка би ти пре и спи та на у по себ ном жал-
бе ном, од но сно дру го сте пе ном по ступ ку, по оце ни Устав ног су да про из ла-
зи да су шти на ове ини ци ја ти ве ни је оце на са гла сно сти оспо ре ног За ко ни ка 
са Уста вом, већ је раз лог оспо ра ва ња це лис ход ност за кон ског ре ше ња, што 
не спа да у над ле жност Устав ног су да утвр ђе ну чла ном 167. Уста ва. Има ју-
ћи у ви ду на ве де но и да су у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом на ве де не 
од ред бе За ко ни ка пре ста ле да ва же сту па њем на сна гу За ко на о ме ђу на род-
ној прав ној по мо ћи и кри вич ним ства ри ма, оце ње но је да и по во дом ове 
ини ци ја ти ве не по сто је про це сне прет по став ке за во ђе ње по ступ ка и од-
лу чи ва ње, па је са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4. За ко на о Устав-
ном су ду, ре ше но као у тач ки 2. из ре ке, с об зи ром на на ве де но и зах тев за 
об у ста ву по је ди нач них ака та, од но сно рад њи пред у зе тих на осно ву оспо-
ре них од ре да ба За ко на је бес пред ме тан.

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 36. став 
1. тач ка 4) чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни-
ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), 
до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-278/2006 од 24. но вем бра 2011. го ди не

За кон о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2010. го ди ну 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 107/09) 

– члан 15. 

Оспо ре ном од ред бом За ко на ни су уки ну та пра ва за по сле них пред ви-
ђе на про ши ре ним деј ством Оп штег ко лек тив ног уго во ра, већ је про пи са-
но да се у бу џет ској 2010. го ди ни не ће вр ши ти об ра чун и ис пла та на кна да 
по осно ву ових пра ва, а што је би ло усло вље но не до стат ком фи нан сиј ских 
сред ста ва услед ути ца ја еко ном ске кри зе. Ка ко се не ра ди о пра ву на пра-
вич ну на кна ду за рад, већ о по је ди ним до дат ним пра ви ма по осно ву ра-
да, чи ја је пу на при ме на од ло же на због не до стат ка фи нан сиј ских сред ста-
ва, пре ма оце ни Су да, устав ност ове од ред бе За ко на, не мо же се до ве сти 
у пи та ње са ста но ви шта од ред бе чла на 20. став 2. Уста ва.

Од ла га ње пу не при ме не до дат них пра ва по осно ву ра да на јед нак на-
чин се од но си на сва ли ца из ка те го ри је за по сле них код ди рект них и ин-
ди рект них ко ри сни ка бу џет ских сред ста ва за од ре ђе ну фи скал ну го ди-
ну, те оспо ре на од ред ба За ко на не са др жи по вре ду од ре да ба чла на 21. ст. 
1. и 3. Уста ва.
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Кон вен ци ја Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да 154 о ко лек тив ном пре го-
ва ра њу до од лу чи ва ња Устав ног су да ни је ра ти фи ко ва на, те не ма ка рак тер 
по твр ђе ног ме ђу на род ног уго во ра, у сми слу чла на 167. Уста ва, у од но су 
на ко ји се вр ши оце на са гла сно сти за ко на, али у кон крет ном слу ча ју та 
окол ност је без ути ца ја јер се пра ви ла утвр ђе на Кон вен ци јом, ко ја мо гу 
би ти од зна ча ја са ста но ви шта за шти те људ ских пра ва, не раз ли ку ју од 
од ре да ба Уста ва. 

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ред бе чла на 15. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2010. 
го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС“, број 107/09).

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та и рад-
њи пред у зе тих на осно ву од ред бе чла на 15. За ко на из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр-
ђи ва ње не у став но сти од ред бе чла на 15. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је 
за 2010. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС“, број 107/09). Ини ци ја тор оспо ра-
ва устав ност на ве де не од ред бе За ко на у од но су на од ред бе чла на 20. став 2, 
чла на 21. ст. 1. и 3, чла на 167. став 1. тач ка 1. и чла на 194. Уста ва Ре пу бли-
ке Ср би је. У ини ци ја ти ви се из но си ми шље ње да се оспо ре ном од ред бом 
За ко на утвр ђу је огра ни че ње ко је за ди ре у су шти ну са мог пра ва на за ра ду, 
не то на кна да и дру гих при ма ња, а што се, по на во ди ма ини ци ја то ра, мо же 
утвр ди ти из по је ди нач них ко лек тив них уго во ра ко ји су у по ступ ку пре го-
ва ра ња за кљу че ни у обра зов ним уста но ва ма чи ји је осни вач Ре пу бли ка. Та-
ко ђе, ини ци ја тор сма тра да се оспо ре ном од ред бом За ко на кр ши и устав ни 
прин цип јед на ко сти свих пред Уста вом и за ко ном и за бра не дис кри ми на-
ци је за по сле них по овом осно ву, као и да се ди рект но на ру ша ва сло бо да ко-
лек тив ног пре го ва ра ња. С тим у ве зи, ини ци ја тор оспо ра ва и ускла ђе ност 
на ве де не од ред бе За ко на са од ред ба ма чл. 2, 5. и 8. Кон вен ци је 154 о ко лек-
тив ном пре го ва ра њу на во де ћи да за ра де, не то при ма ња и дру га при ма ња 
из рад ног од но са спа да ју у до мен пра ва из рад ног од но са, ко ја се ис кљу чи-
во мо ра ју уре ђи ва ти на прин ци пу ко лек тив ног пре го ва ра ња по сло дав ца и 
ор га ни за ци је за по сле них, од но сно син ди ка та. Из на ве де ног раз ло га, ини-
ци ја тор сма тра да је уки да ње по ме ну тих при ма ња у су прот но сти са ин сти-
ту том ко лек тив ног пре го ва ра ња и ње го вим од ре ђе њем пре ма Кон вен ци ји 
МОР-а 154 о ко лек тив ном пре го ва ра њу и да оспо ре на од ред ба За ко на пред-
ста вља ме ру ко јом се уки да ју пра ва за по сле них у уста но ва ма обра зо ва ња 
чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја да пу тем ко лек тив ног пре го ва ра ња уче-
ству ју у про це су де фи ни са ња пра ва на за ра ду, не то на кна ду и дру га при-
ма ња. Ини ци ја тор је за тра жио од Устав ног су да да, до до но ше ња ко нач не  
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од лу ке, об у ста ви из вр ше ње по је ди нач них ака та и рад њи пред у зе тих на 
осно ву оспо ре не од ред бе За ко на. 

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио сле де ће:
Оспо ре ном од ред бом чла на 15. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 

2010. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС“, број 107/09) про пи са но је да се, у 
скла ду са чла ном 2. тач ка 31), чла ном 54. и чла ном 56. став 3. За ко на о бу-
џет ском си сте му у бу џет ској 2010. го ди ни не ће вр ши ти об ра чун и ис пла та 
пре ма Од лу ци о при ме ни Оп штег ко лек тив ног уго во ра на све по сло дав це 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и Анек су I Оп штег ко лек тив ног уго во ра 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 104/08), као ни об ра чун и ис пла та бо жић-
них, го ди шњих и ју би лар них на гра да и дру гих вр ста на гра да и бо ну са пред-
ви ђе них по себ ним и по је ди нач ним ко лек тив ним уго во ри ма, за ди рект не и 
ин ди рект не ко ри сни ке сред ста ва бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, бу џе те ло кал не 
вла сти и ор га ни за ци ја за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње. За ко ном о из ме-
на ма и до пу на ма За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2010. го ди ну („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 91/10) оспо ре на од ред ба основ ног тек ста За ко на 
ни је ме ња на.

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

Од ред ба ма Уста ва у од но су на ко је је оспо ре на устав ност од ред бе чла-
на 15. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2010. го ди ну и од ред ба ма ко је 
су од зна ча ја за оце ну устав но сти оспо ре не од ред бе За ко на утвр ђу је се: да 
људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом мо гу за ко ном би ти огра ни че на 
ако огра ни че ње до пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав до пу шта, у оби-
му нео п ход ном да се устав на свр ха огра ни че ња за до во љи у де мо крат ском 
дру штву и без за ди ра ња у су шти ну за јем че ног пра ва; да се до стиг ну ти ни-
во људ ских и ма њин ских пра ва не мо же сма њи ва ти; да при огра ни ча ва њу 
људ ских и ма њин ских пра ва, сви др жав ни ор га ни, а на ро чи то су до ви, ду-
жни су да во де ра чу на о су шти ни пра ва ко је се огра ни ча ва, ва жно сти свр хе 
огра ни че ња, при ро ди и оби му огра ни че ња, од но су огра ни че ња са свр хом 
огра ни че ња и о то ме да ли по сто ји на чин да се свр ха огра ни че ња по стиг-
не ма њим огра ни че њем пра ва (члан 20); да су пред Уста вом и за ко ном сви 
јед на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, без дис кри ми на-
ци је, да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по 
би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но-
сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог 
уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич-
ког ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 1. до 3); да сва ко има пра во на пра вич ну на-
кна ду за рад и да се ни ко тог пра ва не мо же од ре ћи (члан 60. став 4); да се 
ути цај тр жи шне при вре де на со ци јал ни и еко ном ски по ло жај за по сле них 
ускла ђу је кроз со ци јал ни ди ја лог из ме ђу син ди ка та и по сло да ва ца (члан 
82. став 3); да се сред ства из ко јих се фи нан си ра ју над ле жно сти Ре пу бли ке 
Ср би је, ау то ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју 
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из по ре за и дру гих прихoда утвр ђе них за ко ном (члан 91. став 1); да Ре пу-
бли ка Ср би ја, ау то ном не покрајинe и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве има-
ју бу џе те у ко ји ма мо ра ју би ти при ка за ни сви при хо ди и рас хо ди ко ји ма се 
фи нан си ра ју њи хо ве над ле жно сти, а да се за ко ном утвр ђу ју ро ко ви у ко-
ји ма бу џет мо ра би ти усво јен и на чин при вре ме ног фи нан си ра ња (члан 
92. ст. 1. и 2); да је прав ни по ре дак Ре пу бли ке Ср би је је дин ствен, да сви за-
ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји мо ра ју би ти са гла-
сни са Уста вом, да су по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри и оп ште при хва ће-
на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и 
да по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри не сме ју би ти у су прот но сти са Уста-
вом (члан 194. ст. 1, 3. и 4).

Оце њу ју ћи са гла сност од ред бе чла на 15. оспо ре ног За ко на са од ред-
ба ма Уста ва на ко је ука зу је ини ци ја тор, Устав ни суд је утвр дио да оспо ре-
на од ред ба ни је не са гла сна Уста ву. На и ме, Суд је кон ста то вао да су Оп шти 
ко лек тив ни уго вор и Анекс I Оп штег ко лек тив ног уго во ра ко ји пред ви ђа 
ње го во про ши ре но деј ство, у сми слу при зна ва ња до дат них пра ва зна чај-
ном бро ју за по сле них чи је се за ра де фи нан си ра ју из бу џе та Ре пу бли ке и бу-
џе та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, до не ти као ре зул тат пре го во ра из ме ђу 
ре пре зен та тив них син ди ка та, по сло да ва ца и Вла де и да је из ме ђу ових су-
бје ка та во ђен со ци јал ни ди ја лог о од ла га њу при ме не про ши ре ног деј ства 
Оп штег ко лек тив ног уго во ра, због не мо гућ но сти да се обез бе де до дат на 
сред ства за фи нан си ра ње пра ва за по сле них по овом осно ву услед не по вољ-
них ути ца ја свет ске еко ном ске кри зе и при вред не ре це си је. Има ју ћи у ви-
ду устав ну оба ве зу за ко но дав ца из чл. 91. и 92. Уста ва да за сва ку пред сто-
је ћу фи скал ну го ди ну, у скла ду са за ко ном, до не се бу џет Ре пу бли ке у ко ме 
ће при ка за ти све пла ни ра не при хо де и рас хо де ко ји ма ће фи нан си ра ти над-
ле жно сти Ре пу бли ке, као и да се ро ко ви у ко ји ма бу џет мо ра би ти усво јен 
од ре ђу ју за ко ном, те да су пра ви ла бу џет ског си сте ма, да кле и оба ве зе ко-
је се од но се на пла ни ра ње бу џет ских сред ста ва, при пре му, до но ше ње и из-
вр ша ва ње бу џе та про пи са ни За ко ном о бу џет ском си сте му, Устав ни суд је 
стао на ста но ви ште да, по ла зе ћи од јед ног од основ них на че ла Уста ва да је 
прав ни по ре дак је дин ствен (члан 4. став 4. Уста ва), при ли ком оце не устав-
но сти оспо ре не за кон ске од ред бе, тре ба има ти у ви ду и од ред бе За ко на о 
бу џет ском си сте му („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 54/09, 73/10 и 101/10). На-
ве де ним За ко ном про пи са но је: да се овим за ко ном, по ред оста лог, уре ђу-
ју пла ни ра ње, при пре ма, до но ше ње и из вр ше ње бу џе та Ре пу бли ке Ср би је 
(члан 1. став 1); да су при о ри тет ни бу џет ски ци ље ви у при пре ми и из вр ше-
њу бу џе та ма кро е ко ном ска ста бил ност, еко ном ски раз вој и сма ње ње фи-
нан сиј ског ри зи ка Ре пу бли ке (члан 4. став 3); да бу џет ски при хо ди и при-
ма ња мо ра ју би ти у рав но те жи са бу џет ским рас хо ди ма и из да ци ма (члан 
5. став 7); да се, пре ма За ко ном пр о пи са ном бу џет ском ка лен да ру, бу џет Ре-
пу бли ке до но си у де цем бру (члан 31. став 1. тач ка 12)); да се при ли ком од-
ре ђи ва ња кво та за ди рект не ко ри сни ке бу џет ских сред ста ва има ју у ви ду 
сред ства пла ни ра на у бу џе ту за ди рект ног ко ри сни ка бу џет ских сред ста-
ва, план из вр ше ња бу џе та за ди рект ног бу џет ског ко ри сни ка и ли квид не 
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мо гућ но сти бу џе та (члан 53. став 2); да оба ве зе ко је пре у зи ма ју ди рект ни, 
од но сно ин ди рект ни ко ри сни ци сред ста ва и ор га ни за ци је за оба ве зно со-
ци јал но оси гу ра ње мо ра ју од го ва ра ти апро при ја ци ји ко ја им је одо бре на за 
ту на ме ну у тој бу џет ској го ди ни и да оба ве зе пре у зе те у скла ду са одо бре-
ним апро при ја ци ја ма, а не из вр ше не у то ку го ди не, се пре но се и има ју ста-
тус пре у зе тих оба ве за и у на ред ној бу џет ској го ди ни се из вр ша ва ју на те-
рет одо бре них апро при ја ци ја за ту бу џет ску го ди ну (члан 54. ст. 1. и 2); да 
се пре у зе те оба ве зе чи ји је из нос ве ћи од из но са сред ста ва пред ви ђе ног бу-
џе том или ко је су на ста ле у су пр от но сти са овим за ко ном или дру гим пр-
о пи сом не мо гу из вр ша ва ти на те рет кон со ли до ва ног ра чу на тре зо ра Ре-
пу бли ке, од но сно ло кал не вла сти (члан 56). Та ко ђе, по ла зе ћи од то га да је 
за кон ска оба ве за сва ког до но си о ца бу џе та да бу џет ска при ма ња и рас хо ди 
бу ду урав но те же ни, што зна чи да обим рас хо да за ви си од оби ма при хо да 
ко ји се мо гу обез бе ди ти за пред сто је ћу фи скал ну го ди ну, да се при хо ди бу-
џе та обез бе ђу ју из по ре за и дру гих јав них да жби на, да при ли ком пла ни ра-
ња вр сте и оби ма ка ко рас хо да, та ко и при хо да, мо ра ју да бу ду по што ва ни 
при мар ни ци ље ви бу џет ског си сте ма (ма кр о е ко ном ска ста бил ност, одр жи-
ви еко ном ски раз вој и сма ње ње фи нан сиј ског ри зи ка Ре пу бли ке), као и да се 
пре у зе те оба ве зе за ко је ни су обез бе ђе на сред ства у бу џе ту не мо гу из вр ша-
ва ти, Устав ни суд је утвр дио да оспо ре ном од ред бом За ко на ни су уки ну та 
пра ва за по сле них пред ви ђе на про ши ре ним деј ством Оп штег ко лек тив ног 
уго во ра, већ је про пи са но да се у бу џет ској 2010. го ди ни не ће вр ши ти об-
ра чун и ис пла та на кна да по осно ву ових пра ва. Сто га се устав ност ове од-
ред бе За ко на, пре ма оце ни Су да, не мо же до ве сти у пи та ње са ста но ви шта 
од ред бе чла на 20. став 2. Уста ва, бу ду ћи да се не ра ди о пра ву на „за ра ду“, 
од но сно пра вич ну на кна ду за рад, већ о по је ди ним до дат ним пра ви ма по 
осно ву ра да чи ја је пу на при ме на од ло же на због не до стат ка фи нан сиј ских 
сред ста ва. По твр да прет ход ног ста ва Устав ног су да на ла зи се и у чи ње ни-
ци да је у то ку по ступ ка пред овим су дом чла ном 13. За ко на о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 101/10) пред ви ђе на ис пла та ју би лар них на гра да за за по-
сле не ко ји су то пра во сте кли у 2011. го ди ни, а чла ном 6. За ко на о из ме на ма 
и до пу на ма За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 78/11), из вр ше на је до пу на чла на 13. основ ног тек ста За-
ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 107/09) но вим ста вом 2, ко јим је пред ви ђе но да ће се у 2011. го ди ни 
из вр ши ти ис пла та ју би лар них на гра да за по сле ни ма и код ко ри сни ка ко ји 
су ис пу ни ли усло ве за оства ри ва ње овог пра ва у 2009. и 2010. го ди ни, а на 
осно ву еви ден ци је за по сле них у на ве де ним го ди на ма. На овај на чин омо-
гу ће но је из вр ше ње и де ла оспо ре не од ред бе чла на 15. За ко на о бу џе ту Ре-
пу бли ке Ср би је за 2010. го ди ну ко ји се од но си на ис пла ту ју би лар них на-
гра да за по сле ни ма код ко ри сни ка бу џет ских сред ста ва.

Це не ћи устав ност оспо ре не од ред бе чла на 15. За ко на у од но су на устав-
но на че ло јед на ко сти свих пред Уста вом и за ко ном и за бра не дис кри ми на-
ци је, Устав ни суд на ла зи да на во ди ини ци ја то ра ни су осно ва ни, има ју ћи у 
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ви ду да се од ла га ње пу не при ме не на ве де них, до дат них пра ва по осно ву ра-
да, на јед нак на чин од но си на сва ли ца из ка те го ри је за по сле них код ди рект-
них и ин ди рект них ко ри сни ка бу џет ских сред ста ва за од ре ђе ну фи скал ну 
го ди ну. По ла зе ћи од чи ње ни це да је ра ди за шти те ма кро е ко ном ске ста бил-
но сти и оста лих при о ри тет них ци ље ва бу џет ског си сте ма, а услед не до стат-
ка по треб них фи нан сиј ских сред ста ва, од ло же но оства ри ва ње од ре ђе них 
пра ва по осно ву ра да за по сле них, те да ни је уки ну то Уста вом за га ран то-
ва но пра во на пра вич ну на кна ду за рад, Устав ни суд је оце нио да оспо ре-
на од ред ба За ко на не са др жи по вре ду од ре да ба чла на 21. ст. 1. и 3. Уста ва.

Кон вен ци јом Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да 154 о ко лек тив ном пре-
го ва ра њу, на ко ју се по зи ва ини ци ја тор, у чла ну 2. пред ви ђе но је да се по јам 
„ко лек тив но пре го ва ра ње“ од но си на све пре го во ре ко ји се во де из ме ђу по-
сло дав ца, гру пе по сло да ва ца или јед не или ви ше ор га ни за ци ја по сло да ва-
ца, с јед не стра не, и јед не или ви ше ор га ни за ци ја рад ни ка, с дру ге стра не, 
ра ди: а) утвр ђи ва ња усло ва ра да и усло ва за по шља ва ња, б) ре гу ли са ња од-
но са из ме ђу по сло да ва ца и рад ни ка и ц) ре гу ли са ња од но са из ме ђу по сло-
да ва ца или њи хо вих ор га ни за ци ја и рад нич ке ор га ни за ци је или рад нич ких 
ор га ни за ци ја. Чла ном 5. Кон вен ци је пред ви ђе но је да се пред у зи ма ју ме ре 
при ла го ђе не на ци о нал ним усло ви ма за про мо ви са ње ко лек тив ног пре го-
ва ра ња ра ди по сти за ња ци ље ва пред ви ђе них тач ком 2. истог чла на, а чла-
ном 8. Кон вен ци је пред ви ђе но је да се ме ре ко је пред у зи ма ју јав ни ор га ни у 
свр ху под сти ца ња и про мо ви са ња раз во ја ко лек тив ног пре го ва ра ња не об-
ли ку ју ни ти при ме њу ју та ко да оме та ју сло бо ду ко лек тив ног пре го ва ра ња.

Бу ду ћи да је Устав ни суд кон ста то вао да на ве де на Кон вен ци ја до да нас 
ни је ра ти фи ко ва на, то зна чи да не ма ка рак тер по твр ђе ног ме ђу на род ног 
уго во ра, у сми слу чла на 167. Уста ва, те сто га не ма устав но прав ног осно ва 
да се у од но су на ову кон вен ци ју вр ши оце на са гла сно сти оспо ре не од ред-
бе За ко на. Ме ђу тим, ка ко на ве де на кон вен ци ја и дру ги до ку мен ти уни вер-
зал них или ре ги о нал них ор га ни за ци ја са др же пра ви ла ко ја мо гу би ти од 
зна ча ја са ста но ви шта за шти те људ ских пра ва, Устав ни суд је раз мо трио 
и од ред бе чл. 2, 5. и 8. кон вен ци је, али ни је на шао да са др же не ка по себ на 
пра ви ла ко ја би се раз ли ко ва ла од од ре да ба Уста ва. На и ме, на ве де не од ред-
бе Кон вен ци је су на чел ног ка рак те ра јер на нај оп шти ји на чин из ра жа ва ју 
по тре бу да се од но си из ме ђу за по сле них и по сло да ва ца уре ђу ју ко лек тив-
ним уго во ри ма ко је за кљу чу ју син ди кат и по сло да вац. Ме ђу тим, Суд оце-
њу је да оспо ре на од ред ба За ко на не пред ста вља уре ђи ва ње од но са син ди ка-
та (тј. за по сле них) и по сло да ва ца ми мо њи хо ве во ље, већ са мо за од ре ђе но 
вре ме од ла же пу ну при ме ну на ве де них пра ва по осно ву ра да, у ме ри нео п-
ход ној за очу ва ње ма кр о е ко ном ске ста бил но сти Ре пу бли ке.

Оце њу ју ћи са гла сност од ред бе чла на 15. оспо ре ног За ко на са од ред-
ба ма Уста ва на ко је ука зу је ини ци ја тор, Устав ни суд је утвр дио да оспо ре-
на од ред ба ни је не са гла сна Уста ву. На и ме, Суд је кон ста то вао да су Оп шти 
ко лек тив ни уго вор и Анекс I Оп штег ко лек тив ног уго во ра, ко ји пред ви ђа 
ње го во про ши ре но деј ство у сми слу при зна ва ња до дат них пра ва зна чај ном 
бро ју за по сле них чи је се за ра де фи нан си ра ју из бу џе та Ре пу бли ке и бу џе та 
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је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, до не ти као ре зул тат пре го во ра из ме ђу ре-
пре зен та тив них син ди ка та, по сло да ва ца и Вла де и да је из ме ђу ових су бје-
ка та во ђен со ци јал ни ди ја лог о од ла га њу при ме не про ши ре ног деј ства Оп-
штег ко лек тив ног уго во ра, из раз ло га не мо гућ но сти да се обез бе де до дат на 
бу џет ска сред ства за фи нан си ра ње пра ва за по сле них по овом осно ву, због 
не по вољ них ути ца ја свет ске еко ном ске кри зе и при вред не ре це си је, али да 
ста во ви, са јед не стра не син ди ка та, а са дру ге стра не Вла де и по сло да ва ца 
ни су ко нач но ускла ђе ни. 

Из на ве де них раз ло га, Устав ни суд је оце нио да ни су осно ва ни на во ди 
ини ци ја то ра о не са гла сно сти од ред бе чла на 15. За ко на о бу џе ту Ре пу бли-
ке Ср би је за 2010. го ди ну са Уста вом, те ни је при хва тио под не ту ини ци ја-
ти ву, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 109/07), као тач ки 1. из ре ке.

Бу ду ћи да је ко нач но од лу чио у овој прав ној ства ри, Суд је од ба цио зах-
тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та и рад њи на осно ву оспо ре-
не од ред бе из тач ке 1. из ре ке, са гла сно од ред би чла на 56. став 3. За ко на о 
Устав ном су ду, као у тач ки 2. из ре ке.

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

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-528/2010 од 24. но вем бра 2011. го ди не

За кон о ста но ва њу 
(„Слу жбе ни гла сник 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. тач ка 4.

Пре ма Уста ву од 2006. го ди не, по сто је ћа дру штве на сво ји на пре тва-
ра се у при ват ну сво ји ну под усло ви ма, на на чин и у ро ко ви ма пред ви ђе-
ним за ко ном, а за ко но да вац је вла стан да уре ђу је сво јин ске и обли га ци-
о не од но се и за шти ту свих об ли ка сво ји не и дру ге еко ном ске и со ци јал не 
од но се од оп штег ин те ре са, а ти ме и да уре ди сво јин ске про ме не на оном 
де лу сред ста ва у дру штве ној, од но сно др жав ној сво ји ни ко ји чи не ста но-
ви у тим об ли ци ма сво ји не, укљу чу ју ћи и из у зет ке у оства ри ва њу пра ва 
от ку па, би ло по осно ву по себ не прав не си ту а ци је ли ца, би ло по осно ву 
спе ци фич но сти пред ме та про ме та.

Оспо ре ним де лом од ред бе За ко на пред ви ђе но је да се од от ку па по 
од ред ба ма За ко на о ста но ва њу из у зи ма стан ко ји се на ла зи у за ду жби ни, 
од но сно ко ји је при па дао за ду жби ни ко ја би мо гла да на ста ви са оства ри ва-
њем ци ље ва ра ди ко јих је осно ва на, на ко ји на чин се огра ни че ње про ме та 
ве зу је за свр ху пред мет не не по крет но сти. Ка ко су ста но ви у дру штве ној, 
од но сно др жав ној сво ји ни фи нан си ра ни из раз ли чи тих из во ра сред ста ва 
и за раз ли чи те свр хе (из на мен ског до при но са на бру то лич не до хот ке за 
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стам бе ну из град њу и сред стви ма осни ва ча за ду жби не за од ре ђе не оп ште-
ко ри сне свр хе), Устав ни суд је на шао да за раз ли чит трет ман но си ла ца 
ста нар ског пра ва, од но сно за ку па ца на ста но ви ма из гра ђе ним на ве де ним 
сред стви ма у по гле ду пра ва на от куп по сто ји ра зум но и објек тив но оправ-
да ње, има ју ћи у ви ду и да се огра ни че ње од но си са мо на за ду жби не ко је 
су об но ви ле или би мо гле об но ви ти рад у про пи са ном ро ку, као и да ти ме 
ни је по вре ђе но пра во на по што ва ње до ма из чла на 8. став 1. Европ ске 
кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, јер за куп ци 
ста но ва у за ду жби на ма за др жа ва ју пра во њи хо вог трај ног ко ри шће ња.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у-
став но сти и не са гла сно сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма од ред-
бе чла на 17. став 1. тач ка 4. За ко на о ста но ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 
46/98, 26/01 и 101/05). 

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
устав но сти од ред бе чла на 17. став 1. тач ка 4. За ко на о ста но ва њу („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 
49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05), у де лу ко ји се од но си на из у зи ма ње од 
от ку па по од ред ба ма овог за ко на ста на ко ји се на ла зи у за ду жби ни, од но-
сно ко ји је при па дао за ду жби ни ко ја би мо гла да на ста ви са оства ри ва њем 
ци ље ва ра ди ко јих је осно ва на. У ини ци ја ти ви се на во ди да су оспо ре ном 
од ред бом За ко на о ста но ва њу, гра ђа ни ко ји ко ри сте ста но ве у згра да ма за-
ду жби на на ко ји ма има ју ста нар ско пра во или пра во за ку па, ста вље ни у не-
јед нак по ло жај у од но су на дру ге гра ђа не Ре пу бли ке Ср би је ко ји ма је омо-
гу ћен от куп дру штве них ста но ва, чи ме су по вре ђе ни пра во јед на ко сти из 
чла на 19. и на че ло за бра не дис кри ми на ци је из чла на 21. Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је. На и ме, дру штве ни ста но ви су от ку пљи ва ни по „при ви ле го ва ним“, 
а не тр жи шним це на ма, јер је за по сле ним гра ђа ни ма омо гу ћен от куп по 
по вољ ни јим це на ма за то што су у стам бе ни фонд упла ћи ва ли 4% од бру то 
лич ног до хот ка. Ини ци ја то ри ис ти чу да су и гра ђа ни ко ји ко ри сте ста но-
ве у за ду жби на ма би ли из јед на че ни у оба ве зи да у стам бе ни фонд упла ћу-
ју 4% од бру то лич ног до хот ка, али су, исто вре ме но и дис кри ми ни са ни, јер 
ста но ве ко је ко ри сте не мо гу да от ку пе под јед на ким усло ви ма. Осим то га, 
у прак си је јед ном бро ју гра ђа на ко ји су ко ри сти ли ста но ве у за ду жби на-
ма омо гу ћен от куп ста но ва под истим усло ви ма за от куп дру штве них ста-
но ва, а дру ги ма не, па је та ква дис кри ми на ци ја учи ње на чак у ис тој згра ди 
ко ја је за ду жби на. У при лог ини ци ја ти ве на во де се при ме ри згра да ко је су 
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за ду жби не и у ко ји ма су ста но ви де ли мич но или у це ли ни от ку пље ни, што 
ука зу је на „не јед нак трет ман гра ђа на и дис кри ми на ци ју ко ри сни ка ста но-
ва у за ду жби на ма у од но су на чл. 19, 21. и 58. Уста ва“. У до пу ни ини ци ја-
ти ве, на во ди се да су оспо ре ном од ред бом чла на 17. став 1. тач ка 4. За ко на 
о ста но ва њу по вре ђе на и основ на људ ска пра ва, и то: пра во на дом из чла-
на 8. Европ ске кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо-
да, пот пи са не у Ри му 4. но вем бра 1950. го ди не, пра во на мир но ужи ва ње 
имо ви не из чла на 1. Про то ко ла 1 уз Кон вен ци ју, од 20 мар та 1952. го ди не, 
за бра на дис кри ми на ци је из чла на 14. Кон вен ци је и оп шта за бра на дис кри-
ми на ци је из чла на 1. Про то ко ла 12 уз на ве де ну Кон вен ци ју, од 4. но вем-
бра 2000. го ди не, као и за бра на зло у по тре бе пра ва из чла на 17. на ве де не  
Кон вен ци је. 

На сед ни ци Устав ног су да одр жа ној 7. ок то бра 2010. го ди не за кљу че-
но је да се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ред бе чла на 17. став 1. тач-
ка 4. За ко на о ста но ва њу до ста ви На род ној скуп шти ни на ми шље ње. Ми-
шље ње ни је до ста вље но у оста вље ном ро ку, а ни по ње го вом ис те ку. Сто га 
је, са гла сно од ред би чла на 34. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 109/07), по сту пак на ста вљен. 

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је од ред бом чла-
на 16. став 1. За ко на о ста но ва њу („Слу жбе ни гла сник 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) про пи са но да је но си лац пра ва рас по ла га ња на ста ну у дру штве ној 
сво ји ни и вла сник ста на у др жав ној сво ји ни ду жан да но си о цу ста нар ског 
пра ва, од но сно за куп цу ко ји је то свој ство сте као до да на сту па ња на сна-
гу овог за ко на, на ње гов зах тев у пи сме ној фор ми омо гу ћи от куп ста на ко-
ји ко ри сти, под усло ви ма про пи са ним овим за ко ном. 

Оспо ре ном од ред бом чла на 17. став 1. тач ка 4. За ко на пред ви ђе но је да 
се од от ку па по од ред ба ма овог за ко на из у зи ма стан ко ји се на ла зи у за ду-
жби ни, од но сно ко ји је при па дао за ду жби ни ко ја би мо гла да на ста ви са 
оства ри ва њем ци ље ва ра ди ко јих је осно ва на, згра ди по диг ну тој или ку пље-
ној из сред ста ва да тих или са ку пље них за до бр о твор не и дру ге дру штве но 
ко ри сне свр хе (ле га ти, по кло ни, са ку пље ни при ло зи и сл.) или ре пре зен-
та тив ној згра ди, ко ја се ко ри сти за по тре бе др жав них ор га на и ор га на ло-
кал не са мо у пра ве.

Оста лим од ред ба ма чла на 17. За ко на, ко је су по ве за не са оспо ре ном 
од ред бом ста ва 1. тач ка 4. овог чла на, пред ви ђе но је: да ми ни ста р ство над-
ле жно за по сло ве кул ту ре утвр ђу је ко ји ста но ви се на ла зе у за ду жби ни, 
од но сно ко ји су при па да ли за ду жби ни ко ја би мо гла да на ста ви са оства-
ри ва њем ци ље ва ра ди ко јих је осно ва на, у сми слу ста ва 1. тач ка 4. овог чла-
на, да за ду жби на мо же об но ви ти рад ако су ње ни ци ље ви мо гу ћи и ако се 
при хо ди ма од ста но ва ко ји су при па да ли за ду жби ни мо гу оства ри ва ти ти 
ци ље ви, да за куп ци на нео д ре ђе но вре ме ста но ва ко ји су при па да ли за ду-
жби на ма ко је до ис те ка ро ка од шест ме се ци од да на сту па ња на сна гу овог 
за ко на не об но ве рад, од но сно ко је не от поч ну са оства ри ва њем сво јих ци-
ље ва, има ју пра во да от ку пе ста но ве под усло ви ма утвр ђе ним овим за ко-
ном (члан 17. ст. 4, 7. и 8).
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Чла ном 7. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ста но ва њу („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 33/93) до пу њен је члан 17. основ ног За ко на, ко јим 
је, ка да је реч о ста но ви ма ко ји се на ла зе у за ду жби ни, пред ви ђе но да ми-
ни стар ство над ле жно за по сло ве кул ту ре утвр ђу је ко ји ста но ви се на ла зе у 
за ду жби ни, од но сно ко ји су при па да ли за ду жби ни ко ја би мо гла да на ста-
ви са оства ри ва њем ци ље ва ра ди ко јих је осно ва на, у сми слу ста ва 1. тач-
ка 4. овог чла на и да за ду жби на мо же об но ви ти рад ако су ње ни ци ље ви 
мо гу ћи и ако се при хо ди ма од ста но ва ко ји су при па да ли за ду жби ни мо гу 
оства ри ва ти ти ци ље ви. 

Чла ном 2. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ста но ва њу („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 16/97) члан 17. За ко на о ста но ва њу је по но во до пу њен 
и овим до пу на ма је пред ви ђе но: да за куп ци на нео д ре ђе но вре ме ста но ва 
ко ји су при па да ли за ду жби на ма ко је до ис те ка ро ка од шест ме се ци од да-
на сту па ња на сна гу овог за ко на не об но ве рад, од но сно ко је не от поч ну са 
оства ри ва њем сво јих ци ље ва, има ју пра во да от ку пе ста но ве под усло ви-
ма утвр ђе ним овим за ко ном (став 1); да Ми ни ста р ство кул ту ре утвр ђу је 
за ду жби не ко је до ро ка из ста ва 1. овог чла на ни су об но ви ле рад, од но сно 
ни су от по че ле са оства ри ва њем сво јих ци ље ва (став 2).

Пра вил ни ком о утвр ђи ва њу ста но ва ко ји се из у зи ма ју од от ку па у згра-
да ма за ду жби на ко је би мо гле об но ви ти рад („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
29/94, 41/94 и 63/94) так са тив но су утвр ђе не згра де у ко ји ма се на ла зе ста-
но ви, ко ји су при па да ли за ду жби на ма ко је би мо гле об но ви ти рад ра ди 
оства ри ва ња ци ље ва због ко јих су осно ва не и на ве де ни ци ље ви за сва ку 
за ду жби ну.

Чла ном 1. За ко на о до пу на ма За ко на о ста но ва њу („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 46/98) у чла ну 17. до дат је још је дан став, пре ма ко ме се за куп ни-
не за ста но ве ко ји при па да ју за ду жби ни ко ја је об но ви ла рад у скла ду са 
за ко ном упла ћу ју тој за ду жби ни.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да се људ ска и ма њин ска пра ва 
за јем че на Уста вом не по сред но при ме њу ју и да се Уста вом јем че, и као та-
ква, не по сред но при ме њу ју људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на оп ште при-
хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго-
во ри ма и за ко ни ма. За ко ном се мо же про пи са ти на чин оства ри ва ња ових 
пра ва са мо ако је то Уста вом из ри чи то пред ви ђе но или ако је то нео п ход-
но за оства ре ње по је ди ног пра ва због ње го ве при ро де, при че му за кон ни 
у ком слу ча ју не сме да ути че на су шти ну за јем че ног пра ва (члан 18. ст. 1. и 
2); да јем ства нео ту ђи вих људ ских и ма њин ских пра ва у Уста ву слу же очу-
ва њу људ ског до сто јан ства и оства ре њу пу не сло бо де и јед на ко сти сва ког 
по је дин ца у пра вед ном, отво ре ном и де мо крат ском дру штву, за сно ва ном 
на на че лу вла да ви не пра ва (члан 19); да су пред Уста вом и за ко ном сви јед-
на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, без дис кри ми на ци-
је, да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би-
ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, 
дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве-
ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич-
ког ин ва ли ди те та (члан 21. ст 1. до 3), да се јем чи мир но ужи ва ње сво ји не 
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и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву за ко на, да пра во сво ји не 
мо же би ти од у зе то или огра ни че но са мо у јав ном ин те ре су утвр ђе ном на 
осно ву за ко на, уз на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа од тр жи шне и да се за-
ко ном мо же огра ни чи ти на чин ко ри шће ња имо ви не (члан 58. ст. 1. до 3); 
да се јем че при ват на, за дру жна и јав на сво ји на, да је јав на сво ји на др жав на 
сво ји на, сво ји на ау то ном не по кра ји не и сво ји на је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве и да сви об ли ци сво ји не има ју јед на ку прав ну за шти ту, да се по сто-
је ћа дру штве на сво ји на пре тва ра у при ват ну сво ји ну под усло ви ма, на на-
чин и у ро ко ви ма пред ви ђе ним за ко ном и да се сред ства из јав не сво ји не 
оту ђу ју се на на чин и под усло ви ма утвр ђе ним за ко ном (члан 86); да Ре пу-
бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог, сво јин ске и обли га ци о-
не од но се и за шти ту свих об ли ка сво ји не, дру ге еко ном ске и со ци јал не од-
но се од оп штег ин те ре са и дру ге од но се од ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју, 
у скла ду с Уста вом (члан 97. тач. 7, 8. и 17).

Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, 
ко ја је од стра не др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра ра ти фи ко ва на 26. де-
цем бра 2003. го ди не, утвр ђе но је: да сва ко има пра во на по што ва ње свог при-
ват ног и по ро дич ног жи во та, до ма и пре пи ске (члан 8. став 1); да се ужи ва ње 
пра ва и сло бо да пред ви ђе них у овој кон вен ци ји обез бе ђу је без дис кри ми на-
ци је по би ло ком осно ву, као што су пол, ра са, бо ја ко же, је зик, ве ро и спо вест, 
по ли тич ко или дру го ми шље ње, на ци о нал но или со ци јал но по ре кло, ве за с 
не ком на ци о нал ном ма њи ном, имов но ста ње, ро ђе ње или дру ги ста тус (члан 
14). Чла ном 1. Про то ко ла 1 уз Кон вен ци ју про пи са но је да сва ко фи зич ко и 
прав но ли це има пра во на нео ме та но ужи ва ње сво је имо ви не, да ни ко не мо-
же би ти ли шен сво је имо ви не, осим у јав ном ин те ре су и под усло ви ма пред-
ви ђе ним за ко ном и оп штим на че ли ма ме ђу на род ног пра ва и да прет ход не 
од ред бе ни на ко ји на чин не ути чу на пра во др жа ве да при ме њу је за ко не ко-
је сма тра по треб ним да би ре гу ли са ла ко ри шће ње имо ви не у скла ду с оп-
штим ин те ре си ма или да би обез бе ди ла на пла ту по ре за или дру гих да жби-
на или ка зни. Чла ном 1. Про то ко ла 12 уз Кон вен ци ју пред ви ђе но је да ће се 
сва ко пра во ко је за кон про пи су је оства ри ва ти без дис кри ми на ци је по би ло 
ком осно ву као нпр. по лу, ра си, бо ји ко же, је зи ку, ве ро и спо ве сти, по ли тич-
ком и дру гом уве ре њу, на ци о нал ном или дру штве ном по ре клу, по ве за но сти 
с на ци о нал ном ма њи ном, имо ви ни, ро ђе њу или дру гом ста ту су (ста ва 1) и да 
јав не вла сти не ће ни пре ма ко ме вр ши ти дис кри ми на ци ју по осно ви ма као 
што су они по ме ну ти у ста ву 1. овог чла на (став 2).

При ли ком оце не устав но сти оспо ре не чла на 17. став 1. тач ка 4. За ко-
на о ста но ва њу, Устав ни суд је имао у ви ду и од ред бе по себ ног за ко на ко-
јим се уре ђу ју осни ва ње и прав ни по ло жај за ду жби на и фон да ци ја, имо-
ви на и дру га пи та ња од зна ча ја за њи хов рад. Ра ни је ва же ћим За ко ном о 
за ду жби на ма, фон да ци ја ма и фон до ви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 59 
/89), ко ји је пре стао да ва жи да ном по чет ка при ме не За ко на о за ду жби на-
ма и фон да ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 88/10), би ло је пред ви ђе-
но: да се за ду жби на, фон да ци ја и фонд осни ва ју ра ди по ма га ња ства ра ла-
штва и оства ри ва ња ху ма ни тар них и дру гих дру штве но ко ри сних ци ље ва 
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(члан 2), да за ду жби ном упра вља осни вач и да за ду жби ном, по во љи осни-
ва ча, мо же упра вља ти и дру го фи зич ко ли це или ви ше фи зич ких ли ца, те 
да по сле смр ти осни ва ча, ако те ста мен том ни је дру га чи је од ре ђе но, за ду-
жби ну пре у зи ма дру штве но-по ли тич ка за јед ни ца. (члан 9. став 1); да за-
ду жби не, фон да ци је и фон до ви мо гу рас по ла га ти пра ви ма и сред стви ма и 
има ти не по крет не или по крет не ства ри (члан 12). 

Са да ва же ћим За ко ном о за ду жби на ма и фон да ци ја ма из 2010. го ди не 
је про пи са но: да је за ду жби на, у сми слу овог за ко на, прав но ли це без чла-
но ва ко јем је осни вач на ме нио од ре ђе ну имо ви ну (основ на имо ви на) ра ди 
до бро чи ног оства ри ва ња оп ште ко ри сног ци ља или при ват ног ин те ре са, од-
но сно ци ља ко ји ни је за бра њен Уста вом или за ко ном (члан 2. став 1); да се 
оства ри ва њем оп ште ко ри сног ци ља, у сми слу овог за ко на, сма тра ју ак тив-
но сти усме ре не на про мо ви са ње и за шти ту људ ских, гра ђан ских и ма њин-
ских пра ва, про мо ви са ње де мо крат ских вред но сти, европ ских ин те гра ци ја и 
ме ђу на род ног раз у ме ва ња, одр жи ви раз вој, ре ги о нал ни раз вој, рав но прав-
ност по ло ва, уна пре ђе ње со ци јал не и здрав стве не за шти те, про мо ви са ње 
и уна пре ђе ње кул ту ре и јав ног ин фор ми са ња, про мо ви са ње и по пу ла ри-
за ци ју на у ке, обра зо ва ња, умет но сти и ама тер ског спо р та, уна пре ђи ва ње 
по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том, бри гу о де ци и мла ди ма, по моћ ста ри-
ма, за шти ту жи вот не сре ди не, бор бу про тив ко руп ци је, за шти ту по тро ша-
ча, за шти ту жи во ти ња, ху ма ни тар не и дру ге ак тив но сти ко ји ма за ду жби-
не и фон да ци је оства ру ју оп ште ко ри сне ци ље ве од но сно ин те ре се (члан 3. 
став 1); да се сред ства за ду жби не, фон да ци је и фон да мо гу ко ри сти ти ис-
кљу чи во у свр хе и на на чин ко је је од ре дио осни вач, ако овим за ко ном ни-
је дру га чи је од ре ђе но (члан 13. став 1), да се имо ви на за ду жби не, од но сно 
фон да ци је мо же ис кљу чи во ко ри сти ти за оства ри ва ње ци ље ва утвр ђе них 
ак том о осни ва њу и ста ту том и да осни вач мо же у осни вач ком ак ту од ре-
ди ти нај ма њу вред ност до ко је се основ на имо ви на за ду жби не мо же сма-
њи ти, ко ја не сме би ти ма ња од нај ма ње вред но сти основ не имо ви не утвр-
ђе не овим за ко ном. (члан 47. ст. 1. и 5).

По схва та њу Устав ног су да, от куп ста но ва, пред ви ђен од ред бом чла на 
16. став 1. За ко на, пред ста вља уре ђи ва ње јед ног од об ли ка у ко јем се оства-
ру је пре тва ра ње сред ста ва у дру штве ној и др жав ној сво ји ни у дру ге об ли-
ке сво ји не, ко је је би ло утвр ђе но од ред бом чла на 59. став 1. Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је од 1990. го ди не, о че му је Устав ни суд из ра зио став у Од лу ци 
IУ-230/92 од 13. ју ла 2000. го ди не („Слу жбе ном гла сни ку РС“, број 39/2000). 
Од ред ба чла на 86. став 2. Уста ва од 2006. го ди не, пре ма ко јој се по сто је ћа 
дру штве на сво ји на пре тва ра у при ват ну сво ји ну под усло ви ма, на на чин и 
у ро ко ви ма пред ви ђе ним за ко ном и од ред ба чла на 97. тач ка 7, ко ја утвр-
ђу је овла шће ње за ко но дав ног ор га на да уре ђу је сво јин ске и обли га ци о не 
од но се и за шти ту свих об ли ка сво ји не и дру ге еко ном ске и со ци јал не од-
но се од оп штег ин те ре са, је су устав ни основ да за ко но дав ни ор ган уре ди 
сво јин ске про ме не на оном де лу сред ста ва у дру штве ној од но сно др жав ној 
сво ји ни, ко ји чи не ста но ви у тим об ли ци ма сво ји не. По ла зе ћи од на ве де ног 
устав ног овла шће ња, за ко но дав ни ор ган је овла шћен и да уста но ви и уре ди 
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из у зет ке у оства ри ва њу пра ва от ку па и утвр ди ко ји се ста но ви из у зи ма ју 
из от ку па, би ло по осно ву по себ не прав не си ту а ци је ли ца, би ло по осно ву 
спе ци фич но сти пред ме та про ме та, као што је то утвр ђе но од ред ба ма чла на 
17. оспо ре ног За ко на. Оспо ре на од ред ба чла на 17. став 1. тач ка 4. За ко на у 
де лу ко јим се из у зи ма ју ста но ви ко ји се на ла зе у за ду жби ни ко ја би мо гла 
да на ста ви са оства ри ва њем ци ље ва ра ди ко јих је осно ва на, ве зу је огра ни-
че ње овог про ме та за свр ху пред мет не не по крет но сти, са ци љем да се она 
очу ва, од но сно вра ти пр во бит ној, за ду жбин ској на ме ни.

Ка да је реч о по ло жа ју но си о ца ста нар ског пра ва, од но сно за куп ца ста на 
на нео д ре ђе но вре ме, тре ба има ти у ви ду да ста нар ско пра во, као ни пра во 
за ку па у мо мен ту сти ца ња ни је са др жа ло пра во на от куп, већ са мо пра во 
трај ног ко ри шће ња ста на, ко је се сти ца ло и пре ста ја ло на на чин и под усло-
ви ма утвр ђе ним за ко ном. У том по гле ду су сви но си о ци ста нар ског пра ва, 
ко је је по сле сту па ња на сна гу За ко на о ста но ва њу пре тво ре но у пра во за ку-
па на нео д ре ђе но вре ме, би ли у јед на ком по ло жа ју. За кон о ста но ва њу увео 
је раз ли ку у по ло жа ју из ме ђу но си о ца ста нар ског пра ва, од но сно за куп ца 
на ста ну у дру штве ној и др жав ној сво ји ни ко ме је да та мо гућ ност от ку па 
ста на ко ји ко ри сти под при ви ле го ва ним (не тр жи шним) усло ви ма про пи-
са ним овим за ко ном и но си о ца ста нар ског пра ва, од но сно за куп ца ста на 
ко ји се на ла зи у за ду жби ни, од но сно ко ји је при па дао за ду жби ни, ко ја би 
мо гла да на ста ви са оства ри ва њем ци ље ва ра ди ко јих је осно ва на, ко ме ни је 
да то пра во от ку па ста на ко ји ко ри сти. При то ме, зна чај но је уо чи ти да ни су 
сви ста но ви у згра да ма за ду жби на из у зе ти од от ку па, већ са мо у за ду жби ни 
ко ја би мо гла да на ста ви са оства ри ва њем ци ље ва ра ди ко јих је осно ва на.

Бу ду ћи да На род на скуп шти на ни је до ста ви ла ми шље ње на тра же ње 
Устав ног су да, објек тив но и ра зум но оправ да ње за на ве де но раз ли ко ва ње 
Устав ни суд је мо гао по тра жи ти са мо у оспо ре ној од ред би чла на 17. став 
1. тач ка 4. За ко на о ста но ва њу. Устав ни суд je за кљу чио да на ве де на раз ли-
ка по сто ји, пре све га, због раз ли чи тих из во ра сред ста ва, ко ји ма су ове две 
ка те го ри је ста но ва сти ца не, али и раз ли чи те свр хе и ци ље ва њи хо вог ко-
ри шће ња. На и ме, ста но ви у дру штве ној и др жав ној сво ји ни сво ји ни су из-
гра ђе ни сред стви ма ко ја су из два ја на као до при нос на бру то лич не до хот-
ке, ко ји је на мен ски опре де љен за стам бе ну из град њу и у ци љу ре ша ва ња 
стам бе них по тре ба за по сле них, па сто га, от куп тих ста но ва пред ста вља је-
дан об лик пре тва ра ња јед ног де ла дру штве не и др жав не сво ји не у при ват-
ну сво ји ну. С дру ге стра не, ста но ви у за ду жби на ма из гра ђе ни су сред стви-
ма осни ва ча за ду жби не, ко ји је сво јом во љом од ре дио да се ње го ва имо ви на 
има упо тре бља ва ти за од ре ђе не оп ште ко ри сне свр хе и ци ље ве, као што су 
под сти ца ње и по ма га ње на уч ног, кул тур ног ства ра ла штва, сти пен ди ра ње и 
на гра ђи ва ње уче ни ка и сту де на та, по ма га ње здрав стве не за шти те, пру жа-
ње со ци јал не за шти те и слич но. При то ме, тре ба има ти у ви ду да је од ред-
бом чла на 47. став 1. За ко на о за ду жби на ма и фон да ци ја ма ко јим је уре ђе-
но упра вља ње, ко ри шће ње и рас по ла га ње имо ви ном за ду жби не, про пи са но 
да се имо ви на за ду жби не, од но сно фон да ци је мо же ис кљу чи во ко ри сти ти 
за оства ри ва ње ци ље ва утвр ђе них ак том о осни ва њу и ста ту том. То зна чи 
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да су се ста но ви у згра да ма за ду жби на мо гли ко ри сти ти за ре ша ва ње стам-
бе ног пи та ња, али је свр ха и циљ та квог ко ри шће ња мо ра ла би ти у ве зи са 
по сти за њем свр хе и ци ље ва ра ди ко јих је за ду жби на осно ва на.

Устав ни суд је на шао да за ова кав раз ли чит трет ман но си ла ца ста нар-
ског пра ва на ста но ви ма у дру штве ној и др жав ној сво ји ни, ко ји су сте че-
ни из сред ста ва из дво је них по осно ву до при но са на бру то лич не до хот ке 
и на ста но ви ма ко ји при па да ју за ду жби ни у по гле ду пра ва на от куп ста на 
ко ји ко ри сте, по сто ји ра зум но и објек тив но оправ да ње. Пре све га, ове две 
ка те го ри је ста но ва сти ца не су из раз ли чи тих из во ра сред ста ва, а с дру ге 
стра не, циљ огра ни че ња про ме та ста но ва у за ду жби на ма ве зан је за свр ху 
пред мет не не по крет но сти, са ци љем да се она очу ва, од но сно вра ти пр во-
бит ној, за ду жбин ској на ме ни. Нео спор но је да, уко ли ко би се пред ви де ла 
мо гућ ност от ку па под не тр жи шним усло ви ма и ста но ва ко ји при па да ју за-
ду жби на ма ко је оства ру ју ци ље ве ра ди ко јих су осно ва не и функ ци о ни шу 
као за ду жби не, то би би ло пр о тив но ци љу и свр си ра ди ко је су за ду жби не 
осно ва не и прак тич но би зна чи ло њи хо во уки да ње, пр о тив но во љи осни-
ва ча, ко ји се од ре као ко ри шће ња и рас по ла га ња сво је имо ви не или ње ног 
де ла и од ре дио да се ње го ва имо ви на има ко ри сти ти за по сти за ње од ре ђе-
них оп ште ко ри сних или пле ме ни тих ци ље ви. При то ме, Суд је имао у ви-
ду да се ис кљу чи ва ње мо гућ но сти сти ца ња сво ји не на ста но ви ма ко ји при-
па да ју за ду жби ни не од но си на све за ду жби не, већ са мо на оне за ду жби не 
ко је су об но ви ле рад и ко је мо гу оства ри ти свр хе и ци ље ве ра ди ко јих су 
осно ва не, као и су же ни до мет овог огра ни че ња, с об зи ром на то да је из-
ме на ма и до пу на ма оспо ре ног За ко на из 1997. го ди не да то пра во за куп ци-
ма на нео д ре ђе но вре ме ста но ва ко ји су при па да ли за ду жби на ма, ко је до 
ис те ка ро ка од шест ме се ци од да на сту па ња на сна гу овог за ко на не об но-
ве рад, од но сно ко је не от поч ну са оства ри ва њем сво јих ци ље ва, да от ку пе 
ста но ве под усло ви ма утвр ђе ним овим за ко ном.

По ла зе ћи од на ве де ног, а има ју ћи у ви ду по себ не и оп ште ко ри сне свр-
хе и ци ље ве осни ва ња и по сто ја ња за ду жби на, као и то да за не јед нак по ло-
жај за ку па ца ста но ва ко ји се на ла зе у за ду жби ни ко ја би мо гла да на ста ви 
са оства ри ва њем ци ље ва ра ди ко јих је осно ва на у по гле ду пра ва на от куп 
ста на у од но су на дру ге за куп це ста на, по на ла же њу Су да, по сто ји објек-
тив но и ра зум но оправ да ње, Суд је оце нио да се не мо же до ве сти у пи та ње 
устав ност оспо ре не од ред бе чла на 17. став 1. тач ка 4. За ко на, као ни ње на 
са гла сност са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма. Та ко ђе, с об зи ром на 
то да за куп ци ста но ва у за ду жби на ма има ју и да ље пра во њи хо вог трај ног 
ко ри шће ња, из у зи ма њем пра ва от ку па тих ста но ва под бе не фи ци ра ним 
усло ви ма, по на ла же њу Су да, ни је по вре ђе но пра во на по што ва ње до ма из 
чла на 8. став 1. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них 
сло бо да. У по гле ду на во да под но си о ца ини ци ја ти ве ко ји се од но се на раз-
ли чи то по сту па ње у прак си ка да се ра ди о от ку пу ста но ва ко ји при па да ју 
за ду жби ни, Устав ни суд ука зу је да ни је над ле жан, у сми слу од ре да ба чла-
на 167. Уста ва, да оце њу је пи та ња ко ја се од но се на при ме ну оспо ре не од-
ред бе За ко на, на ко ја се ука зу је у ини ци ја ти ви.
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На осно ву све га на ве де ног, Устав ни суд је на шао да не ма осно ва за по-
кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти и са гла сно сти са по твр ђе ним ме ђу-
на род ним уго во ри ма од ред бе чла на 17. став 1. тач ка 4. За ко на о ста но ва њу, 
па је, са гла сно чла ну 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07), ре шио да не при хва ти под не ту ини ци ја ти ву.

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

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-317/2009 од 1. де цем бра 2011. го ди не

За кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма 
(„Слу жбе ни гла сник 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, на зив По гла вља II,  
члан 10. став 1, члан 20. став 3, чл. 23. до 28.

Пре ма Уста ву, у Ре пу бли ци Ср би ји у слу жбе ној упо тре би су срп ски 
је зик и ћи ри лич ко пи смо, а слу жбе на упо тре ба дру гих је зи ка и пи са ма 
уре ђу је се за ко ном, те про пи си ва ње у оспо ре ним од ред ба ма слу жбе не 
упо тре бе и ла ти нич ког, по ред ћи ри лич ког пи сма, не пред ста вља по вре-
ду Уста ва. На и ме, срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо су увек у слу жбе ној 
упо тре би и дру ги је зи ци и пи сма их не мо гу ис кљу чи ти, а на чин слу жбе не 
упо тре бе дру гих је зи ка и пи са ма се уре ђу је за ко ном, на осно ву Уста ва и 
ве зан је за под руч ја на ко ји ма жи ве при пад ни ци на ци о нал них ма њи на.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 1. ст. 1. и 2. и чл. 4. и 5, на зи ва По гла вља II 
„Слу жбе на упо тре ба ла ти нич ког пи сма“, чла на 10. став 1, чла на 20. став 3, 
чл. 23. до 28. За ко на о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 30/10).

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
у став но сти од ре да ба чл. 27. и 28. За ко на из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
устав но сти од ре да ба чла на 1. ст. 1. и 2. и чл. 4. и 5, на зи ва По гла вља II „Слу-
жбе на упо тре ба ла ти нич ког пи сма“, чла на 10, чла на 20. став 3. и чл. 23. до 28. 
За ко на о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 30/10). Од ред бе чла на 1. ст. 1. и 2, чл. 4. и 
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5, те на зи ва По гла вља II „Слу жбе на упо тре ба ла ти нич ког пи сма“, чла на 10. 
став 1. и чла на 20. став 3, по ми шље њу ини ци ја то ра, ни су у скла ду са чла-
ном 10. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ко јим је утвр ђе на слу жбе на упо тре-
ба срп ског је зи ка и ћи ри лич ког пи сма у Ре пу бли ци Ср би ји, јер, ка ко се на-
во ди, тај члан Уста ва је „им пе ра ти ван и мо гу ћа је ње го ва ди рект на при ме на 
у прав ној прак си и за срп ски је зик је ве за но и име но ва но јед но пи смо – ћи-
ри лич ко“. Од ред бе чл. 23. до 26. За ко на ко је уре ђу ју нов ча не ка зне за при-
вред ни пре ступ, од но сно за пре кр шај, по оце ни ини ци ја то ра, утвр ђу ју са мо 
„ка зне за не по што ва ње за кон ских од ред би о пра ви ма на ци о нал них ма њи на 
на слу жбе ну упо тре бу је зи ка и пи са ма (из чла на 10. став 2. Уста ва)“, а ни су 
утвр ђе не и ка зне за не по што ва ње од ре да ба Уста ва „о пра ву срп ског на ро-
да на слу жбе ну упо тре бу свог је зи ка и пи сма (члан 10. став 1. Уста ва)“, због 
че га ни су у скла ду са чла ном 49. Уста ва ко јим је утвр ђе но да је за бра ње но и 
ка жњи во сва ко иза зи ва ње и под сти ца ње ра сне, на ци о нал не, вер ске или дру-
ге не рав но прав но сти, мр жње и не тр пе љи во сти. Од ред бе чл. 27. и 28. За ко на 
ко је су си сте ма ти зо ва не у по гла вљу „Пре ла зне и за вр шне од ред бе“, по оце-
ни ини ци ја то ра, ни су у скла ду са од ред ба ма чл. 205. и 206. Уста ва ко је утвр-
ђу ју до но ше ње Устав ног за ко на за спро во ђе ње про ме не Уста ва и сту па ње на 
сна гу Уста ва да ном про гла ше ња у На род ној скуп шти ни.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним од ред-
ба ма За ко на о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 30/10) про пи са но: да је у Ре пу бли ци 
Ср би ји у слу жбе ној упо тре би срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо а ла ти нич-
ко пи смо на на чин утвр ђен овим За ко ном (члан 1. ст. 1. и 2); да ор ган, ор га-
ни за ци ја и дру ги су бјект мо же свој на зив, фир му или дру ги јав ни нат пис да 
ис пи ше, по ред ћи ри лич ког и ла ти нич ким пи смом, као и да у фир ми пред-
у зе ћа, уста но ве и дру гог прав ног ли ца, од но сно рад ње или дру гог об ли ка 
оба вља ња де лат но сти део ко ји се ко ри сти као знак мо же се ис пи си ва ти са-
мо ла ти нич ким пи смом (члан 4); да се са о бра ћај ни зна ци и пут ни прав ци 
на ме ђу на род ним и ма ги страл ним пу те ви ма, на зи ви ме ста и дру ги ге о граф-
ски на зи ви ис пи су ју ћи ри лич ким и ла ти нич ким пи смом, да се са о бра ћај ни 
зна ци и пут ни прав ци на дру гим пу те ви ма, на зи ви ули ца и тр го ва и дру ги 
јав ни нат пи си мо гу, по ред ћи ри лич ког, ис пи си ва ти и ла ти нич ким пи смом 
(члан 5). Оспо ре ни на зив По гла вља II. За ко на гла си: „Слу жбе на упо тре-
ба ла ти нич ког пи сма“. Да ље је оспо ре ним од ред ба ма За ко на про пи са но: да 
кад се, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на текст ис пи су је и ла ти нич ким пи-
смом, текст на ла ти нич ком пи сму ис пи су је се по сле тек ста на ћи ри лич ком 
пи сму, ис под или де сно од ње га (члан 10); да прав но ли це из ста ва 1. овог 
чла на ни је ду жно да ис пи су је на срп ском је зи ку, од но сно на је зи ку на ци-
о нал них ма њи на фир му или њен део ко ји се ко ри сти као роб ни знак, без 
об зи ра на ње го во је зич ко по ре кло (члан 20. став 3); да ће се нов ча ном ка-
зном од 20.000 до 1.000.000 ди на ра ка зни ти за при вред ни пре ступ ор га ни-
за ци ја овла шће на за по ста вља ње са о бра ћај них зна ко ва и на зи ва ме ста ко-
ја по сту па су прот но чла ну 19. овог за ко на, да ће се за при вред ни пре ступ 
из ста ва 1. овог чла на ка зни ти и од го вор но ли це у ор га ни за ци ји из ста ва 



144 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

1. овог чла на нов ча ном ка зном од 4.000 до 70.000 ди на ра (члан 23); да ће се 
нов ча ном ка зном од 20.000 до 1.000.000 ди на ра ка зни ти за при вред ни пре-
ступ пред у зе ће, уста но ва или дру го прав но ли це ко је ис так не, од но сно ис-
пи ше фир му про тив но од ред ба ма чла на 20. овог за ко на, те да ће се за при-
вред ни пре ступ из ста ва 1. овог чла на ка зни ти и од го вор но ли це у прав ном 
ли цу нов ча ном ка зном од 4.000 до 70.000 ди на ра (члан 24); да ће се нов ча-
ном ка зном од 10.000 до 250.000 ди на ра ка зни ти за пре кр шај вла сник рад-
ње ко ја не ма свој ство прав ног ли ца ако ис пи ше, од но сно ис так не фир му 
су прот но од ред би чла на 20. овог за ко на (члан 25); да ће нов ча ном ка зном 
од 1.000 до 25.000 ди на ра ка зни ти за пре кр шај од го вор но ли це у ор га ну, од-
но сно ор га ни за ци ји ко ја вр ши јав на овла шће ња ако на зив ор ган, од но сно 
ор га ни за ци је ис пи ше су прот но од ред ба ма чла на 19. овог за ко на (члан 26); 
да ће се на зи ви ме ста, ули ца, тр го ва, ор га на и ор га ни за ци ја, фир ме и дру-
ги јав ни нат пи си ускла ди ти са овим за ко ном нај ка сни је до кра ја 1992. го-
ди не (члан 27); да ће се од ред бе овог за ко на о во ђе њу еви ден ци је, штам па-
њу обра за ца и из да ва њу јав них ис пра ва при ме њи ва ти од 1. ја ну а ра 1992. 
го ди не и да ће се до по чет ка при ме не од ред бе из ста ва 1. овог чла на при-
ме њи ва ти про пи си ко ји ма су ова пи та ња уре ђе на на дан сту па ња на сна гу 
овог за ко на (члан 28).

Та ко ђе, За ко ном о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма про пи са но је: 
да су на под руч ји ма Ре пу бли ке Ср би је на ко ји ма жи ве при пад ни ци на ци о-
нал не ма њи не у слу жбе ној упо тре би, исто вре ме но са срп ским је зи ком и је-
зи ци и пи сма на ци о нал них ма њи на, на на чин утвр ђен тим за ко ном (члан 1. 
став 3); да се слу жбе ном упо тре бом је зи ка и пи са ма сма тра на ро чи то упо-
тре ба је зи ка и пи са ма при ис пи си ва њу на зи ва ме ста и дру гих ге о граф ских 
на зи ва, на зи ва тр го ва и ули ца, на зи ва ор га на, ор га ни за ци ја и фир ми, об-
ја вљи ва њу јав них по зи ва, оба ве ште ња и упо зо ре ња за јав ност, као и при 
ис пи си ва њу дру гих јав них нат пи са (члан 3. став 2); да се у слу жбе ној упо-
тре би текст на је зи ци ма и пи сми ма на ци о нал них ма њи на ис пи су је по сле 
тек ста на срп ском је зи ку ис под или де сно од ње га, истим об ли ком и ве ли-
чи ном сло ва, а ако је ви ше је зи ка на ци о нал них ма њи на у слу жбе ној упо-
тре би текст на тим је зи ци ма ис пи су је се по сле срп ског је зи ка по азбуч ном 
ре ду (члан 7); да на те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са мо у пра ве где тра ди ци-
о нал но жи ве при пад ни ци на ци о нал них ма њи на, њи хов је зик и пи смо мо-
же би ти у рав но прав ној слу жбе ној упо тре би и да ће је ди ни ца ло кал не са-
мо у пра ве оба ве зно сво јим ста ту том уве сти у рав но прав ну упо тре бу је зик 
и пи смо на ци о нал не ма њи не уко ли ко про це нат при пад ни ка те на ци о нал-
не ма њи не у укуп ном бро ју ста нов ни ка на ње ној те ри то ри ји до сти же 15% 
пре ма ре зул та ти ма по след њег по пи са ста нов ни штва (члан 11. ст. 1. и 2); да 
се на под руч ји ма на ко ји ма су у слу жбе ној упо тре би и је зи ци на ци о нал них 
ма њи на, на зи ви ме ста и дру ги ге о граф ски на зи ви, на зи ви ули ца и тр го ва, 
на зи ви ор га на и ор га ни за ци ја, са о бра ћај ни зна ци, оба ве ште ња и упо зо ре ња 
за јав ност и дру ги јав ни нат пи си ис пи су ју и на је зи ци ма на ци о нал них ма-
њи на (члан 19); да се фир ма пред у зе ћа, уста но ве и дру гог прав ног ли ца ис-
пи су је на срп ском је зи ку и на је зи ку на ци о нал не ма њи на ко ји је у слу жбе ној  
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упо тре би у оп шти ни у ко јој је се ди ште тог су бјек та, да се фир ма мо же ис-
пи са ти и на је зи ку на ци о нал не ма њи не, ко ји је у слу жбе ној упо тре би у ме-
сту по сло ва ња су бје ка та из ста ва 1. овог чла на, да прав но ли це из ста ва 1. 
овог чла на ни је ду жно да ис пи су је на срп ском је зи ку, од но сно на је зи ку 
на ци о нал не ма њи не, фир му или њен део ко ји се ко ри сти као роб ни знак, 
без об зи ра на ње го во је зич ко по ре кло, да се од ред бе ст. 1. до 3. овог чла на 
од но се и на рад ње, од но сно дру ге об ли ке оба вља ња де лат но сти (члан 20).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да је Ре пу бли ка Ср би ја др жа-
ва срп ског на ро да и свих гра ђа на ко ји у њој жи ве, за сно ва на на вла да ви-
ни пра ва и со ци јал ној прав ди, на че ли ма гра ђан ске де мо кра ти је, људ ским 
и ма њин ским пра ви ма и сло бо да ма и при пад но сти европ ским прин ци пи-
ма и вред но сти ма (члан 1); да су у Ре пу бли ци Ср би ји у слу жбе ној упо тре-
би срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо, да се слу жбе на упо тре ба дру гих је зи-
ка и пи са ма уре ђу је за ко ном, на осно ву Уста ва (члан 10); да се до стиг ну ти 
ни во људ ских и ма њин ских пра ва не мо же сма њи ва ти (члан 20. став 2); да 
је за бра ње но и ка жњи во сва ко иза зи ва ње и под сти ца ње ра сне, на ци о нал-
не, вер ске или дру ге не рав но прав но сти, мр жње и не тр пе љи во сти (члан 
49); да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на има ју пра во на из ра жа ва ње, чу-
ва ње, не го ва ње, раз ви ја ње и јав но из ра жа ва ње на ци о нал не, ет нич ке, кул-
тур не и вер ске по себ но сти, на упо тре бу сво јих сим бо ла на јав ним ме сти-
ма; на ко ри шће ње свог је зи ка и пи сма, да у сре ди на ма где чи не зна чај ну 
по пу ла ци ју, др жав ни ор га ни, ор га ни за ци је ко ји ма су по ве ре на јав на овла-
шће ња, ор га ни ау то ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве во де 
по сту пак и на њи хо вом је зи ку; на шко ло ва ње на свом је зи ку у др жав ним 
уста но ва ма и уста но ва ма ау то ном них по кра ји на, на осни ва ње при ват них 
обра зов них уста но ва, да на сво ме је зи ку ко ри сте сво је име и пре зи ме, да у 
сре ди на ма где чи не зна чај ну по пу ла ци ју, тра ди ци о нал ни ло кал ни на зи ви, 
име на ули ца, на се ља и то по граф ске озна ке бу ду ис пи са не и на њи хо вом је-
зи ку, на пот пу но, бла го вре ме но и не при стра сно оба ве шта ва ње на свом је-
зи ку, укљу чу ју ћи и пра во на из ра жа ва ње, при ма ње, сла ње и раз ме ну оба-
ве ште ња и иде ја; на осни ва ње соп стве них сред ста ва јав ног оба ве шта ва ња, 
у скла ду са за ко ном (члан 79. став 1); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез-
бе ђу је, по ред оста лог, оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на као 
и дру ге од но се од ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју, у скла ду с Уста вом (члан 
97. тач. 2. и 17); да се за спро во ђе ње про ме не Уста ва до но си устав ни за кон 
(члан 205. став 1); да овај Устав сту па на сна гу да ном про гла ше ња у На род-
ној скуп шти ни (члан 206).

Од ред бом чла на 15. Устав ног за ко на за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је утвр ђен је оп шти рок до 31. де цем бра 2008. го ди не за ускла ђи ва ње 
за ко на са Уста вом. 

Устав ни суд је, по ла зе ћи од од ред бе Уста ва да су у Ре пу бли ци Ср би-
ји у слу жбе ној упо тре би срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо а да се слу жбе на 
упо тре ба дру гих је зи ка и пи са ма уре ђу је за ко ном, на осно ву Уста ва (члан 
10), утвр дио, да је за ко но да вац, са гла сно овла шће њу из чла на 97. тач. 2. и 
17. Уста ва, За ко ном о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма уре дио си стем у 
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обла сти оства ри ва ња и за шти те сло бо да и пра ва гра ђа на, као и дру ге од но се 
од ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју, у скла ду са Уста вом. По ред то га, Устав ни 
суд је утвр дио да је пре ма Уста ву Ре пу бли ка Ср би ја др жа ва срп ског на ро-
да и свих гра ђа на ко ји у њој жи ве за сно ва на на вла да ви ни пра ва и со ци јал-
ној прав ди, на че ли ма гра ђан ске де мо кра ти је, људ ским и ма њин ским пра-
ви ма и сло бо да ма и при пад но сти европ ским прин ци пи ма и вред но сти ма 
(члан 1), те да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на има ју пра во, по ред оста-
лог, на ко ри шће ње свог је зи ка и пи сма, као и да у сре ди на ма где чи не зна-
чај ну по пу ла ци ју тра ди ци о нал ни ло кал ни на зи ви, име на ули ца, на се ља и 
то по граф ске озна ке бу ду ис пи са не и на њи хо вом је зи ку (члан 79. став 1). 
По ла зе ћи од на ве де ног, про пи си ва ње у оспо ре ним од ред ба ма чла на 1. ст. 
1. и 2. и чл. 4. и 5, на зи ва По гла вља II „Слу жбе на упо тре ба ла ти нич ког пи-
сма“, чла на 10. и чла на 20. став 3. За ко на слу жбе не упо тре бе по ред ћи ри-
лич ког и ла ти нич ког пи сма, по оце ни Су да, не пред ста вља по вре ду чла на 
10. став 1. Уста ва ка ко то сма тра ини ци ја тор, с об зи ром на то да је ста вом 
2. чла на 10. Уста ва из ри чи то утвр ђе но да се слу жбе на упо тре ба дру гих је-
зи ка и пи са ма уре ђу је за ко ном, на осно ву Уста ва. Ка ко је За ко ном о слу-
жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма, са гла сно Уста ву, уре ђе на слу жбе на упо-
тре ба и дру гих је зи ка и пи са ма, на под руч ји ма на ко ји ма жи ве при пад ни ци 
на ци о нал них ма њи на ко ји су исто вре ме но са срп ским је зи ком и пи смом 
у слу жбе ној упо тре би, не сто је на во ди ини ци ја то ра да је пре ма Уста ву „за 
срп ски је зик ве за но и име но ва но јед но пи смо – ћи ри лич ко“. На и ме, срп-
ски је зик и ћи ри лич ко пи смо увек су у слу жбе ној упо тре би, и дру ги је зи-
ци и пи сма не мо гу га ис кљу чи ти, а на чин слу жбе не упо тре бе дру гих је зи-
ка и пи са ма уре ђу је се за ко ном, на осно ву Уста ва и ве зан је за под руч ја где 
жи ве при пад ни ци на ци о нал них ма њи на. 

Осим то га, ни на во ди ини ци ја то ра да у од ред ба ма чл. 23. до 26. За ко на 
ни су утвр ђе не и ка зне за не по што ва ње од ре да ба Уста ва „о пра ву срп ског 
на ро да на слу жбе ну упо тре бу свог је зи ка и пи сма“ већ су са мо про пи са не 
нов ча не ка зне за при вред ни пре ступ, од но сно за пре кр шај ка да се не по-
сту пи по од ред ба ма За ко на на под руч ји ма на ко ји ма су у слу жбе ној упо-
тре би и је зи ци на ци о нал них ма њи на, по оце ни Устав ног су да, пред ста вља-
ју пи та ња ко ја спа да ју у до мен за ко но дав не по ли ти ке, о че му Устав ни суд, 
са гла сно чла ну 167. Уста ва, ни је над ле жан да од лу чу је. 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио да не ма осно ва за по-
кре та ње по ступ ка по во дом под не те ини ци ја ти ве, те ини ци ја ти ву у том де-
лу ни је при хва тио, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су-
ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од лу чу ју ћи као у тач ки 1. из ре ке.

Оспо ре не од ред бе чл. 27. и 28. За ко на си сте ма ти зо ва не су у По гла вљу 
VII „Пре ла зне и за вр шне од ред бе“ и њи ма је био про пи сан рок до кра ја 
1992. го ди не за ускла ђи ва ње на зи ва ме ста, ули ца, тр го ва, ор га на и ор га ни-
за ци ја, фир ме и дру гих јав них нат пи са (члан 27), од но сно да ће се од 1. ја-
ну а ра 1992. го ди не при ме њи ва ти од ред бе тог за ко на о во ђе њу еви ден ци је, 
штам па њу обра за ца и из да ва њу јав них ис пра ва, а да ће се до по чет ка при-
ме не од ре да ба, из ста ва 1. тог чла на при ме њи ва ти про пи си ко ји ма су ова 
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пи та ња уре ђе на на дан сту па ња на сна гу тог за ко на (члан 28). С об зи ром 
на при ро ду на ве де них од ре да ба Устав ни су је оце нио да не по сто је про це-
сне прет по став ке за во ђе ње по ступ ка по во дом тог де ла ини ци ја ти ве, те је 
по сту пак за оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба чл. 27. и 28. За ко на од-
ба цио, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду, 
од лу чу ју ћи као у тач ки 2. из ре ке. 

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 36. 
став 1. тач ка 4), чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По-
слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 
76/11), до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-883/2010 од 8. де цем бра 2011. го ди не

За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при вред ним ко мо ра ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 36/09) 

– члан 13. став 3.

Оспо ре на од ред ба За ко на је пре ма сво јој са др жи ни пре ла зног ка рак-
те ра, јер уре ђу је на чин пре стан ка члан ства у по сто је ћим при вред ним ко-
мо ра ма и пре ста нак тих ко мо ра, као и прав ну суд би ну њи хо ве имо ви не 
на кон ли кви да ци је. 

По сто је ће при вред не ко мо ре ко је је за ко ном осно ва ла др жа ва, на прин-
ци пу оба ве зног члан ства, ра ди уна пре ђе ња по сло ва ња при вред них су бје-
ка та и из вр ша ва ња дру гих ци ље ва од јав ног зна ча ја и за ко ном им по ве-
ри ла од ре ђе на јав на овла шће ња, не пред ста вља ју удру же ња из чла на 55. 
Уста ва, већ об лик ор га ни за ци ја јав ног пра ва, са свој ством прав ног ли ца 
и њи хов прав ни по ло жај у нај ве ћој ме ри од ре ђу је прав ну суд би ну њи хо-
ве имо ви не на кон ли кви да ци је. По сто је ћа ко мо ра пре ста је са ра дом ако 
из ње ис ту пе сви ње ни чла но ви, а у та квој си ту а ци ји не по сто ји мо гућ-
ност одр жа ва ња скуп шти не ко мо ре ко ја би до но си ла од лу ку о ње ној ли-
кви да ци ји; ни ти ли кви да ци о ни оста так мо же при па сти свим чла но ви ма 
ко мо ре, по себ но има ју ћи у ви ду ве ли ки број при вред них су бје ка та ко ји су 
пла ћа њем чла на ри не уче ство ва ли у фи нан си ра њу ра да, као и да су мно-
ги од њих у ме ђу вре ме ну пре ста ли да по сто је.

Устав ни суд сма тра да би би ло прав но и фак тич ки не мо гу ће да се по 
пре стан ку ра да ко мо ре ли кви да ци о ни оста так по де ли ме ђу ра ни јим чла-
но ви ма ко мо ре, а с об зи ром на то да оспо ре ни За кон не са др жи ре ше ње 
пре ма ко ме се пра ва и оба ве зе по сто је ће ко мо ре у слу ча ју ње не ли кви да-
ци је пре но се на дру ге ко мо ре, за ко но да вац се ни је мо гао опре де ли ти ни 
за то да се ли кви да ци о ни оста так пре не се на бу ду ће ко мо ре, осно ва не на 
гран ском прин ци пу, као прав не след бе ни ке по сто је ћих ко мо ра, осно ва них 
на те ри то ри јал ном прин ци пу. Има ју ћи у ви ду и чи ње ни цу да је по сто је-
ће при вред не ко мо ре осно ва ла др жа ва, Устав ни суд сма тра да је у оп штем 
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ин те ре су да се имо ви на тих ко мо ра ко ја оста не на кон њи хо ве евен ту ал-
не ли кви да ци је пре не се у бу џет др жа ве као њи хо вог осни ва ча, од но сно у 
бу џе те је ди ни ца те ри то ри јал не ау то но ми је и ло кал не са мо у пра ве за чи ју 
те ри то ри ју су ко мо ре осно ва не.

Ка ко до ли кви да ци је по сто је ћих при вред них ко мо ра, са гла сно од-
ред би чла на 13. став 2. оспо ре ног За ко на, не мо же до ћи ак том др жав ног 
ор га на, већ на осно ву од лу ке о ли кви да ци ји ко ју до но си управ ни од бор 
ко мо ре ка да утвр ди да су сви чла но ви ис ту пи ли из ко мо ре, пре ма ста но-
ви шту Устав ног су да, оспо ре ном од ред бом За ко на не про пи су је се би ло 
ко ји вид од у зи ма ња имо ви не на ко ји би се мо гла од но си ти од ред ба чла на 
58. став 2. Уста ва. 

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
у став но сти од ред бе чла на 13. став 3. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на 
о при вред ним ко мо ра ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 36/09). 

О б р а з л о ж е њ е

I
Устав ном су ду је под не та ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 

устав но сти од ред бе чла на 13. став 3. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на 
о при вред ним ко мо ра ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 36/09). У ини ци ја-
ти ви се на во ди да су при вред не ко мо ре ин те ре сне, са мо стал не и по слов но-
струч не ор га ни за ци је при вред них дру шта ва, пред у зет ни ка и дру гих об ли-
ка ор га ни зо ва ња ко ји оба вља ју при вред ну де лат ност и да се фи нан си ра ју 
од чла на ри на, на кна да за услу ге и дру гих из во ра, те да сто га пред ста вља ју 
са мо стал не ор га ни за ци је, не за ви сне од др жав них ор га на, а по себ но у по-
гле ду фи нан си ра ња ра да и обез бе ђи ва ња имо ви не и дру гих основ них сред-
ста ва за рад. С об зи ром на то да је При вред на ко мо ра Ср би је сво ју имо ви ну 
(пра во сво ји не) сте кла соп стве ним ула га њем, од но сно прав ним по слом, а у 
скла ду са од лу ка ма при вред них су бје ка та – чла ни ца При вред не ко мо ре, по 
ми шље њу под но си о ца ини ци ја ти ве, др жа ва не мо же сти ца ти пра во сво ји не 
на имо ви ни ко мо ре ли кви да ци јом по сто је ћих при вред них ко мо ра и пре-
но сом ли кви да ци о ног оста та ка у бу џет Ре пу бли ке Ср би је, од но сно у бу џе-
те је ди ни це те ри то ри јал не ау то но ми је или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 
Сто га је оспо ре на од ред ба За ко на, по ми шље њу ини ци ја то ра, у су прот но-
сти са од ред ба ма чла на 58. Уста ва ко ји ма се јем чи пра во на имо ви ну, чла-
на 82. ко ји утвр ђу је основ на на че ла еко ном ског уре ђе ња, као и са од ред ба-
ма чла на 86. Уста ва ко ји ма се јем чи рав но прав ност свих об ли ка сво ји не. 

Устав ни суд је, на сед ни ци одр жа ној 3. де цем бра 2009. го ди не, на осно-
ву од ре да ба чла на 33. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
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РС“, број 109/07) и чла на 82. став 1. тач ка 10. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
су да ( Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), до нео За кљу чак да ини ци-
ја ти ву до ста ви на ми шље ње На род ној скуп шти ни.

У ми шље њу На род не скуп шти не ко је је до ста вље но Устав ном су ду 14. 
ма ја 2010. го ди не, на во ди се да је, по ла зе ћи од од ре да ба чла на 55. Уста ва, 
ко јим се јем чи сло бо да по ли тич ког, син ди кал ног и сва ког дру гог удру жи-
ва ња и пра во да се оста не из ван сва ког удру же ња, За ко ном о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о при вред ним ко мо ра ма про пи са но да члан ство у при-
вред ним ко мо ра ма ни је оба ве зно, да се при вред ни су бјек ти мо гу удру жи-
ва ти по си сте му до бро вољ но сти и да мо гу ис ту пи ти из члан ства по сто је-
ћих при вред них ко мо ра. Са гла сно на ве де ном, За ко ном је про пи са но и да 
да ном ње го вог сту па ња на сна гу по сто је ће при вред не ко мо ре на ста вља ју 
са ра дом у скла ду са про пи си ма по ко ји ма су осно ва не, с тим да сво ју ор-
га ни за ци ју и ак те ускла де са од ред ба ма тог за ко на до да на по чет ка ње го-
ве при ме не. По ред то га, За ко ном је про пи са но и да члан ство у по сто је ћим 
при вред ним ко мо ра ма пре ста је нај ра ни је да ном по чет ка при ме не тог за ко-
на, ако је до тог да на члан по сто је ће при вред не ко мо ре до ста вио пи сме но 
оба ве ште ње о исту па њу, да ако сви чла но ви по сто је ће при вред не ко мо ре 
ис ту пе из ње ног члан ства, управ ни од бор ко мо ре ду жан је да без од ла га ња 
до не се од лу ку о ли кви да ци ји ко мо ре у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју 
при вред на дру штва, као и да ако сви чла но ви по сто је ће при вред не ко мо ре 
ис ту пе из ње ног члан ства и управ ни од бор ко мо ре до не се од лу ку о ли кви-
да ци ји ко мо ре, ли кви да ци о ни оста так се пре но си у бу џет Ре пу бли ке, од но-
сно у бу џет те ри то ри јал не ау то но ми је, а у слу ча ју ли кви да ци је ре ги о нал не 
при вред не ко мо ре ли кви да ци о ни оста так пре но си се сра змер но у бу џе те 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве за чи је под руч је је осно ва на ре ги о нал на при-
вред на ко мо ра. Са гла сно на ве де ном, ка ко се на во ди у ми шље њу, имо ви на 
при вред не ко мо ре у ли кви да ци ји ко ја пре о ста не по сле из ми ре ња по тра жи-
ва ња по ве ри ла ца и дру гих по тра жи ва ња, рас по ре ђу је се од стра не ли кви да-
ци о ног управ ни ка ор та ци ма, чла но ви ма и ак ци о на ри ма, а у слу ча ју да сви 
чла но ви по сто је ће при вред не ко мо ре на осно ву пи сме ног оба ве ште ња ис-
ту пе из ње ног члан ства, као и ако управ ни од бор ко мо ре до не се од лу ку о 
ли кви да ци ји ко мо ре, ли кви да ци о ни оста так се пре но си у бу џет с об зи ром 
на то да у том слу ча ју не ма чла но ва ко ји ма би се рас по ре дио ли кви да ци о-
ни оста так. Сто га се оспо ре ном од ред бом За ко на о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о при вред ним ко мо ра ма, ка ко се на во ди у ми шље њу, не огра ни ча-
ва пра во на имо ви ну, са мо стал ност при вред них су бје ка та, рав но прав ност 
свих об ли ка сво ји не и њи хо ва јед на ка прав на за шти та.

У до пу ни ини ци ја ти ве ко ја је до ста вље на Устав ном су ду на кон до би је-
ног ми шље ња На род не скуп шти не, под но си лац ини ци ја ти ве по но во ис ти че 
да су при вред не ко мо ре ин те ре сне, са мо стал не и по слов но струч не ор га ни-
за ци је при вред них дру шта ва, пред у зет ни ка и дру гих об ли ка ор га ни зо ва ња, 
ко је оба вља ју при вред ну де лат ност ко је по ве зу је за јед нич ки по слов ни ин-
те рес на од ре ђе ном под руч ју (члан 1. За ко на), те да се ове ор га ни за ци је, са-
гла сно За ко ну, фи нан си ра ју од чла на ри на ње них чла но ва, на кна да за услу ге 
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и дру гих из во ра. Бу ду ћи да су при вред не ко мо ре са мо стал не ор га ни за ци-
је, не за ви сне од би ло ко јих др жав них ор га на, а по себ но у по гле ду сти ца ња 
соп стве не имо ви не, као и ње ног рас по ла га ња, то и це ло куп на имо ви на ко-
ју при вред не ко мо ре сти чу или су сте кле, ка ко се на во ди у до пу ни ини ци ја-
ти ве, по сво јој прав ној при ро ди пред ста вља ап со лут но са мо ста лан прав ни 
по сао ко ји је за кљу чен из ме ђу при вред них ко мо ра и тре ћег ли ца као уго-
вор не стра не. С об зи ром на та кву прав ну при ро ду прав ног по сла ко ји при-
вред не ко мо ре за кљу чу ју, а у ко ји ма се не тра жи прет ход на са гла сност Ре-
пу бли ке Ср би је, ни ти се ко ри сте сред ства Ре пу бли ке Ср би је, под но си лац 
ини ци ја ти ве сма тра да Ре пу бли ка ни на ко ји на чин не мо же би ти прав ни 
след бе ник ли кви да ци о ног остат ка ко ји оста не по ли кви да ци ји ко мо ре, ка-
ко је то пред ви ђе но оспо ре ним чла ном За ко на. Да ље се ука зу је да од лу ку о 
ли кви да ци ји до но си управ ни од бор ко мо ре, по прет ход ном исту па њу свих 
чла но ва, што зна чи, ка ко се на во ди у ини ци ја ти ви, да је нео п ход на са гла-
сност свих чла но ва да би се ова ква од лу ка мо гла до не ти, од но сно да би по-
сто јао ли кви да ци о ни оста так ко ји би се мо гао на сле ђи ва ти. Сто га се ко мо-
ра не мо же ли кви ди ра ти уко ли ко и по след њи члан не ис ту пи из члан ства, 
што је, по ми шље њу под но си о ца ини ци ја ти ве, су прот но од ред ба ма истог 
за ко на о ор га ни зо ва њу, осни ва њу и бро ју чла но ва при вред не ко мо ре. Ини-
ци ја тор сма тра да ова кво ре ше ње ства ра и про стор за зло у по тре бу бу ду ћи 
да је дан члан мо же до ми ни ра ти ру ко во ђе њем ко мо ре и би ра ти ње не ор га-
не, чи ме ин те ре си оста лих чла но ва ко ји су ис ту пи ли из ко мо ре мо гу би ти 
зна чај но угро же ни. Из на ве де них раз ло га, ка ко се ис ти че у ини ци ја ти ви, 
ли кви да ци о ни оста так при па да свим чла но ви ма ко мо ре, од лу ку о ли кви-
да ци ји мо ра до не ти нај ви ши ор ган упра вља ња ко мо ром (скуп шти на), на 
на чин про пи сан ак ти ма при вред них ко мо ра, што са гла сно устав ном прин-
ци пу сло бо де прав ног су бјек та да рас по ла же сво јом имо ви ном, под ра зу ме-
ва пра во ко мо ре да од ре ди на чин по де ле ли кви да ци о ног остат ка.

II
У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је од ред ба ма чла на 

13. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при вред ним ко мо ра ма („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 36/09), чи ја је од ред ба ста ва 3. оспо ре на под не том 
ини ци ја ти вом, про пи са но да члан ство у по сто је ћим при вред ним ко мо ра-
ма пре ста је нај ра ни је да ном по чет ка при ме не овог за ко на, ако је до тог да-
на члан по сто је ће при вред не ко мо ре до ста вио пи сме но оба ве ште ње о исту-
па њу (став 1), да је, ако сви чла но ви по сто је ће при вред не ко мо ре ис ту пе из 
ње ног члан ства, управ ни од бор ко мо ре ду жан да без од ла га ња до не се од лу ку 
о ли кви да ци ји ко мо ре, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју при вред на дру-
штва (став 2) и да се у слу ча ју из ста ва 2. овог чла на, ли кви да ци о ни оста так 
пре но си у бу џет Ре пу бли ке Ср би је, од но сно у бу џет је ди ни це те ри то ри јал-
не ау то но ми је, а у слу ча ју ли кви да ци је ре ги о нал не при вред не ко мо ре ли-
кви да ци о ни оста так пре но си се сра змер но у бу џе те је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве за чи је под руч је је осно ва на ре ги о нал на при вред на ко мо ра (став 3). 
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Уста вом је утвр ђе но: да се јем чи сло бо да по ли тич ког, син ди кал ног и 
сва ког дру гог удру жи ва ња и пра во да се оста не из ван сва ког удру же ња, 
да се удру же ња осни ва ју без прет ход ног одо бре ња, уз упис у ре ги стар ко-
ји во ди др жав ни ор ган, у скла ду са за ко ном (члан 55. ст. 1. и 2); да се јем-
чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву 
за ко на, да пра во сво ји не мо же би ти од у зе то или огра ни че но са мо у јав ном 
ин те ре су утвр ђе ном на осно ву за ко на, уз на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа 
од тр жи шне и да се за ко ном мо же огра ни чи ти на чин ко ри шће ња имо ви не 
(члан 58. ст. 1. до 3); да еко ном ско уре ђе ње у Ре пу бли ци Ср би ји по чи ва на 
тр жи шној при вре ди, отво ре ном и сло бод ном тр жи шту, сло бо ди пред у зет-
ни штва, са мо стал но сти при вред них су бје ка та и рав но прав но сти при ват не 
и дру гих об ли ка сво ји не (члан 82. став 1); да се јем че при ват на, за дру жна и 
јав на сво ји на, да је јав на сво ји на др жав на сво ји на, сво ји на ау то ном не по-
кра ји не и сво ји на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и да сви об ли ци сво ји не 
има ју јед на ку прав ну за шти ту, да се по сто је ћа дру штве на сво ји на пре тва-
ра у при ват ну сво ји ну под усло ви ма, на на чин и у ро ко ви ма пред ви ђе ним 
за ко ном и да се сред ства из јав не сво ји не оту ђу ју на на чин и под усло ви-
ма утвр ђе ним за ко ном (члан 86); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу-
је, по ред оста лог, прав ни по ло жај при вред них су бје ка та, си стем оба вља ња 
по је ди них при вред них и дру гих де лат но сти, сво јин ске и обли га ци о не од-
но се и за шти ту свих об ли ка сво ји не, као и дру ге од но се од ин те ре са за Ре-
пу бли ку Ср би ју, у скла ду с Уста вом ( члан 97. тач. 6, 7. и 17).

III
У по ступ ку утвр ђи ва ња осно ва но сти ини ци ја ти ве за по кре та ње по-

ступ ка за оце ну устав но сти оспо ре не од ред бе чла на 13. став 3. За ко на о 
из ме на ма и до пу на ма За ко на о при вред ним ко мо ра ма, а с об зи ром на то 
да су од ред ба ма на ве де ног чла на За ко на уре ђе на пи та ња на чи на пре стан-
ка члан ства у по сто је ћим при вред ним ко мо ра ма, на чи на пре стан ка са ме 
при вред не ко мо ре до но ше њем од лу ке о ње ној ли кви да ци ји и прав не суд-
би не спо р ног ли кви да ци о ног остат ка, Устав ни суд је нај пре раз мо трио пи-
та ње прав не при ро де по сто је ћих ко мо ра, ко ја у пре те жној ме ри од ре ђу је и 
ка рак тер њи хо ве имо ви не.

Устав ни суд је кон ста то вао да, пре ма од ред ба ма За ко на о при вред ним 
ко мо ра ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 65/01), ко је се при ме њу ју до 1. ја-
ну а ра 2013. го ди не, при вред не ко мо ре је су ин те ре сне, са мо стал не и по слов-
но-струч не ор га ни за ци је пред у зе ћа, пред у зет ни ка и дру гих об ли ка ор га-
ни зо ва ња ко ји оба вља ју при вред ну де лат ност и ко је по ве зу је за јед нич ки 
по слов ни ин те рес на од ре ђе ном под руч ју или те ри то ри ји у Ре пу бли ци Ср-
би ји (члан 1); да се ко мо ре осни ва ју на те ри то ри јал ном прин ци пу (члан 
2); да ко мо ра има свој ство прав ног ли ца (члан 3); да су чла но ви ко мо ре 
пред у зе ћа и дру ги об ли ци ор га ни зо ва ња ко ји оба вља ју при вред ну де лат-
ност, бан ке и дру ге фи нан сиј ске ор га ни за ци је и ор га ни за ци је за оси гу ра-
ње имо ви не и ли ца, а да су пред у зет ни ци и њи хо ве за дру ге чла но ви ко мо ре  
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пре ко оп штих удру же ња пред у зет ни ка и да су зе мљо рад нич ке за дру ге и 
дру ги об ли ци ор га ни зо ва ња зе мљо рад ни ка ко лек тив ни чла но ви ко мо ре 
пре ко за дру жног са ве за и да чла но ви ко мо ре има ју јед на ка пра ва и оба ве зе 
(члан 8); да су чла но ви При вред не ко мо ре Ср би је сви су бјек ти из чла на 8. 
овог за ко на ко ји има ју се ди ште, од но сно оба вља ју де лат ност на те ри то ри-
ји Ре пу бли ке Ср би је, те да су чла но ви при вред них ко мо ра ау то ном них по-
кра ји на, Бе о гра да и ре ги о нал них при вред них ко мо ра сви су бјек ти из чла-
на 8. овог за ко на ко ји има ју се ди ште на те ри то ри ји за ко ју су ове ко мо ре 
осно ва не (члан 9); да ко мо ром упра вља ју чла но ви пре ко сво јих пред став-
ни ка у ње ним ор га ни ма, ко ји се би ра ју на на чин утвр ђен ста ту том ко мо-
ре (члан 12); да су ор га ни ко мо ре скуп шти на, управ ни од бор, над зор ни од-
бор и пред сед ник (члан 13); да ко мо ра има ста тут (члан 20); да се сред ства 
за рад ко мо ре обра зу ју од чла на ри не, на кна да за услу ге и из дру гих из во-
ра и да ви си ну чла на ри не и осно ви цу на осно ву ко је се об ра чу на ва чла на-
ри на, као и на чин и ро ко ве пла ћа ња чла на ри не утвр ђу је скуп шти на ко мо-
ре (члан 21. ст 1. и 2). 

Оце њу ју ћи по сто ја ње осно ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
у став но сти ци ти ра них од ре да ба чл. 8. и 9. За ко на о при вред ним ко мо ра ма, 
Устав ни суд је у Ре ше њу IУ-94/06 од 22. де цем бра 2010. го ди не утвр дио да 
су од ре ђи ва њем при вред них ко мо ра као об ли ка ин те ре сног ор га ни зо ва ња 
при вред них дру шта ва, пред у зет ни ка и дру гих об ли ка ор га ни зо ва ња ко ји 
оба вља ју при вред ну де лат ност, уре ђи ва њем пи та ња у ве зи са осни ва њем 
и де лат но шћу при вред них ко мо ра као по себ ног об ли ка удру жи ва ња при-
вред них су бје ка та, као и по ло жа ја ових су бје ка та као чла но ва ко мо ре, уре-
ђе ни од но си у окви ру Уста вом утвр ђе ног овла шће ња за ко но дав ца да уре ђу-
је и обез бе ђу је си стем оба вља ња при вред них и дру гих де лат но сти. Бу ду ћи 
да За кон о при вред ним ко мо ра ма од ре ђу је при вред не ко мо ре као по се бан 
об лик ин те ре сног ор га ни зо ва ња су бје ка та ко ји оба вља ју при вред ну де лат-
ност, да је де лат ност при вред них ко мо ра од ре ђе на као скуп по сло ва ко ји су 
од за јед нич ког ин те ре са за све чла но ве ко мо ре, да При вред на ко мо ра Ср-
би је вр ши и за ко ном по ве ре на јав на овла шће ња, те да члан ство у ко мо ри 
ни је пред ви ђе но као услов оба вља ња би ло ко је де лат но сти чла но ва ко мо ре, 
Устав ни суд је оце нио да ни су осно ва ни на во ди под но си о ца ини ци ја ти ве 
да су оспо ре не од ред бе чл. 8. и 9. За ко на у су прот но сти са од ред ба ма чла-
на 84. Уста ва ко ји ма се јем чи са мо стал ност при вред них су бје ка та, сло бо да 
пред у зет ни штва, као и за шти та од ства ра ња или зло у по тре бе мо но пол ског 
или до ми нант ног по ло жа ја на тр жи шту. По ла зе ћи од то га да су при вред не 
ко мо ре за ко ном де фи ни са не као ин те ре сне, са мо стал не и по слов но-струч-
не ор га ни за ци је при вред них дру шта ва, пред у зет ни ка и дру гих об ли ка ор-
га ни зо ва ња ко ји оба вља ју при вред ну де лат ност, те За ко ном од ре ђе не де-
лат но сти при вред них ко мо ра да, по ред оста лог, до при но се ци љу ко ји је у 
оп штем ин те ре су (пра ће ње по ја ва при вред ног жи во та и оце њи ва ња њи хо-
вог деј ства на при вре ду, да ва ње од го ва ра ју ћих пред ло га над ле жним др жав-
ним ор га ни ма и др.), као и да ко мо ре вр ше од ре ђе на јав на, ре гу ла тор на и 
ди сци плин ска овла шће ња, Устав ни суд је за кљу чио да при вред не ко мо ре  



ЗАКОНИ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 153

не пред ста вља ју удру же ња из чла на 55. Уста ва, већ об лик ор га ни за ци ја јав-
ног пра ва, те да се сто га оба ве зним удру жи ва њем при вред них су бје ка та у 
ове ор га ни за ци је не огра ни ча ва пра во на сло бо ду удру жи ва ња у сми слу 
чла на 20. став 1. Уста ва. 

Устав ни суд и у овом пред ме ту ис ти че да су по сто је ће при вред не ко мо-
ре ор га ни за ци је ко је је осно ва ла др жа ва за ко ном, због оп штег до бра, од но-
сно бо љег функ ци о ни са ња при вре де у Ре пу бли ци Ср би ји. Ра ди из вр ша ва-
ња овог јав ног ци ља, на при вред не ко мо ре су за ко ном пре не та и од ре ђе на 
јав на овла шће ња. На и ме, за ко но да вац је про це нио да ће се од ре ђе ни за да ци 
бит ни за функ ци о ни са ње и раз вој при вре де, по је ди них ње них гра на, уна-
пре ђе ње по сло ва ња при вред них су бје ка та, пред ста вља ње до ма ће при вре де 
у зе мљи и ино стран ству и сл., бо ље и ефи ка сни је ре а ли зо ва ти по сред ством 
при вред них ко мо ра ко је се осни ва ју за ко ном, не го пре ко др жав них ор га на.

Устав ни суд ис ти че да су су штин ски исти ка рак тер има ле и при вред не 
ко мо ре осно ва не ра ни је ва же ћим За ко ном о удру жи ва њу у при вред не ко-
мо ре („Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 25/79 и 8/81).

IV
Од ред ба ма оспо ре ног За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при-

вред ним ко мо ра ма, ко је се при ме њу ју од 1. ја ну а ра 2013. го ди не, у осно ви 
су за др жа на ре ше ња ва же ћег За ко на, ко ја од ре ђу ју ко мо ре као ин те ре сне, 
са мо стал не и по слов но-струч не ор га ни за ци је при вред них су бје ка та (члан 
1), од ре ђу ју круг су бје ка та ко ји мо гу би ти чла но ви ко мо ре (члан 8), те уре-
ђу ју де лат ност, ак те ко мо ре и на чин њи хо вог фи нан си ра ња (чл. 10, 20. и 21).

За раз ли ку од ва же ћих за кон ских ре ше ња, из ме на ма и до пу на ма За ко-
на о при вред ним ко мо ра ма пред ви ђе но је сле де ће: да се, по ред при вред них 
ко мо ра ко је се осни ва ју на те ри то ри јал ном прин ци пу (члан 2), осни ва ју и 
при вред не ко мо ре пре ма де лат но сти ма ко је при вред ни су бјек ти оба вља-
ју, уз услов да ове ко мо ре мо же да осну је нај ма ње 100 при вред них су бје ка-
та (члан 2а); осно ван је Ре ги стар ко мо ра ко ји во ди Аген ци ја за при вред-
не ре ги стре у ко ји се ре ги стру ју све при вред не ко мо ре (члан 2б ст. 1. и 2); 
уме сто оба ве зног пред ви ђе но је до бро вољ но члан ство, ка ко у при вред ним 
ко мо ра ма ко је бу ду осни ва не пре ма де лат но сти ма (члан 2а) та ко и у по сто-
је ћим при вред ним ко мо ра ма ко је су осно ва не на те ри то ри јал ном прин ци-
пу (члан 2), на тај на чин што чла но ви ових ко мо ра при сту па ју и исту па-
ју из члан ства до ста вља њем пи сме ног оба ве ште ња о при сту па њу, од но сно 
исту па њу из ко мо ре чи ји су чла но ви (члан 9). 

Из од ре да ба оспо ре ног За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при-
вред ним ко мо ра ма про из ла зи да се и на кон 1. ја ну а ра 2013. го ди не за др-
жа ва по сто је ћи си стем при вред них ко мо ра осно ва них на те ри то ри јал ном 
прин ци пу чла ном 2. За ко на, с тим да се оне упи су ју у Ре ги стар ко мо ра ко-
ји во ди Аген ци ја за при вред не ре ги стре. Ор га ни и ор га ни за ци ја по сто је-
ћих при вред них ко мо ра оста ју исти, а ак ти ко мо ре се ме ња ју са мо уто ли ко 
што се ста ту том ко мо ре са да уре ђу ју и пи та ња при сту па ња и исту па ња, од-
но сно пре стан ка члан ства у ко мо ри, као и на чин обез бе ђи ва ња сред ста ва  
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за рад и кон тро ла на пла те чла на ри не. Члан ство у по сто је ћим при вред ним 
ко мо ра ма мо же пре ста ти нај ра ни је 1. ја ну а ра 2013. го ди не. Да кле, иа ко ће 
при вред не ко мо ре убу ду ће има ти до бро вољ но, а не оба ве зно члан ство, та 
чи ње ни ца, по оце ни Устав ног су да, ни је у су штин ском сми слу из ме ни ла јав-
но прав ни ка рак тер по сто је ћих при вред них ко мо ра ко је су осно ва не За ко-
ном (члан 2), ко је су свој ства прав ног ли ца сте кле на осно ву За ко на (члан 
3) и ко је оба вља ју де лат но сти утвр ђе не За ко ном (члан 10).

V
Устав ни суд је, да ље, кон ста то вао да је За кон о при вред ним ко мо ра ма 

(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 65/01) у тек сту ко ји се при ме њу је до 1. ја ну-
а ра 2013. го ди не, до нет на осно ву Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, 
ко јим је би ло утвр ђе но да Ре пу бли ка уре ђу је и обез бе ђу је прав ни по ло жај 
пред у зе ћа и дру гих ор га ни за ци ја, њи хо вих удру же ња и ко мо ра (члан 72. 
став 1. тач ка 4). Бу ду ћи да Устав Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не, у од но-
су на ко ји је тра же на оце на устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на, не са-
др жи по себ не од ред бе о удру жи ва њу при вред них су бје ка та, устав ни основ 
за уре ђи ва ње ових од но са, по схва та њу Су да, са др жан је у од ред би чла на 
97. тач ка 6. Уста ва, ко јом је утвр ђе но да Ре пу бли ка, по ред оста лог, уре ђу је 
си стем оба вља ња по је ди них при вред них де лат но сти. Сто га, при вред не ко-
мо ре, са гла сно Уста ву, и на осно ву од ре да ба За ко на ко је се при ме њу ју до 1. 
ја ну а ра 2013. го ди не, као и од ре да ба оспо ре ног За ко на ко је ће се при ме њи-
ва ти од 1. ја ну а ра 2013. го ди не, по ми шље њу Су да, пред ста вља ју ин те ре-
сне ор га ни за ци је при вред них су бје ка та sui ge ne ris, чи је се осни ва ње, об ли-
ци ор га ни зо ва ња, чла но ви, де лат ност, ор га ни, на чин фи нан си ра ња и дру га 
пи та ња у ве зи са њи хо вим ра дом уре ђу ју по себ ним за ко ном. 

Бу ду ћи да су по сто је ће при вред не ко мо ре осно ва не за ко ном ра ди оба-
вља ња за ко ном утвр ђе них де лат но сти, те да свој ство прав ног ли ца има ју 
на осно ву за ко на, по схва та њу Устав ног су да, по сто је ће при вред не ко мо ре 
пред ста вља ју за ко ном од ре ђе не по себ не ин те ре сне ор га ни за ци је при вред-
них су бје ка та, чи ји прав ни по ло жај у нај ве ћој ме ри од ре ђу је прав ну суд би-
ну њи хо ве имо ви не на кон ли кви да ци је.

На и ме, по сто је ће при вред не ко мо ре су осно ва не пре ма мо де лу оба ве-
зног члан ства при вред них су бје ка та. То зна чи да су при вред ни су бјек ти 
по ста ја ли чла но ви при вред них ко мо ра по си ли за ко на, а не до бро вољ но. 
При ли ком сту па ња у при вред ну ко мо ру, чла но ви ни су у њу уно си ли сво-
ју имо ви ну (уло ге), већ су ex le ge по ста ја ли об ве зни ци пла ћа ња чла на ри не. 
По ред чла на ри не, сред ства за рад при вред них ко мо ра обра зо ва на су и од 
на кна да за услу ге ко је су ко мо ре пру жа ле у оба вља њу де лат но сти и вр ше-
њу јав них овла шће ња ко ја су им по ве ре на за ко ном. Чла на ри не и на кна де 
за услу ге као основ ни из во ри при хо да при вред них ко мо ра су до ско ра, од-
но сно до за по чи ња ња про це са при ва ти за ци је, у знат ној ме ри ис пла ћи ва-
не из сред ста ва дру штве не сво ји не, јер је нај ве ћи број пред у зе ћа и дру гих 
прав них ли ца ко ја су оба вља ла при вред ну де лат ност, ба на ка и ор га ни за ци-
ја за оси гу ра ње имо ви не и ли ца, а ко ји су би ли чла но ви при вред них ко мо-
ра или ко ри сни ци њи хо вих услу га, био у дру штве ној сво ји ни. Не сум њи во 
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је да су и по чет на сред ства за рад ко мо ра има ла свој из вор у дру штве ном 
ка пи та лу. То, сва ка ко, не зна чи да при вред не ко мо ре у то ку сво га по сто ја-
ња ни су прав ним по сло ви ма сте кле од ре ђе ну не по крет ну и по крет ну имо-
ви ну на ко јој су но си о ци пра ва рас по ла га ња.

Оспо ре ном од ред бом чла на 13. став 3. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За-
ко на о при вред ним ко мо ра ма уре ђе но је пи та ње ко ме ће, у слу ча ју ли кви да-
ци је не ке од по сто је ћих при вред них ко мо ра ор га ни зо ва них на те ри то ри јал-
ном прин ци пу, при па сти ли кви да ци о ни оста так, од но сно имо ви на ко мо ре 
ко ја пре о ста не на кон из ми ре ња свих оба ве за пре ма по ве ри о ци ма. Оспо ре-
на од ред ба За ко на је пре ма сво јој са др жи ни пре ла зног ка рак те ра, јер уре ђу-
је на чин пре стан ка члан ства у по сто је ћим при вред ним ко мо ра ма и пре ста-
нак тих ко мо ра, као и прав ну суд би ну њи хо ве имо ви не на кон ли кви да ци је.

Устав ни суд сма тра да је за за ко но дав но ре ше ње из оспо ре ног чла на 
13. став 3. За ко на, по ред прав ног по ло жа ја по сто је ћих при вред них ко мо-
ра, те на чи на њи хо вог фи нан си ра ња и сти ца ња имо ви не, вр ло би тан и на-
чин на ко ји оне пре ста ју са ра дом. Пре ма од ред би чла на 13. став 2. оспо ре-
ног За ко на, ако сви чла но ви по сто је ће при вред не ко мо ре ис ту пе из ње ног 
члан ства, управ ни од бор ко мо ре ду жан је да без од ла га ња до не се од лу ку о 
ли кви да ци ји ко мо ре, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју при вред на дру-
штва. Да кле, по сто је ћа при вред на ко мо ра мо же пре ста ти са ра дом са мо у 
јед ном слу ча ју – ка да из ње ис ту пе сви чла но ви.

Под но си лац ини ци ја ти ве сма тра да од лу ку о ли кви да ци ји при вред не 
ко мо ре мо ра до не ти скуп шти на ко мо ре као њен нај ви ши ор ган, а да ли кви-
да ци о ни оста так при па да свим чла но ви ма ко мо ре. 

По во дом ових на во да под но си о ца ини ци ја ти ве, Устав ни суд је нај пре 
кон ста то вао да је ини ци ја ти вом из ри чи то оспо рен са мо став 3. чла на 13. 
За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при вред ним ко мо ра ма ко ји се од-
но си на ли кви да ци о ни оста так по сто је ће ко мо ре ко ја је пре ста ла са ра дом, 
а не став 2. на ве де ног чла на За ко на ко јим се уре ђу ју пи та ња усло ва за ли-
кви да ци ју по сто је ћих ко мо ра и ор га на ко ји до но си од лу ку о ли кви да ци ји. 
Суд је ипак оце нио да су на ве де не тврд ње ини ци ја то ра не при хва тљи ве са 
ста но ви шта за кон ског ре ше ња о на чи ну пре стан ка по сто је ћих при вред них 
ко мо ра, и то из сле де ћих раз ло га: пр во, ко мо ра пре ста је са ра дом ако из ње 
ис ту пе сви ње ни чла но ви; дру го, ако су из ко мо ре ис ту пи ли сви чла но ви, 
не по сто ји мо гућ ност одр жа ва ња скуп шти не ко мо ре ко ја би до но си ла од-
лу ку о ње ној ли кви да ци ји; тре ће, ако су из ко мо ре ис ту пи ли сви чла но ви, 
он да ни ли кви да ци о ни оста так не мо же при па сти „свим чла но ви ма ко мо-
ре“. Има ју ћи у ви ду да при вред не ко мо ре ни су про ме ни ле свој ка рак тер и 
прав ни по ло жај већ ви ше од 30 го ди на, да су у том пе ри о ду де се ти не хи ља-
да при вред них су бје ка та би ли чла но ви ко мо ра, да су мно ги од њих у ме ђу-
вре ме ну пре ста ли да по сто је, а да су сви пла ћа њем чла на ри не уче ство ва ли 
у фи нан си ра њу ра да ко мо ра, Устав ни суд сма тра да би би ло прав но и фак-
тич ки не мо гу ће да се по пре стан ку ра да ко мо ре ли кви да ци о ни оста так по-
де ли ме ђу ра ни јим чла но ви ма ко мо ре.

С об зи ром на то да оспо ре ни За кон не са др жи ре ше ње пре ма ко ме се 
пра ва и оба ве зе по сто је ће ко мо ре у слу ча ју ње не ли кви да ци је пре но се на 
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дру ге ко мо ре, Устав ни суд оце њу је да се за ко но да вац ни је мо гао опре де ли-
ти ни за то да се ли кви да ци о ни оста так пре не се на но во о сно ва не ко мо ре 
као прав не след бе ни ке по сто је ћих ко мо ра. Ово, уто ли ко пре што ће се но ве 
ко мо ре осни ва ти пре ма де лат но сти ма ко је при вред ни су бјек ти оба вља ју, па 
би би ло из у зет но те шко из на ћи фор му лу пре ма ко јој би се пре о ста ла имо-
ви на при вред не ко мо ре ко ја је би ла осно ва на на те ри то ри јал ном прин ци-
пу де о бом пре не ла на при вред не ко мо ре осно ва не на гран ском прин ци пу.

По во дом на во да ини ци ја то ра да „др жа ва не мо же сти ца ти пра во сво ји не 
на имо ви ни ко мо ре ли кви да ци јом при вред них ко мо ра“, Устав ни суд још јед-
ном ис ти че да до ли кви да ци је по сто је ћих при вред них ко мо ра, са гла сно од-
ред би чла на 13. став 2. оспо ре ног За ко на, не мо же до ћи ак том др жа ве, од но-
сно не ког др жав ног ор га на, већ на осно ву од лу ке о ли кви да ци ји ко ју до но си 
управ ни од бор ко мо ре ка да утвр ди да су сви чла но ви ис ту пи ли из ко мо ре. 
Пре ма ста но ви шту овог су да, оспо ре ном од ред бом чла на 13. став 3. За ко на 
не про пи су је се екс про при ја ци ја, на ци о на ли за ци ја или би ло ко ји дру ги вид 
од у зи ма ња имо ви не на ко ји би се мо гла од но си ти од ред ба чла на 58. став 2. 
Уста ва. Пре но ше ње ли кви да ци о ног остат ка при вред не ко мо ре ко ја је пре-
ста ла са ра дом у бу џет Ре пу бли ке Ср би је, од но сно у бу џет је ди ни це те ри то-
ри јал не ау то но ми је, а у слу ча ју ли кви да ци је ре ги о нал не при вред не ко мо ре 
– сра змер но у бу џе те је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве за чи је под руч је је осно-
ва на ре ги о нал на при вред на ко мо ра, по ми шље њу Устав ног су да, има свој ra
tio le gis у, ка ко је већ на ве де но, прав ном по ло жа ју по сто је ћих ко мо ра и на чи-
ну њи хо вог фи нан си ра ња. На и ме, по сто је ће при вред не ко мо ре су осно ва не 
за ко ном у оп штем ин те ре су, па је у оп штем ин те ре су и да се не до зво ли на-
мер на ли кви да ци ја при вред них ко мо ра у ци љу про тив за ко ни тог при сва ја-
ња њи хо ве имо ви не од стра не по је ди них но во на ста лих ко мо ра. Има ју ћи у 
ви ду све на ве де но, а по себ но чи ње ни цу да је по сто је ће при вред не ко мо ре 
осно ва ла др жа ва, Устав ни суд сма тра да је у оп штем ин те ре су да се имо ви на 
тих ко мо ра ко ја оста не на кон њи хо ве евен ту ал не ли кви да ци је пре не се у бу-
џет др жа ве као њи хо вог осни ва ча, од но сно у бу џе те је ди ни ца те ри то ри јал-
не ау то но ми је и ло кал не са мо у пра ве за чи ју те ри то ри ју су ко мо ре осно ва не. 

По ла зе ћи од све га из ло же ног, Устав ни суд је оце нио да не ма осно ва за 
по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти оспо ре не од ред бе чла на 13. став 3. 
За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при вред ним ко мо ра ма у од но су на 
од ред бе чла на 58. Уста ва. Суд је, та ко ђе, кон ста то вао да се на во ди и раз ло зи 
из не ти у ини ци ја ти ви и ње ној до пу ни не мо гу до ве сти у прав ну и ло гич ну 
ве зу са од ред ба ма чл. 82. и 86. Уста ва, у од но су на ко је је, та ко ђе, зах те ва на 
оце на устав но сти. Устав ни суд је, сто га, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. 
За ко на о Устав ном су ду, ре шио да не при хва ти ини ци ја ти ву за по кре та ње 
по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти оспо ре ног чла на 13. став 3. За ко на.

На осно ву све га на ве де ног, као и од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о 
Устав ном су ду, Устав ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-148/2009 од 22. де цем бра 2011. го ди не
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По слов ник На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је 
(„Слу жбе ни гла сник 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-пре чи шћен текст) 
– члан 121. став 4, члан 125. став 4, члан 126. став 3. и члан 136.

Оспо ре ним од ред ба ма По слов ни ка на чин до но ше ња од лу ка у по ступ-
ку јав ног од лу чи ва ња у На род ној скуп шти ни уре ђен је са гла сно од ред-
ба ма чла на 105. Уста ва, ко ји ма је утвр ђе но да се од лу ке у На род ној скуп-
шти ни до но се на два на чи на, и то: ве ћи ном гла со ва на род них по сла ни ка 
на сед ни ци на ко јој при су ству је ве ћи на на род них по сла ни ка и ве ћи ном 
гла со ва свих на род них по сла ни ка ка да се од лу чу је о пи та њи ма ко ја су из-
ри чи то на ве де на у Уста ву.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
у став но сти од ре да ба чла на 121. став 4, чла на 125. став 4, чла на 126. став 3. 
и чла на 136. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе-
ни гла сник 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 – пре чи шћен текст).

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду поднетa је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр-
ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла на 121. став 4, чла на 125. став 4, чла на 
126. став 3. и чла на 136. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би-
је („Слу жбе ни гла сник 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 – пре чи шћен текст).

Ини ци ја тор сма тра да оспо ре не од ред бе По слов ни ка ни су у са гла сно-
сти са од ред бом чла на 105. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, јер се њи ма 
им пли цит но до зво ља ва мо гућ ност да се о за ко ни ма у На род ној скуп шти-
ни од лу чу је ве ћи ном гла со ва са мо при сут них на род них по сла ни ка на сед-
ни ци на ко јој је при сут на ве ћи на на род них по сла ни ка, а не ве ћи ном гла со-
ва свих на род них по сла ни ка, ка ко је утвр ђе но Уста вом. На и ме, од ред бом 
чла на 105. став 3. Уста ва утвр ђе но је да се ве ћи ном гла со ва свих на род них 
по сла ни ка На род не скуп шти не од лу чу је о за ко ни ма ко ји ма се уре ђу ју обла-
сти так са тив но на ве де не у тач. 1. до 7. овог чла на Уста ва. Ини ци ја тор сма тра 
да од ред ба чла на 105. став 3. тач ка 7. Уста ва, ко јом је утвр ђе но да На род на 
скуп шти на ве ћи ном гла со ва свих на род них по сла ни ка од лу чу је о за ко ни-
ма ко ји ма се уре ђу ју дру га пи та ња од ре ђе на Уста вом, фак тич ки оне мо гу-
ћа ва На род ну скуп шти ну да до не се би ло ко ји за кон из сво је над ле жно сти 
не ком дру гом ве ћи ном, осим ве ћи ном гла со ва свих на род них по сла ни ка.

Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 18. фе бру а ра 2010. го ди не, на осно-
ву од ре да ба чла на 33. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
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РС“, број 109/07) и чла на 82. став 1. тач ка 10. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), до нео За кљу чак о до ста-
вља њу ини ци ја ти ве На род ној скуп шти ни на ми шље ње. На осно ву овог за-
кључ ка ини ци ја ти ва је до ста вље на На род ној скуп шти ни на ми шље ње 3. 
мар та 2010. го ди не, са утвр ђе ним ро ком за да ва ње ми шље ња од 60 да на од 
да на при је ма до пи са Устав ног су да. Ка ко На род на скуп шти на у оста вље-
ном ро ку, а ни на кнад но ни је до ста ви ла тра же но ми шље ње, са гла сно од-
ред би чла на 34. став 3. За ко на о Устав ном су ду, сте кли су се усло ви да Суд 
на ста ви по сту пак.

Ме ђу тим, Устав ни суд је кон ста то вао да је у то ку по ступ ка пред овим 
су дом оспо ре ни Пoсловник пре стао да ва жи, и то на осно ву од ред бе чла-
на 269. став 1. По слов ни ка На род не скуп шти не („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 52/10 и 13/11), ко ји је На род на скуп шти на до не ла на сед ни ци одр жа ној 
28. ју ла 2010. го ди не и ко ји је сту пио на сна гу 5. ав гу ста 2010. го ди не. На ве-
де ном од ред бом чла на 269. став 1. но вог По слов ни ка На род не скуп шти не 
про пи са но је да да ном сту па ња на сна гу овог по слов ни ка пре ста је да ва жи 
По слов ник На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 14/09 – пре чи шћен текст), осим од ре да ба чл. 43. до 73. тог по слов ни ка 
ко је се при ме њу ју до кон сти ту и са ња На род не скуп шти не у но вом са зи ву 
(на ве де не од ред бе оспо ре ног По слов ни ка од но се се на уре ђи ва ње над ле жно-
сти по сто је ћих од бо ра у На род ној скуп шти ни и од ре ђи ва ње бро ја чла но ва 
тих од бо ра). Има ју ћи у ви ду да је ини ци ја тор оспо рио од ред бе чла на 121. 
став 4, чла на 125. став 4, чла на 126. став 3. и чла на 136. По слов ни ка, Устав-
ни суд је кон ста то вао да су све оспо ре не од ред бе По слов ни ка пре ста ле да 
ва же 5. ав гу ста 2010. го ди не. 

Са гла сно на ве де ном, на осно ву чла на 68. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
су да за тра же но је од ини ци ја то ра да се из ја сни да ли оста је при сво јој ини-
ци ја ти ви, има ју ћи у ви ду ове про ме ње не окол но сти. Ка ко се ини ци ја тор 
из ја снио да оста је при сво јој ини ци ја ти ви, Устав ни суд је кон ста то вао да 
је по треб но из вр ши ти оце ну устав но сти од ре да ба чла на 121. став 4, чла-
на 125. став 4, чла на 126. став 3. и чла на 136. оспо ре ног По слов ни ка, у вре-
ме њи хо вог ва же ња.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
На род на скуп шти на је до не ла оспо ре ни По слов ник 8. де цем бра 1994. 

го ди не, на осно ву од ред бе чла на 82. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го-
ди не, ко јом је би ло про пи са но да На род на скуп шти на уре ђу је свој рад и 
ор га ни за ци ју и на чин оства ри ва ња пра ва и ду жно сти на род них по сла ни-
ка. Овај по слов ник је ви ше пу та ме њан и до пу ња ван, а по овла шће њу На-
род не скуп шти не, За ко но дав ни од бор је са чи нио, од по чет ка при ме не овог 
ак та до ње го вог пре стан ка ва же ња пет пре чи шће них тек сто ва, од ко јих је 
по след њи об ја вљен у ‘’Слу жбе ном гла сни ку РС’’, број 14/09, на ко ји се ини-
ци ја тор и по зи ва у сво јој ини ци ја ти ви.

Оспо ре ним од ред ба ма По слов ни ка про пи са но је: да се од лу ка сма-
тра до не том ако је за њу гла са ло ви ше од по ло ви не иден ти фи ко ва них  
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на род них по сла ни ка, од но сно Уста вом пред ви ђе на ве ћи на (члан 121. став 4.  
– јав но гла са ње упо тре бом елек трон ског си сте ма); да се од лу ка сма тра до-
не том ако је за њу гла са ло ви ше од по ло ви не при сут них на род них по сла-
ни ка, од но сно Уста вом пред ви ђе на ве ћи на (члан 125. став 4. – јав но гла са-
ње ди за њем ру ке); да се од лу ка сма тра до не том ако је за њу гла са ло ви ше 
од по ло ви не при сут них на род них по сла ни ка, од но сно Уста вом пред ви ђе-
на ве ћи на (члан 126. став 3. – јав но гла са ње про зив ком); да На род на скуп-
шти на до но си – за ко не, бу џет, план раз во ја, про стор ни план, за вр шни ра-
чун, по слов ник, де кла ра ци ју, ре зо лу ци ју, пре по ру ку, од лу ку, за кљу чак и 
ау тен тич но ту ма че ње ак та ко ји до но си (члан 136).

На чин од лу чи ва ња у На род ној скуп шти ни уре ђен је чла ном 105. Уста-
ва Ре пу бли ке Ср би је, ко јим је утвр ђе но: да На род на скуп шти на до но си од-
лу ке ве ћи ном гла со ва на род них по сла ни ка на сед ни ци на ко јој је при сут на 
ве ћи на на род них по сла ни ка; да ве ћи ном гла со ва свих на род них по сла ни ка 
На род на скуп шти на – да је ам не сти ју за кри вич на де ла, про гла ша ва и уки да 
ван ред но ста ње, про пи су је ме ре од сту па ња од људ ских и ма њин ских пра ва 
у рат ном и ван ред ном ста њу, до но си за кон ко јим Ре пу бли ка Ср би ја по ве-
ра ва ау то ном ним по кра ји на ма и је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве по је ди на 
пи та ња из сво је над ле жно сти, да је прет ход ну са гла сност на ста тут ау то ном-
не по кра ји не, од лу чу је о По слов ни ку о свом ра ду, уки да иму ни тет на род-
ним по сла ни ци ма, пред сед ни ку Ре пу бли ке, чла но ви ма Вла де и За штит ни-
ку гра ђа на, усва ја бу џет и за вр шни ра чун, би ра чла но ве Вла де и од лу чу је о 
пре стан ку ман да та Вла де и ми ни ста ра, од лу чу је о од го во ру на ин тер пе ла-
ци ју, би ра су ди је Устав ног су да и од лу чу је о њи хо вом раз ре ше њу и пре стан-
ку ман да та, би ра пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да, пред сед ни ке су-
до ва, Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца и јав не ту жи о це и од лу чу је о пре стан ку 
њи хо ве функ ци је, би ра су ди је и за ме ни ке јав них ту жи ла ца, у скла ду с Уста-
вом, би ра и раз ре ша ва гу вер не ра На род не бан ке Ср би је, Са вет гу вер не ра 
и За штит ни ка гра ђа на, вр ши и дру ге из бор не над ле жно сти На род не скуп-
шти не; да ве ћи ном гла со ва свих на род них по сла ни ка На род на скуп шти на 
од лу чу је о за ко ни ма ко ји ма се уре ђу ју – ре фе рен дум и на род на ини ци ја ти-
ва, ужи ва ње ин ди ви ду ал них и ко лек тив них пра ва при пад ни ка на ци о нал-
них ма њи на, план раз во ја и про стор ни план, јав но за ду жи ва ње, те ри то-
ри ја ау то ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, за кљу чи ва ње 
и по твр ђи ва ње ме ђу на род них уго во ра и дру га пи та ња од ре ђе на Уста вом.

За ко ном о На род ној скуп шти ни („Слу жбе ни гла сник РС“, број 9/10) про-
пи са но је: да се пи та ња у ве зи са ор га ни за ци јом и на чи ном ра да На род не 
скуп шти не, по ступ ци ма за до но ше ње ака та На род не скуп шти не и дру гим 
по ступ ци ма, као и дру га пи та ња ко ја ни су уре ђе на овим за ко ном, уре ђу-
ју По слов ни ком На род не скуп шти не и дру гим ак ти ма На род не скуп шти не 
(члан 1. став 2); да је при ли ком од лу чи ва ња, усва ја ња за пи сни ка са сед ни-
ца, утвр ђи ва ња днев ног ре да, на пр вој сед ни ци На род не скуп шти не и у дру-
гим слу ча је ви ма пред ви ђе ним Уста вом, за ко ном и По слов ни ком, нео п ход-
но при су ство ве ћи не од укуп ног бро ја свих на род них по сла ни ка (члан 49).
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По ред оспо ре них од ре да ба По слов ни ка, од зна ча ја за тра же ну оце ну 
устав но сти су и од ред бе оспо ре ног По слов ни ка, ко ји ма је про пи са но: да 
кво рум за рад На род не скуп шти не у Да ни ма за гла са ње, при ли ком усва ја-
ња за пи сни ка са прет ход не сед ни це и утвр ђи ва ња днев ног ре да, као и на 
кон сти ту тив ној сед ни ци На род не скуп шти не, по сто ји ако је на сед ни ци На-
род не скуп шти не при сут но нај ма ње 126 на род них по сла ни ка (члан 86. став 
5); да На род на скуп шти на од лу чу је гла са њем на род них по сла ни ка, у скла-
ду са Уста вом, за ко ном и овим по слов ни ком (члан 117); да На род на скуп-
шти на од лу чу је јав ним гла са њем – упо тре бом елек трон ског си сте ма за гла-
са ње, ди за њем ру ке или про зив ком (члан 119. став 1); На род на скуп шти на 
од лу чу је о пред ло зи ма за ко на, пла на раз во ја, про стор ног пла на, бу џе та, за-
вр шног ра чу на, По слов ни ка, де кла ра ци ја, ре зо лу ци ја, пре по ру ка, од лу ка, 
за кљу ча ка и ау тен тич них ту ма че ња ака та ко је до но си На род на скуп шти-
на у на че лу, по је ди но сти ма и це ли ни у Да ну за гла са ње (члан 146. став 1).

Ва же ћим По слов ни ком На род не скуп шти не про пи са но је: да На род на 
скуп шти на од лу чу је гла са њем на род них по сла ни ка, у скла ду с Уста вом, за-
ко ном и овим по слов ни ком (члан 122); да На род на скуп шти на и ње на рад на 
те ла од лу чу ју јав ним гла са њем – упо тре бом елек трон ског си сте ма за гла са-
ње, ди за њем ру ке или пр о зив ком (члан 124); да се од лу ка сма тра до не том 
ако је за њу гла са ло ви ше од по ло ви не иден ти фи ко ва них на род них по сла-
ни ка, од но сно Уста вом, за ко ном и овим по слов ни ком пред ви ђе на ве ћи на 
(члан 126. став 4. – јав но гла са ње упо тре бом елек трон ског си сте ма); да се 
од лу ка сма тра до не том ка да пред сед ник На род не скуп шти не кон ста ту је да 
је за њу гла са ла ве ћи на пр о пи са на Уста вом, за ко ном и овим по слов ни ком 
(члан 130. став 4. – јав но гла са ње ди за њем ру ке); да се од лу ка сма тра до не-
том ка да пред сед ник На род не скуп шти не кон ста ту је да је за њу гла са ла ве-
ћи на пр о пи са на Уста вом, за ко ном и овим по слов ни ком (члан 131. став 3. 
– јав но гла са ње пр о зив ком).

Из на ве де ног сле ди да је на чин од лу чи ва ња у На род ној скуп шти ни утвр-
ђен Уста вом, и то од ред ба ма чла на 105. Уста ва ко ји ма је утвр ђе на по треб на 
ве ћи на гла со ва на род них по сла ни ка при ли ком до но ше ња од лу ка у На род-
ној скуп шти ни. Од ред бом ста ва 1. овог чла на Уста ва, као основ но пра ви ло, 
је утвр ђе но да На род на скуп шти на до но си од лу ке ве ћи ном гла со ва на род-
них по сла ни ка на сед ни ци на ко јој је при сут на ве ћи на на род них по сла ни ка. 
То зна чи да је ве ћи на за до но ше ње од лу ка у На род ној скуп шти ни усло вље-
на при су ством ве ћи не на род них по сла ни ка на сед ни ци На род не скуп шти не, 
од но сно обез бе ђи ва њем кво ру ма за рад На род не скуп шти не, ко ји по сто ји 
уко ли ко је на сед ни ци На род не скуп шти не при сут но 126 на род них по сла ни-
ка, са гла сно од ред би чла на 100. став 1. Уста ва, ко јом је утвр ђе но да На род ну 
скуп шти ну чи ни 250 на род них по сла ни ка. Уко ли ко је обез бе ђен кво рум за рад 
На род не скуп шти не, На род на скуп шти на мо же да до но си од лу ке, и то чи ни 
ве ћи ном гла со ва при сут них на род них по сла ни ка. За раз ли ку од ова ко утвр-
ђе не ве ћи не за од лу чи ва ње у На род ној скуп шти ни, Устав је утвр дио по сло-
ве из над ле жно сти На род не скуп шти не по во дом ко јих На род на скуп шти на  
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до но си од лу ке ве ћи ном гла со ва свих на род них по сла ни ка, што зна чи да од-
лу ка не мо же би ти до не та уко ли ко за њу не гла са нај ма ње 126 на род них по-
сла ни ка. Ти по сло ви су так са тив но на ве де ни у чла ну 105. став 3. Уста ва, а 
са мо је дан од тих по сло ва се од но си на до но ше ње за ко на, и то за ко на ко јим 
Ре пу бли ка Ср би ја по ве ра ва ау то ном ним по кра ји на ма и је ди ни ца ма ло кал-
не са мо у пра ве по је ди на пи та ња из сво је над ле жно сти. Од ред бом чла на 105. 
став 3. Уста ва уста во тво рац је утвр дио да је за до но ше ње од ре ђе них за ко на, 
због зна ча ја пи та ња ко ја су њи ма уре ђе на, по треб на ве ћи на гла со ва свих на-
род них по сла ни ка, а не ве ћи на гла со ва на род них по сла ни ка из ста ва 1. овог 
чла на Уста ва. На и ме, ве ћи на гла со ва свих на род них по сла ни ка је нео п ход-
на ка да На род на скуп шти на до но си за ко не ко ји ма се уре ђу ју ре фе рен дум и 
на род на ини ци ја ти ва, ужи ва ње ин ди ви ду ал них и ко лек тив них пра ва при-
пад ни ка на ци о нал них ма њи на, план раз во ја и про стор ни план, јав но за ду-
жи ва ње, те ри то ри ја ау то ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, 
за кљу чи ва ње и по твр ђи ва ње ме ђу на род них уго во ра и дру га пи та ња од ре-
ђе на Уста вом. Из на ве де ног про из ла зи да је ве ћи на гла со ва свих на род них 
по сла ни ка нео п ход на са мо ка да На род на скуп шти на до но си за ко не из чла-
на 105. став 3. Уста ва, као и за кон ко јим Ре пу бли ка Ср би ја по ве ра ва ау то-
ном ним по кра ји на ма и је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве по је ди на пи та ња 
из сво је над ле жно сти из чла на 105. став 2. тач ка 4. Уста ва. У свим оста лим 
си ту а ци ја ма, при ли ком до но ше ња за ко на На род на скуп шти на од лу чу је ве-
ћи ном утвр ђе ном у чла ну 105. став 1. Уста ва, а то је ве ћи на гла со ва на род-
них по сла ни ка на сед ни ци на ко јој је при сут на ве ћи на на род них по сла ни ка. 

По во дом на во да ини ци ја то ра да се од ред ба чла на 105. став 3. тач ка 7. 
Уста ва, ко јом је утвр ђе но да се ве ћи ном гла со ва свих на род них по сла ни ка 
од лу чу је о за ко ни ма ко ји ма се утвр ђу ју дру га пи та ња од ре ђе на Уста вом, у 
ства ри од но си и на до но ше ње свих дру гих за ко на из над ле жно сти Ре пу бли-
ке ко ји ни су по бро ја ни у тач 1. до 6. истог чла на Уста ва, Устав ни суд је оце-
нио да се ра ди о по гре шном ту ма че њу на ве де не од ред бе Уста ва, јер је овом 
од ред бом са мо пред ви ђе но да се и не ким дру гим од ред ба ма Уста ва мо же 
утвр ди ти до но ше ње за ко на на на ве де ни на чин, а не са мо чла ном 105. став 
3. Уста ва. У при лог на ве де ном ука зу је мо да је од ред бом чла на 118. став 2. 
Уста ва утвр ђе но да ако На род на скуп шти на од лу чи да по но во гла са о за ко-
ну ко ји је пред сед ник Ре пу бли ке вра тио на од лу чи ва ње, за кон се из гла са ва 
ве ћи ном од укуп ног бро ја на род них по сла ни ка. На и ме, у си ту а ци ји ка да 
пред сед ник Ре пу бли ке не пот пи ше указ о про гла ше њу за ко на ко ји је до нет 
у На род ној скуп шти ни, би ло про стом ве ћи ном гла со ва на род них по сла ни-
ка или ве ћи ном гла со ва свих на род них по сла ни ка, и од лу чи да за кон, уз пи-
сме но обра зло же ње вра ти На род ној скуп шти ни на по нов но од лу чи ва ње, у 
том слу ча ју је Уста вом утвр ђе но да се та кав за кон мо же из гла са ти са мо ве-
ћи ном од укуп ног бро ја по сла ни ка, што зна чи да се за не ке за ко не ко ји су 
пр во бит но до не ти про стом ве ћи ном гла со ва на род них по сла ни ка са да ме-
ња на чин од лу чи ва ња и за њи хо во до но ше ње зах те ва ве ћи на гла со ва свих 
на род них по сла ни ка, ко ја је утвр ђе на чла ном 105. став 3. Уста ва.
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По ла зе ћи од на ве де ног зна че ња од ре да ба чла на 105. Уста ва, Устав ни суд 
је раз ма трао оспо ре не од ред бе По слов ни ка На род не скуп шти не из 1994. го-
ди не у вре ме њи хо вог ва же ња. На и ме, на чин и по сту пак од лу чи ва ња у На-
род ној скуп шти ни уре ђен је у гла ви VI II. оспо ре ног По слов ни ка, под на-
зи вом ‘’Од лу чи ва ње’’, од но сно од ред ба ма чл. 117. до 135. овог по слов ни ка. 
Оп штим од ред ба ма ове гла ве По слов ни ка про пи са но је да На род на скуп-
шти на од лу чу је гла са њем на род них по сла ни ка, у скла ду са Уста вом, за-
ко ном и овим по слов ни ком и да на род ни по сла ни ци гла са ју „за“ пред лог, 
„про тив“ пред ло га, или се уз др жа ва ју од гла са ња. Од ред ба ма чл. 119. до 126. 
По слов ни ка уре ђе но је јав но гла са ње, као је дан од на чи на гла са ња у На род-
ној скуп шти ни, док је од ред ба ма чл. 127. до 135. По слов ни ка уре ђе но тај но 
гла са ње у На род ној скуп шти ни. Чла ном 119. По слов ни ка од ре ђе на су три 
ви да јав ног од лу чи ва ња у На род ној скуп шти ни, и то: упо тре ба елек трон-
ског си сте ма за гла са ње, ди за ње ру ке и про зив ка. По слов ни ком је да ље уре-
ђен по сту пак до но ше ња од лу ка у На род ној скуп шти ни за сва ки од на ве де-
них ви до ва јав ног гла са ња. Оспо ре ним од ред ба ма чла на 121. став 4, чла на 
125. став 4, чла на 126. став 3. По слов ни ка про пи са но је ка да се од лу ка сма-
тра до не том у На род ној скуп шти ни при ли ком јав ног од лу чи ва ња, и то у 
си ту а ци ја ма ка да се за гла са ње ко ри сти елек трон ски си стем, ка да се гла са 
про зив ком или се гла са ње оба вља ди за њем ру ку на род них по сла ни ка. Та-
ко је оспо ре ном од ред бом чла на 121. став 4. По слов ни ка про пи са но да се, 
при ли ком упо тре бе елек трон ског си сте ма за гла са ње, од лу ка сма тра до не-
том ако је за њу гла са ло ви ше од по ло ви не иден ти фи ко ва них на род них по-
сла ни ка, од но сно Уста вом пред ви ђе на ве ћи на. Од ред бом чла на 125. став 4. 
По слов ни ка је про пи са но да се, код гла са ња ди за њем ру ке, од лу ка сма тра 
до не том ако је за њу гла са ло ви ше од по ло ви не при сут них на род них по сла-
ни ка, од но сно Уста вом пред ви ђе на ве ћи на, док је од ред бом чла на 126. став 
3. По слов ни ка про пи са но да се, код гла са ња про зив ком на род них по сла-
ни ка, од лу ка сма тра до не том ако је за њу гла са ло ви ше од по ло ви не на род-
них по сла ни ка ко ји су при сту пи ли гла са њу, од но сно Уста вом утвр ђе на ве-
ћи на. Из на ве де ног сле ди, да је оспо ре ним од ред ба ма По слов ни ка уре ђе на 
по треб на ве ћи на гла со ва на род них по сла ни ка за до но ше ње свих од лу ка у 
На род ној скуп шти ни, ко је мо гу би ти ве о ма раз ли чи те, од од лу чи ва ња о не-
ким про це сним пи та њи ма ве за ним за ток сед ни це до од лу чи ва ња о усва ја-
њу за ко на. Ка ко је чла ном 105. Уста ва утвр ђен на чин од лу чи ва ња у На род-
ној скуп шти ни – ве ћи ном гла со ва на род них по сла ни ка на сед ни ци на ко јој 
је при сут на ве ћи на на род них по сла ни ка и ве ћи ном гла со ва свих на род них 
по сла ни ка, то је пре ма оце ни Устав ног су да, оспо ре ним од ред ба ма По слов-
ни ка, са гла сно на ве де ном чла ну Уста ву, ре гу ли са но пи та ње по треб не ве ћи-
не гла со ва на род них по сла ни ка при ли ком јав ног од лу чи ва ња у На род ној 
скуп шти ни, ка да се оно спро во ди упо тре бом елек трон ског си сте ма гла са ња, 
про зив ком на род них по сла ни ка или њи хо вим ди за њем ру ке. На и ме, оспо-
ре ним од ред ба ма По слов ни ка са мо је пре ци зи ра но шта пред ста вља ве ћи ну 
на род них по сла ни ка код раз ли чи тих ви до ва јав ног гла са ња – ви ше од по-
ло ви не иден ти фи ко ва них на род них по сла ни ка код упо тре бе елек трон ског  
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си сте ма за гла са ње, ви ше од по ло ви не при сут них на род них по сла ни ка код 
гла са ња ди за њем ру ке и ви ше од по ло ви не на род них по сла ни ка ко ји су при-
сту пи ли гла са њу код гла са ња про зив ком на род них по сла ни ка, док је за од лу-
чи ва ње о пи та њи ма из над ле жно сти На род не скуп шти не за ко је је Уста вом 
утвр ђе на ве ћи на гла со ва свих на род них по сла ни ка оспо ре ним од ред ба ма 
по слов ни ка пред ви ђе но са мо по зи ва ње на Устав, јер се ра ди о устав ној ма-
те ри ји. Са гла сно на ве де ном, Устав ни суд је оце нио да је оспо ре ним од ред-
ба ма По слов ни ка уре ђен на чин до но ше ња од лу ка у по ступ ку јав ног од лу чи-
ва ња у На род ној скуп шти ни са гла сно од ред ба ма чла на 105. Уста ва, ко ји ма 
је утвр ђе но да се од лу ке у На род ној скуп шти ни до но се на два на чи на, и то: 
ве ћи ном гла со ва на род них по сла ни ка на сед ни ци на ко јој при су ству је ве-
ћи на на род них по сла ни ка и ве ћи ном гла со ва свих на род них по сла ни ка за 
пи та ња ко ја су из ри чи то на ве де на у Уста ву. 

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је оце нио да оспо ре не од ред бе чла-
на 121. став 4, чла на 125. став 4. и чла на 126. став 3. По слов ни ка, у вре ме ва-
же ња, ни су би ле не са гла сне са Уста вом. 

По во дом оспо ра ва ња чла на 136. став 1. По слов ни ка, Устав ни суд је кон-
ста то вао да ини ци ја тор ни је на вео кон крет не раз ло ге за оспо ра ва ње овог 
чла на По слов ни ка, већ да је овај члан По слов ни ка са мо на вео ра ди ука зи-
ва ња на чи ње ни цу да су за ко ни нај ва жни ји прав ни ак ти ко је до но си На-
род на скуп шти на. 

По ла зе ћи од све га на ве де ног, Устав ни суд ни је на шао осно ва за по кре-
та ње по ступ ка по во дом под не те ини ци ја ти ве, па са гла сно чла ну 53. став 3. 
За ко на о Устав ном су ду, ини ци ја ти ву ни је при хва тио. 

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

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-310/2009 од 20. ок то бра 2011. го ди не

Об у ста ва по ступ ка 

За кон о ло кал ним из бо ри ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) 

– члан 48.

За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ло кал ним из бо ри ма, ко ји ма 
је из ме њен члан 48. про пи си ва њем да се у слу ча је ви ма ка да од бор ни ку 
пре ста не ман дат пре ис те ка вре ме на на ко је је иза бран, ман дат до де љу је 
пр вом сле де ћем кан ди да ту са исте из бор не ли сте ко ме ни је био до де љен 
ман дат од бор ни ка, за ко но да вац је из вр шио уса гла ша ва ње оспо ре ног За-
ко на са Уста вом и ти ме от кло нио сва спо р на устав но прав на пи та ња због 
ко јих је Устав ни суд по кре нуо по сту пак у овом пред ме ту.
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Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 48. За ко на 
о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07).

О б р а з л о ж е њ е

По сту па ју ћи по под не тим ини ци ја ти ва ма за по кре та ње по ступ ка за 
утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла на 48. За ко на о ло кал ним из бо ри-
ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07), Устав ни суд је, на сед ни ци одр-
жа ној 5. ма ја 2011. го ди не, до нео Ре ше ње IУз-1241/2010 ко јим је по кре нуо 
по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 48. За ко на о ло кал ним из бо-
ри ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07). 

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним од-
ред ба ма чла на 48. За ко на о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 129/07) би ло про пи са но: да кад од бор ни ку пре ста не ман дат пре ис те-
ка вре ме на на ко је је иза бран, ман дат при па да под но си о цу из бор не ли сте 
са чи је ли сте је био иза бран од бор ник ко ме је пре стао ман дат и да тај ман-
дат из бор на ко ми си ја до де љу је кан ди да ту ко га од ре ди под но си лац из бор не 
ли сте. Из бор на ко ми си ја од бор ни ку из да је уве ре ње да је иза бран (став 1); 
да кад од бор ни ку пре ста не ман дат пре ис те ка вре ме на на ко је је иза бран, а 
на из бор ној ли сти са ко је је од бор ник био иза бран не ма кан ди да та за ко је 
под но си лац из бор не ли сте ни је до био ман дат, ман дат при па да под но си о-
цу из бор не ли сте ко ји има сле де ћи нај ве ћи ко лич ник а за ње га ни је до био 
ман дат (став 2); да ман дат но вог од бор ни ка тра је до ис те ка ман да та од бор-
ни ка ко ме је пре стао ман дат (став 3); да се од кан ди да та пре по твр ђи ва ња 
ман да та при ба вља пи сме на са гла сност да при хва та ман дат (став 4).

У на ве де ном ре ше њу о по кре та њу по ступ ка, као спо р на по ста вље на су 
сле де ћа устав но пра ва пи та ња: 

– да ли се од ред ба ма чла на 48. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, ко ји ма је 
пред ви ђе но да, кад од бор ни ку пре ста не ман дат пре ис те ка вре ме на на ко је 
је иза бран, ман дат при па да под но си о цу из бор не ли сте са чи је ли сте је био 
иза бран од бор ник ко ме је пре стао ман дат, с тим да тај ман дат из бор на ко-
ми си ја до де љу је кан ди да ту ко га од ре ди под но си лац из бор не ли сте, за ди-
ре у основ не устав не прин ци пе и на че ла о су ве ре но сти гра ђа на и вла да ви-
ни пра ва ко ја се оства ру је и сло бод ним и не по сред ним из бо ри ма, утвр ђе не 
чл. 2. и 3. Уста ва; 

– да ли су оспо ре не од ред бе За ко на у скла ду са пра вом гра ђа на на ло-
кал ну са мо у пра ву, утвр ђе ном у чла ну 176. став 1. Уста ва, а ко је гра ђа ни 
оства ру ју не по сред но и пре ко сво јих сло бод но иза бра них пред став ни ка и 
да ли гра ђа ни у оп шти ни мо гу оства ри ва ти пра во на ло кал ну са мо у пра ву, 
уко ли ко од бор ни ци пред ста вља ју и про мо ви шу са мо ин те ре се под но си о ца 
из бор не ли сте ко ји их је пред ло жио, од но сно на чи јој ли сти су иза бра ни;
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– да ли се од ред ба ма чла на 48. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, из ко јих про-
из ла зи да под но си лац из бор не ли сте до би је не ман да те до де љу је кан ди да ти-
ма са из бор не ли сте по соп стве ном из бо ру, а не по ре до сле ду ко ји је кан ди-
дат за у зи мао на из бор ној ли сти, уво ди сво је вр стан об лик по сред них из бо ра 
и ти ме кр ше устав на на че ла о на род ном (гра ђан ском) пред став ни штву и не-
по сред но сти из бо ра од бор ни ка, као и устав ни прин ци пи о то ме да су из бо-
ри сло бод ни и не по сред ни, а гла са ње тај но и лич но (члан 52. став 2. Уста ва); 

– да ли се од ред ба ма чла на 48. За ко на огра ни ча ва Уста вом утвр ђе но 
пра во гра ђа на на ло кал ну са мо у пра ву, ко је гра ђа ни оства ру ју не по сред но и 
пре ко сво јих сло бод но иза бра них пред став ни ка и да ли од бор ни ци у скуп-
шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, као сло бод но иза бра ни пред став ни-
ци гра ђа на, пред ста вља ју гра ђа не ко ји су их би ра ли или пред ста вља ју по-
ли тич ке пар ти је и дру ге под но си о це из бор них ли ста на чи јим ли ста ма су 
кан ди до ва ни, од но сно ко ји су их би ра чи ма пред ло жи ли за из бор; 

– да ли је за ко но да вац да ва њем овла шће ња под но си о цу из бор не ли сте, 
а то је нај че шће по ли тич ка стран ка, да пот пу но сло бод но вр ши рас по де лу 
до би је них ман да та кан ди да ти ма са из бор не ли сте и од ре ђу је но си о це ман-
да та у скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, пр о ши рио овла шће ња по-
ли тич ких стра на ка из ван Уста вом утвр ђе них га ран ци ја о њи хо вој уло зи у 
де мо крат ском об ли ко ва њу во ље гра ђа на и ти ме су прот но од ред ба ма чла на 
5. став 4. Уста ва дао мо гућ ност по ли тич ким стран ка ма да не по сред но вр-
ше власт на ло кал ном ни воу и да је пот чи не се би. 

Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка Устав ни суд је до ста вио На род ној скуп-
шти ни на од го вор, на осно ву чла на 33. став 1. и чла на 107. став 1. За ко на о 
Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), са ро ком за до ста ву 
од го во ра од 30 да на од да на при је ма Ре ше ња. На род на скуп шти на ни је до-
ста ви ла од го вор у оста вље ном ро ку, а ни на кон ис те ка тог ро ка.

На кон до но ше ња Ре ше ња Устав ног су да о по кре та њу по ступ ка за оце-
ну устав но сти од ре да ба чла на 48. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, На род на 
скуп шти на је, на сед ни ци од 20. ју ла 2011. го ди не, до не ла За кон о из ме на-
ма и до пу на ма За ко на о ло кал ним из бо ри ма, ко ји је об ја вљен 22. ју ла 2011. 
го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 54/11). Чла ном 12. на ве де ног за ко на 
пр о пи са но је да овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, што зна чи да је сту пио на сна-
гу 30. ју ла 2011. го ди не. Од ред бом чла на 8. став 1. овог за ко на из вр ше на је 
из ме на од ред бе чла на 48. став 1. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, та ко да са да 
ва же ћа од ред ба пред ви ђа да ка да од бор ни ку пре ста не ман дат пре ис те ка 
вре ме на на ко је је иза бран, ман дат се до де љу је пр вом сле де ћем кан ди да ту 
са исте из бор не ли сте ко ме ни је био до де љен ман дат од бор ни ка. По сле овог 
ста ва, чла ну 48. За ко на до да та су два но ва ста ва, ко ји ма је пред ви ђе но: да 
се, ка да од бор ни ку ко ји је иза бран са ко а ли ци о не из бор не ли сте пре ста не 
ман дат пре ис те ка вре ме на на ко је је иза бран, ман дат до де љу је пр вом сле-
де ћем кан ди да ту на из бор ној ли сти ко ме ни је био до де љен ман дат – при-
пад ни ку исте по ли тич ке стран ке (став 2), да се кан ди да ту ко ме је био до де-
љен ман дат од бор ни ка, а ко јем је ман дат пре стао због пре у зи ма ња функ ци је 



166 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

пред сед ни ка оп шти не или гра до на чел ни ка, од но сно за ме ни ка пред сед ни ка 
оп шти не или за ме ни ка гра до на чел ни ка, ман дат по но во до де љу је у истом 
са зи ву скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, под усло ви ма да је кан ди-
да ту пре ста ла функ ци ја пред сед ни ка оп шти не или гра до на чел ни ка, од но-
сно за ме ни ка пред сед ни ка оп шти не или за ме ни ка гра до на чел ни ка, да по-
сто ји упра жње но од бор нич ко ме сто ко је при па да ис тој из бор ној ли сти и 
да је из бор ној ко ми си ји је ди ни це ло кал не са мо у пра ве кан ди дат под нео зах-
тев за до де лу ман да та од бор ни ка (став 3). До са да шњи ст. 2, 3. и 4. по ста ли 
су ст. 4, 5. и 6. чла на 48. За ко на. 

Устав ни суд је оце нио да је на ве де ним За ко ном о из ме на ма и до пу на ма 
чла на 48. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, про пи си ва њем да се у слу ча је ви-
ма ка да од бор ни ку пре ста не ман дат пре ис те ка вре ме на на ко је је иза бран, 
ман дат до де љу је пр вом сле де ћем кан ди да ту са исте из бор не ли сте ко ме ни је 
био до де љен ман дат од бор ни ка, за ко но да вац из вр шио уса гла ша ва ње оспо-
ре ног За ко на са Уста вом и ти ме от кло нио сва спо р на устав но прав на пи та-
ња због ко јих је Устав ни суд по кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти од ре-
да ба чла на 48. За ко на о ло кал ним из бо ри ма.

Са гла сно на ве де ном, Устав ни суд је на осно ву чла на 57. став 1. тач ка 1) 
За ко на о Устав ном су ду, об у ста вио по сту пак за оце ну устав но сти од ре да-
ба чла на 48. За ко на о ло кал ним из бо ри ма. 

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном 
су ду, Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-1241/2010 од 22. сеп тем бра 2011. го ди не

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

63/06, 5/09, 107/09 и 30/10) 
– члан 244.

Има ју ћи у ви ду да су у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом оспо ре-
не од ред бе За ко на пре ста ле да ва же, као и да за вре ме свог ва же ња ни су 
про из ве ле штет не по сле ди це због ко јих би би ло осно ва да Устав ни суд 
до не се утвр ђу ју ћу од лу ку, Суд је оце нио да су се сте кли усло ви за об у ста-
ву по ступ ка.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти чла на 244. За ко на о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 34/03, 64/04, 
84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 и 30/10).
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О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не то је ви ше ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти чла-
на 244. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 и 30/10). У ини-
ци ја ти ва ма, ко је су иден тич не са др жи не, на во ди се да је оспо ре на од ред-
ба За ко на су прот на прин ци пи ма огра ни че ња људ ских и ма њин ских пра ва, 
јед на ко сти гра ђа на и за бра ни дис кри ми на ци је и со ци јал не за шти те за по-
сле них и њи хо вих по ро ди ца са др жа них у од ред ба ма чл. 20, 21. и 69. Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је. По себ но се на гла ша ва да оспо ре на од ред ба За ко на ста-
вља гра ђа не ко ји има ју пра во на нов ча ну на кна ду за по моћ и не гу дру гог 
ли ца, у не јед нак по ло жај у од но су на гра ђа не (вој не ин ва ли де) ко ји оства-
ру ју ова пра ва на осно ву За ко на о Вој сци Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 116/07), а с по зи вом на од ред бе За ко на о основ ним пра ви ма бо ра ца, 
вој них ин ва ли да и по ро ди ца па лих бо ра ца („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 24/98 
и 29/98). Из на ве де них раз ло га ини ци ја то ри пред ла жу да Устав ни суд при-
хва ти под не те ини ци ја ти ве ка ко би се ме сеч на при ма ња по осно ву пра ва 
на ту ђу не гу и по моћ ци вил них оси гу ра ни ка из јед на чи ла са ме сеч ним при-
ма њи ма вој них оси гу ра ни ка, с тим да вој ни оси гу ра ни ци за др же до са да-
шњи ни во ових при ма ња.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним чла-
ном 244. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 и 30/10) 
би ло про пи са но: да пра во на нов ча ну на кна ду за по моћ и не гу дру гог ли ца 
има оси гу ра ник и ко ри сник пен зи је до до но ше ња од го ва ра ју ћих про пи са 
(став 1); да се пра во из ста ва 1. овог чла на оства ру је под усло ви ма утвр ђе-
ним про пи си ма ко ји су ва жи ли до да на по чет ка при ме не овог за ко на (став 
2); да се ви си на нов ча не на кна де за по моћ и не гу дру гог ли ца од ре ђу је у ви-
си ни из но са ускла ђе не нов ча не на кна ду за по моћ и не гу дру гог ли ца за те-
че них ко ри сни ка у Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње за по сле них (став 3); да се нов ча на на кна да за по моћ и не гу дру гог ли ца 
утвр ђу је у ме сеч ном из но су и ис пла ћу је уна зад (став 4); да се ко ри сни ку 
ко ји је сме штен у уста но ви со ци јал не за шти те за сме штај ста рих ли ца об у-
ста вља ис пла та нов ча не на кна де за по моћ и не гу (став 5); да пра во на нов-
ча ну на кна ду за по моћ и не гу не при па да ко ри сни ку пра ва, од но сно оси-
гу ра ни ку ко ји оства ру је пра во на та кву нов ча ну на кна ду по дру гом осно ву 
(члан 6); да се нов ча на на кна да за по моћ и не гу ускла ђу је на на чин ко ји је 
овим за ко ном пред ви ђен за ускла ђи ва ње пен зи ја (став 7).

Устав ни суд је, та ко ђе, утвр дио да је оспо ре ни члан 244. За ко на пре стао 
да ва жи на осно ву чла на 65. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пен-
зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/10).

Има ју ћи у ви ду да су у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом оспо ре не 
од ред бе За ко на пре ста ле да ва же, као и да за вре ме свог ва же ња ни су про-
из ве ле штет не по сле ди це због ко јих би би ло осно ва да Устав ни суд до не се 
утвр ђу ју ћу од лу ку, Суд је оце нио да су се сте кли усло ви за об у ста ву по ступ ка  
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са гла сно чла ну 57. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07).

На осно ву из ло же ног и чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном су ду, Устав-
ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-270/2009 од 29. сеп тем бра 2011. го ди не

За кон о сте чај ном по ступ ку 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 84/04) 

– члан 96.

С об зи ром на то да је од ред бом чла на 96. став 1. За ко на о сте чај ном 
по ступ ку би ло уре ђе но упу ћи ва ње на пар ни цу сва ког по ве ри о ца чи је је 
по тра жи ва ње оспо ре но, по оце ни Устав ног су да, про из ла зи ло је да се и 
у слу ча ју оспо ра ва ња по тра жи ва ња при ја вље ног на осно ву из вр шне ис-
пра ве, на пар ни цу упу ћу је по ве ри лац, а не сте чај ни управ ник ко ји је то 
по тра жи ва ње оспо рио, што је до во ди ло до то га да прав но сна жна и из вр-
шна ис пра ва гу би прав но деј ство ма те ри јал не пра во сна жно сти, чи ме се 
за ди ра ло у са му су шти ну сте че ног пра ва из суд ске пре су де, те се до во ди-
ло у пи та ње оства ри ва ње Уста вом за јем че ног пра ва на мир но ужи ва ње 
сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву за ко на из чла на 
58. став 1. Уста ва, као и на че ла оба ве зно сти суд ских од лу ка и ис кљу чи ва-
ња њи хо ве ван суд ске кон тро ле, из чла на 145. став 3. Уста ва.

Ка ко је у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом оспо ре ни За кон пре стао 
да ва жи, а за ко но дав ним ре ше њи ма са др жа ним у но вом За ко ну о сте ча ју 
от кло ње на спо р на устав но прав на пи та ња због ко јих је Суд по кре нуо по-
сту пак, Устав ни суд је об у ста вио по сту пак.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 96. За ко на 
о сте чај ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, број 84/04).

О б р а з л о ж е њ е

Устав ни суд је, на осно ву овла шће ња са др жа ног у од ред ба ма чла на 168. 
став 1. и чла на 175. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Ре ше њем IУз-69/2009 
од 28. ма ја 2009. го ди не по кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба 
чла на 96. За ко на о сте чај ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, број 84/04). 
На ве де ним од ред ба ма За ко на про пи са но је да се по ве ри лац чи је је по тра-
жи ва ње оспо ре но упу ћу је на пар ни цу ра ди утвр ђи ва ња оспо ре ног по тра-
жи ва ња, а ни су по себ но уре ђе ни раз ло зи због ко јих се та кво по тра жи ва ње 
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мо же оспо ра ва ти. Сто га је Устав ни суд у том ре ше њу оце нио да се у ве зи с 
од ред ба ма чла на 96. За ко на о сте чај ном по ступ ку, као спо р на устав но прав-
на пи та ња по ста вља ју: ка кав је прав ни по ло жај по ве ри о ца ко ји има прав-
но сна жну и из вр шну пре су ду у по гле ду по тра жи ва ња при ја вље ног у сте-
чај ном по ступ ку и ко и под ко јим усло ви ма мо же оспо ра ва ти по тра жи ва ње 
та квог по ве ри о ца.

На род на скуп шти на је у од го во ру на Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка, по-
ред оста лог, на ве ла да се За ко ном у пот пу но сти по шту ју нео ту ђи ва људ ска 
пра ва ко ја слу же очу ва њу људ ског до сто јан ства и оства ре њу пу не сло бо-
де и јед на ко сти сва ког по је дин ца у пра вед ном, отво ре ном и де мо крат ском 
дру штву, за сно ва ном на на че лу вла да ви не пра ва а да по сто је ћим за кон ским 
ре ше њем из чла на 96. За ко на из вр шна ис пра ва не гу би свој ство прав но-
сна жно сти, има ју ћи у ви ду да се у пар нич ном по ступ ку, на кон оспо ра ва ња 
по тра жи ва ња, не од лу чу је по но во о осно ва но сти пред мет ног по тра жи ва-
ња, те да се при ја вом по тра жи ва ња по ста вља пот пу но дру ги зах тев од оно-
га ко ји је по сто јао у пар ни ци и да се сто га о том зах те ву мо ра по себ но од лу-
чи ти. До но си лац ак та сма тра да су од ред бе чла на 96. За ко на у пот пу но сти 
ускла ђе не са чла ном 58. Уста ва ко јом је утвр ђе но мир но ужи ва ње сво ји не и 
дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву за ко на, те да с об зи ром на то 
да ко нач ну од лу ку до но си суд, не по сто ји основ за „про из вољ но по на ша ње“ 
ор га на сте чај ног по ступ ка, с об зи ром на то да је суд ор ган ко ји су ди на осно-
ву Уста ва и за ко на. Та ко ђе се ис ти че да се оспо ре ном за кон ском од ред бом 
не ре гу ли ше про це сно прав на си ту а ци ја за ко ју се твр ди да ни је у скла ду са 
Уста вом, већ се ра ди о прав ној пра зни ни, ко ја је пред мет од лу чи ва ња су да 
и суд ског по ступ ка, „ко ји да је сво јим прав ним ту ма че њем кроз суд ску прак-
су у ви ду прав них ста во ва са свог ста но ви шта, схва та ња ис ка за на у суд ским 
од лу ка ма“, те да је ра ди от кла ња ња не ја сно ћа и пи та ња ко ја су се по ста ви ла 
пред Устав ним су дом, чла ном 113. Пред ло га За ко на о сте ча ју ре гу ли са но у 
ко јим слу ча је ви ма по тра жи ва ње при ја вље но на осно ву из вр шне ис пра ве мо-
же би ти оспо ре но, па је на тај на чин от кло ње на прав на пра зни на у За ко ну.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио: 
Од ред ба ма чла на 96. ст. 1. до 10. За ко на о сте чај ном по ступ ку („Слу-

жбе ни гла сник РС“, број 84/04) би ло је про пи са но, по ред оста лог, да се по-
ве ри лац чи је је по тра жи ва ње оспо ре но упу ћу је на пар ни цу ра ди утвр ђи-
ва ња оспо ре ног по тра жи ва ња, ко ју мо же да по кре не у ро ку од осам да на 
од да на при је ма за кључ ка о оспо ре ним по тра жи ва њи ма (став 1), да се на 
пар ни цу упу ћу је по ве ри лац ко ји је оспо рио по тра жи ва ње дру гог по ве ри о-
ца при зна то од стра не сте чај ног управ ни ка, а да се оспо ре но по тра жи ва ње 
сма тра при зна тим ако по ве ри лац ко ји је оспо рио по тра жи ва ње дру гог по-
ве ри о ца не по кре не пар ни цу у за ко ном про пи са ном ро ку (став 2), ду жност 
да се оба ве сти сте чај но ве ће о по кре та њу пар нич ног по ступ ка (став 3), по-
сле ди це про пу шта ња оба ве ште ња (став 4), мо гућ ност и усло ви под ко ји ма 
о оспо ре ном по тра жи ва њу од лу чу је сте чај ни су ди ја као ар би тар по је ди нац, 
од но сно ар би тра жно ве ће у ар би тра жном по ступ ку (ст. 5. до 10). 

С об зи ром на то да је од ред бом чла на 96. став 1. За ко на о сте чај ном 
по ступ ку би ло уре ђе но упу ћи ва ње на пар ни цу сва ког по ве ри о ца чи је је  
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по тра жи ва ње оспо ре но, по оце ни Устав ног су да, про из ла зи ло је да се и у 
слу ча ју оспо ра ва ња по тра жи ва ња при ја вље ног на осно ву из вр шне ис пра ве, 
на пар ни цу упу ћу је по ве ри лац, а не сте чај ни управ ник ко ји је то по тра жи-
ва ње оспо рио, бу ду ћи да та си ту а ци ја ни је би ла по себ но уре ђе на за ко ном.

Сто га је Устав ни суд оце нио да је ова кво за кон ско ре ше ње да ва ло сте-
чај ном управ ни ку за кон ску мо гућ ност да, без ика квих огра ни че ња, оспо-
ра ва по тра жи ва ње по ве ри о ца ко ји пре ма сте чај ном ду жни ку има прав но-
сна жну и из вр шну ис пра ву, а сте чај ном ве ћу пра во да упу ћу је на пар ни цу 
и по ве ри о ца ко ји има прав но сна жну и из вр шну суд ску од лу ку, што је до-
во ди ло до то га да прав но сна жна и из вр шна ис пра ва гу би прав но деј ство 
ма те ри јал не пра во сна жно сти, чи ме се за ди ра ло у са му су шти ну сте че ног 
пра ва из суд ске пре су де, те се до во ди ло у пи та ње оства ри ва ње Уста вом за-
јем че ног пра ва на мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте-
че них на осно ву за ко на из чла на 58. став 1. Уста ва, као и на че ла да су суд-
ске од лу ке оба ве зне за све и не мо гу би ти пред мет ван суд ске кон тро ле, из 
чла на 145. став 3. Уста ва.

У то ку по ступ ка пред Устав ним су дом оспо ре ни За кон је пре стао да ва-
жи 24. ја ну а ра 2010. го ди не, да ном по чет ка при ме не За ко на о сте ча ју („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 104/09). Од ред бом чла на 117. став 1. но вог За ко-
на про пи са но је да се по ве ри лац чи је је по тра жи ва ње оспо ре но упу ћу је на 
пар ни цу ра ди утвр ђи ва ња оспо ре ног по тра жи ва ња, ко ју мо же да по кре не 
у ро ку од осам да на од да на при је ма за кључ ка из чла на 116. овог за ко на, од-
но сно од да на ис те ка ро ка за ме ди ја ци ју у скла ду са чла ном 115. овог за ко-
на. Ме ђу тим, од ред бом ста ва 5. истог чла на За ко на пред ви ђен је из у зе так 
од прет ход но уста но вље ног пра ви ла, а ко ји се упра во од но си на си ту а ци ју 
ка да се оспо ра ва по тра жи ва ње ко је је при ја вље но на осно ву ра ни је до не те 
из вр шне ис пра ве. На и ме, од ред ба чла на 117. став 5. ва же ћег За ко на про-
пи су је да у слу ча ју оспо ра ва ња по тра жи ва ња при ја вље них на осно ву из вр-
шне ис пра ве сте чај ни су ди ја за кључ ком упу ћу је сте чај ног управ ни ка или 
по ве ри о ца ко ји је оспо рио по тра жи ва ње на пар ни цу, у скла ду са ста вом 
1. овог чла на, а оспо ре но по тра жи ва ње се сма тра при зна тим ако сте чај ни 
управ ник или по ве ри лац не по кре не по сту пак у за ко ном про пи са ном ро ку.

По ла зе ћи од то га да су од ред бе За ко на о сте чај ном по ступ ку у од но су 
на ко је је Устав ни суд по кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти у то ку по-
ступ ка пред Устав ним су дом пре ста ле да ва же и да су на ве де ним за ко но-
дав ним ре ше њи ма са др жа ним у од ред ба ма но во до не тог За ко на о сте ча ју 
от кло ње на спо р на устав но прав на пи та ња због ко јих је Суд по кре нуо по сту-
пак, Устав ни суд је, на осно ву чла на 57. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), об у ста вио по сту пак за оце ну 
устав но сти од ре да ба чла на 96. За ко на о сте чај ном по ступ ку.

Има ју ћи у ви ду из не то, а на осно ву од ред бе чла на 46. тач ка 7) За ко на о 
Устав ном су ду, Устав ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-69/2009 од 6. ок то бра 2011. го ди не
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За кон о др жав ном пре ме ру и ка та стру  
и упи си ма пра ва на не по крет но сти ма 

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 83/92, 53/93, 67/93,  
48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 и 101/05)  

– чл. 105, 106. и 106ж, чл. 131. до 133. и члан 136в став 4.

За кон чи је су од ред бе оспо ре не пре стао је да ва жи. Ва же ћим За ко-
ном о др жав ном пре ме ру и ка та стру на дру га чи ји на чин је уре ђе на суд ска 
за шти та по је ди нач них ака та, мо ме нат упи са у ка та стар не по крет но сти, 
те мо гућ ност при ме не од ре да ба за ко на ко јим се уре ђу ју сво ји на и дру га 
ствар на пи та ња по во дом упи са ствар них пра ва, а ка ко Суд ни је на шао 
да по сто је штет не по сле ди це због ко јих би по сту пак тре ба ло на ста ви ти, 
од лу чио је да га об у ста ви.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 105, 106. и 
106ж и чла на 136в став 4. За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру и упи-
си ма пра ва на не по крет но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 83/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 и 101/05).

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чл. 
131. до 133. За ко на из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду поднетe су ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну устав но сти од ре да ба За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру и упи си ма 
пра ва на не по крет но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 83/92, 53/93, 67/93, 
48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 и 101/05) на ве де них у из ре ци.

У ини ци ја ти ви ко јом су оспо ре не од ред бе чл. 105, 106. и 106ж За ко на 
тра жи се оце на устав но сти у од но су на члан 32. став 1, члан 36. и члан 198. 
Уста ва. Као раз лог оспо ра ва ња од ред бе чла на 105. За ко на на во ди се да се 
том од ред бом „оне мо гу ћу ју“ стран ке да оства ру ју суд ску за шти ту, уко ли-
ко су им по вре ђе на ствар на и дру га пра ва, те да је не ло гич но да стран ка 
има пра во на под но ше ње ван ред них прав них ле ко ва, а да јој је оне мо гу ће-
на суд ска за шти та под но ше њем ту жбе у управ ном спо ру, тим пре што ис-
тим за ко ном ни је пред ви ђе на дру га суд ска за шти та, док се за од ред бу чла на 
106, по ко јој се упис про ме не вр ши на осно ву ко нач ног уме сто прав но сна-
жног ре ше ња и од ред бу чла на 106ж За ко на, ко јом је про пи сан су бјек тив ни 
и објек тив ни рок за под но ше ње ту жбе за бри са ње упи са пра ва на не по крет-
но сти ма, по ста вља пи та ње ка ко је мо гу ће да за ко но да вац огра ни чи рок за 
под но ше ње ту жбе за бри са ње пра ва на не по крет но сти, кад се пра во сво ји-
не сти че тек укњи жбом, од но сно упи сом у од го ва ра ју ће књи ге, с об зи ром  
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на то да је чла ном 37. За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них од но са („Слу-
жбе ни лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90 и „Слу жбе ни лист СРЈ“, број 29/96) про-
пи са но да вла сник мо же ту жбом зах те ва ти од др жа о ца по вра ћај ин ди ви ду-
ал но од ре ђе не ства ри и да пра во на под но ше ње ту жбе не за ста ре ва. 

У ини ци ја ти ви ко јом су оспо ре не од ред бе чл. 131. до 133. За ко на на во-
ди се да је тим од ред ба ма утвр ђе но пра во Ре пу блич ког ге о дет ског за во да 
да за исте рад ње, по ред на пла ћи ва ња так се на пла ћу је по себ ну на кна ду, чи-
ме се омо гу ћа ва да стран ку ко ри сни ка услу га Ре пу блич ког ге о дет ског за-
во да из ло же до пун ском пла ћа њу за рад њу ко ја је фи нан сиј ски по кри ве на 
пла ћа њем так се. Из ове не за ко ни то сти, ко ја ни је по сто ја ла до из ме на За-
ко на у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, број 34/01, ко јом је би ло про пи са но да 
се на кна да не пла ћа ако је за услу гу пред ви ђе но пла ћа ње ад ми ни стра тив-
не так се, по на во ди ма ини ци ја то ра, „ши ром су отво ре на вра та“ за не за ко-
ни то уво ђе ње по себ не на кна де и за рад ње за ко је је про пи са на так са, и то у 
из но си ма ко ји су 10–20 пу та ве ћи од про пи са не так се и ко ји ни су ни у ка-
квој ве зи са евен ту ал но по ве ћа ним тро шко ви ма. Оце на устав но сти ових 
од ре да ба За ко на је тра же на у од но су на члан 91. став 1. Уста ва.

У ини ци ја ти ви ко јом се оспо ра ва од ред ба чла на 136в став 4. За ко на, 
на во ди се да је Уста вом сво ји на за шти ће на суд ском за шти том, а да је оспо-
ре ном од ред бом За ко на ова устав на ка те го ри ја уки ну та, што је су прот но 
чл. 22. и 198. Уста ва.

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

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
Оспо ре ним од ред ба ма чл. 105, 106. и 106ж За ко на би ло је про пи са но: 

да се про тив ре ше ња ко јим се у то ку одр жа ва ња пре ме ра и ка та стра не по-
крет но сти до зво ља ва упис про ме не у ка та стар ском опе ра ту, као и про тив 
ре ше ња ко јим се од би ја упис про ме не, мо же из ја ви ти жал ба у ро ку од 15 да-
на од да на при је ма ре ше ња, да се жал ба под но си Ре пу блич ком ге о дет ском 
за во ду пре ко ор га ни за ци о не је ди ни це ко ја је до не ла пр во сте пе но ре ше ње, 
да у жал би од лу чу је Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, те да се про тив ре ше ња 
до не тог по жал би не мо же во ди ти управ ни спор (члан 105); да се упис про-
ме на на не по крет но сти ма вр ши кад ре ше ње о до зво ли упи са по ста не ко-
нач но (члан 106); да ли це ко је сма тра да је упи сом пра ва на не по крет но сти 
по вре ђе но ње го во књи жно пра во, мо же ту жбом над ле жном су ду тра жи ти 
бри са ње упи са у ро ку од три ме се ца од да на са зна ња за из вр ше ње упи са, нај-
доц ни је у ро ку од две го ди не од да на из вр ше ња упи са (члан 106ж). Оспо ре-
ним од ред ба ма чл. 131. до 133. За ко на би ло је уре ђе но пла ћа ње на кна де за 
ко ри шће ње по да та ка пре ме ра, ка та стра не по крет но сти и во до ва и раз гле-
да ње ка та стра не по крет но сти, као и за услу ге ко је пру жа Ре пу блич ки ге о-
дет ски за вод, с тим што је ви си на те на кна де за ви си ла од ви си не тро шко ва 
њи хо вог при ку пља ња, об ра де и уно ше ња у еви ден ци је, бро ја мо гу ћих ко-
ри сни ка, по да та ка, са др жи не и оби ма по да та ка и сте пе на њи хо ве упо тре-
бљи во сти, а ви си ну ове на кна де утвр ђи ва ла је Вла да, док су сред ства ко ја 
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од так са, од но сно на кна да за ко ри шће ње, раз гле да ње по да та ка, пре ме ра и 
ка та стра не по крет но сти и во до ва и на кна да од услу га оства ри Ре пу блич-
ки ге о дет ски за вод би ли при ход бу џе та Ре пу бли ке, а мо гла су се ко ри сти-
ти за рад и опре ма ње За во да.

Пре ма од ред ба ма чла на 136в За ко на, чи ји је став 4. оспо рен, ли це ко је 
је има ло прав ни ин те рес мо гло је у ро ку од две го ди не од да на по чет ка при-
ме не ка та стар ског опе ра та из чла на 136б овог за ко на под не ти зах тев за ис-
прав ку упи са у ка та стар ском опе ра ту, ако сма тра да је из вр шен по гре шан 
упис у по гле ду но си о ца пра ва или дру гог по да тка о не по крет но сти, о че-
му се од го ва ра ју ћа прав на по у ка уно си у ре ше ње из чла на 136б став 3. овог 
за ко на (став 1), про тив ре ше ња до не тог по том зах те ву мо же се из ја ви ти 
жал ба Ре пу блич ком ге о дет ском за во ду, у ро ку од 15 да на од да на при је ма 
ре ше ња (став 3), с тим што се пре ма оспо ре ном ста ву 4. истог чла на 136в, 
про тив ре ше ња Ре пу блич ког ге о дет ског за во да до не тог по жал би из ста ва 
3. овог чла на не мо же во ди ти управ ни спор.

Оспо ре ни За кон о др жав ном пре ме ру и ка та стру до нет је и ме њан у 
вре ме ва же ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је у чла ну 124. 
став 4. утвр ђи вао да се са мо за ко ном мо же из у зет но у од ре ђе ним вр ста ма 
управ них ства ри ис кљу чи ти управ ни спор. За кон је пре стао да ва жи у то ку 
по ступ ка пред Устав ним су дом, 11. сеп тем бра 2009. го ди не, на осно ву чла-
на 199. За ко на о др жав ном пре ме ру („Слу жбе ни гла сник РС“, број 72/09), 
осим од ре да ба чла на 67. став 1. и чла на 105. став 3. ко је су пре ста ле да ва-
же 1. ја ну а ра 2010. го ди не.

Основ но устав но прав но пи та ње ко је је по ста вље но ини ци ја ти ва ма је 
не мо гућ ност оства ри ва ња суд ске за шти те про тив дру го сте пе ног ре ше ња 
Ре пу блич ког ге о дет ског за во да, бу ду ћи да је чла ном 198. став 2. Уста ва Ре-
пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не утвр ђе но да се за ко ни тост ко нач них по је-
ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу је о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва-
ном ин те ре су под ле же пре и спи ти ва њу пред су дом у управ ном спо ру, ако у 
од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја за шти та, док је оспо-
ре ним од ред ба ма чла на 105. и чла на 136в став 4. За ко на из ри чи то ис кљу-
че на мо гућ ност во ђе ња управ ног спо ра.

Ка ко је по оце ни Устав ног су да, свр ха устав ног јем ства из чла на 198. 
Уста ва да сва ко ли це на ко је се од но си по је ди нач ни акт ко јим се од лу чу је 
о ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су, објек тив но 
бу де у мо гућ но сти да про тив по је ди нач ног ак та ко ри сти суд ску за шти ту, 
а из це ли не од ред би оспо ре ног За ко на, а по себ но чла на 106ж истог за ко-
на про из ла зи да је пра во на суд ску за шти ту про пи са но са мо за ли ца ко ја 
сма тра ју да им је упи сом по вре ђе но књи жно пра во, а не и ли ца чи је пра во 
ни је упи са но, то се осно ва но мо гло по ста ви ти пи та ње са гла сно сти на ве де-
них од ред би За ко на са Уста вом од 2006. го ди не ко ји је, као што је на ве де-
но, на дру га чи ји на чин у од но су на Устав од 1990. го ди не уре дио суд ску за-
шти ту по је ди нач них ака та.

Ме ђу тим, ва же ћи За кон о др жав ном пре ме ру и ка та стру про пи су је: 
да се овим за ко ном уре ђу ју струч ни по сло ви и по сло ви др жав не упра ве  
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ко ји се од но се на др жав ни пре мер, ка та стар не по крет но сти, ка та стар во до-
ва, основ не ге о дет ске ра до ве, адре сни ре ги стар, то по граф ско-кар то граф-
ску де лат ност, про це ну вред но сти не по крет но сти, ге о дет ско-ка та стар ски 
ин фор ма ци о ни си стем и На ци о нал ну ин фра струк ту ру ге о про стор них по-
да та ка и ге о дет ски ра до ви у ин же њер ско-тех нич ким по сло ви ма (члан 1); 
да се на по је ди на пи та ња упи са ствар них пра ва ко ја ни су уре ђе на овим за-
ко ном сход но при ме њу ју од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је сво ји на и дру га 
ствар на пра ва, а на по је ди на пи та ња по ступ ка ко ја ни су уре ђе на овим за-
ко ном сход но при ме њу ју од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је оп шти управ ни 
по сту пак (члан 7); да се упис у ка та стар не по крет но сти вр ши да ном до но-
ше ња ре ше ња ко јим је упис до зво љен, уз упис по слу жбе ној ду жно сти за бе-
ле жбе ра ди чи ње ња ви дљи вим да ре ше ње о упи су ни је ко нач но, да се упис 
у ка та стар не по крет но сти вр ши и на осно ву дру го сте пе ног ре ше ња ко јим 
се до зво ља ва упис или на осно ву суд ске од лу ке из управ ног спо ра, да ном 
при је ма дру го сте пе ног ре ше ња од но сно суд ске од лу ке, с тим што се у слу-
ча је ви ма из ста ва 1. и 2. овог чла на под ра зу ме ва и бри са ње пра ва на не-
по крет но сти, као и бри са ње упи са из вр ше ног пр во сте пе ним ре ше њем ко-
је је по ни ште но (члан 128); да се про тив дру го сте пе них ре ше ња до не тих у 
скла ду са од ред ба ма овог за ко на мо же во ди ти управ ни спор те да се ка да 
се управ ни спор во ди про тив дру го сте пе ног ре ше ња до не тог у по ступ ку 
осни ва ња или об но ве ка та стра не по крет но сти, осни ва ње ка та стра во до ва 
као и њи хо вог одр жа ва ња, За вод по слу жбе ној ду жно сти на не по крет но-
сти, од но сно во ду упи су је за бе ле жбу ра ди чи ње ња ви дљи вим да је управ-
ни спор по кре нут (члан 180).

Пре ма чла ну 57. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду, Суд ће об у ста ви по-
сту пак кад је акт уса гла шен с Уста вом или за ко ном а ни је оце ње но да због 
по сле ди ца не у став но сти или не за ко ни то сти тре ба до не ти од лу ку за то што 
ни су от кло ње не по сле ди це не у став но сти или не за ко ни то сти.

Устав ни суд је, има ју ћи у ви ду пре све га устав ну прет по став ку да овај 
суд оце њу је устав ност и за ко ни тост ва же ћих оп штих ака та, а мо же оце њи-
ва ти и оп ште ак те чи ја је оце на тра же на пре ис те ка ро ка од шест ме се ци од 
њи хо вог пре стан ка и у слу ча ју ка да оп шти акт чи ја је устав ност, од но сно 
за ко ни тост пред мет оце не, пре ста не да ва жи у то ку тра ја ња по ступ ка пред 
Су дом, оце нио да је ва же ћим За ко ном о др жав ном пре ме ру и ка та стру на 
дру га чи ји на чин уре ђе на суд ска за шти та по је ди нач них ака та, мо ме нат упи-
са у ка та стар не по крет но сти, те мо гућ ност при ме не од ре да ба за ко на ко јим 
се уре ђу ју сво ји на и дру га ствар на пи та ња по во дом упи са ствар них пра ва, 
па Суд не на ла зи да по сто је штет не по сле ди це због ко јих би тре ба ло на ста-
ви ти по сту пак.

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је, са гла сно чла ну 57. став 1. тач ка 
1) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у тач ки 1. из ре ке.

По во дом ини ци ја ти ве ко јом се оспо ра ва ју од ред бе чл. 130. до 133. За-
ко на, Устав ни суд је оце нио да ини ци ја тор не да је устав но прав не раз ло-
ге за тра же ну оце ну на ве де них од ре да ба За ко на, ни ти се раз ло зи ко ји су 
да ти мо гу до ве сти у ве зу са чла ном 91. став 1. Уста ва у од но су на ко ји је  
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тра же на оце на, те је, са гла сно чла ну 36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном 
су ду, ре шио као у тач ки 2. из ре ке.

Има ју ћи у ви ду из не то, а на осно ву од ре да ба чла на 46. тач ка 7) За ко на 
о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), Устав ни суд је до нео Ре ше ње као 
у из ре ци. 

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУ-21/2007 од 27. ок то бра 2011. го ди не

За кон о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 и 101/05)

Устав ни суд је кон ста то вао да је на кон до но ше ња Ре ше ња о по кре та њу 
по ступ ка за оце ну устав но сти оспо ре ног За ко на, тај за кон пре стао да ва-
жи, а да, пре ма но вом За ко ну о јав ној сво ји ни, јав ну сво ји ну чи не пра во 
сво ји не Ре пу бли ке Ср би је – др жав на сво ји на, пра во сво ји не ау то ном не 
по кра ји не – по кра јин ска сво ји на и пра во сво ји не је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве, као и да ау то ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
упра вља ју сво јом имо ви ном на на чин пред ви ђен за ко ном, те је Суд об у-
ста вио по сту пак, јер је оце нио да не ма по сле ди ца не у став но сти због ко јих 
би тре ба ло до не ти од лу ку о утвр ђи ва њу не у став но сти оспо ре ног За ко на 
у вре ме ње го вог ва же ња.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти За ко на о сред стви ма у 
сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 53/95, 3/96, 54/96, 
32/97 и 101/05).

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну устав но сти За ко на о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је на ве де ног 
у из ре ци. Под но си о ци ини ци ја ти ве сма тра ју да оспо ре ни За кон ни је у са-
гла сно сти са одредбaма чла на 87. став 4, чла на 183. став 5. и чла на 190. став 
4. Уста ва. Ово из раз ло га што из од ре да ба чл. 1, 8. и 47. За ко на про из ла-
зи да је у др жав ној сво ји ни сва по крет на и не по крет на имо ви на ау то ном-
не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, од но сно да је вла сник ових 
сред ста ва Ре пу бли ка, те да са гла сно том за ко ну те ри то ри јал не је ди ни це не-
ма ју ни ка кву имо ви ну већ се сма тра ју са мо ко ри сни ци ма сред ста ва (имо-
ви не) у др жав ној сво ји ни. Има ју ћи у ви ду да за кон ска де фи ни ци ја др жав не  
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сво ји не, ка ко на во де, про жи ма цео за кон, сма тра ју да је оспо ре ни За кон у 
це ли ни у су прот но сти са Уста вом.

Устав ни суд је ини ци ја ти ву до ста вио на ми шље ње На род ној скуп шти-
ни са гла сно За кључ ку са сед ни це одр жа не 15. ок то бра 2009. го ди не, ко је је у 
оста вље ном ро ку до би је но. На зах тев На род не скуп шти не Устав ни суд је, на 
осно ву од ре да ба чла на 48. и 55. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 109/07) и чла на 82. став 2. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр, 24/08 и 27/08), на сед ни ци одр жа ној 9. ју на 2010. 
го ди не, до нео За кљу чак о за ста ја њу са по ступ ком оце не устав но сти оспо-
ре ног За ко на до 31. де цем бра 2010. го ди не и дао мо гућ ност На род ној скуп-
шти ни да до тог ро ка уса гла си За кон са Уста вом. Ка ко На род на скуп шти на у 
оста вље ном ро ку ни је по сту пи ла по на ве де ном за кључ ку, Устав ни суд је, са-
гла сно од ред би чла на 55. став 2. За ко на о Устав ном су ду, на ста вио по сту пак.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је За кон о сред стви ма 
у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 53/95, 3/96, 54/96, 
32/97 и 101/05) до нет на осно ву Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, 
ко јим је на бит но раз ли чи тим прав ним осно ва ма био ус по ста вљен си стем 
од но са у обла сти ко је уре ђу је овај за кон, те да су оспо ре ним За ко ном, са-
гла сно од ред би чла на 73. став 5. та да ва же ћег Уста ва Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је уре ђе ни по ло жај и пра ва ор га на и ор га ни за ци ја у Ре пу бли ци у 
по гле ду рас по ла га ња сред стви ма у др жав ној сво ји ни Ре пу бли ке, у ком об-
ли ку сво ји не су би ла и сред ства ау то ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве, као и сред ства јав них пред у зе ћа и уста но ва чи ји су осни ва чи 
ови об ли ци те ри то ри јал ног уре ђе ња Ре пу бли ке. Устав ни суд је кон ста то-
вао и да је Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не на осно ву ко га је оспо-
ре ни За кон до нет, пре стао да ва жи.

Устав Ре пу бли ке Ср би је ко ји је на сна зи јем чи при ват ну, за дру жну и 
јав ну сво ји ну и као јав ну сво ји ну од ре ђу је три по себ на сво јин ска об ли ка, 
и то др жав ну сво ји ну, сво ји ну ау то ном них по кра ји на и сво ји ну је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве (члан 86); утвр ђу је да су при род на бо гат ства, до бра за 
ко је је за ко ном од ре ђе но да су од оп штег ин те ре са и имо ви на ко ју ко ри-
сте ор га ни Ре пу бли ке Ср би је у др жав ној имо ви ни и да у др жав ној имо ви-
ни мо гу би ти и дру ге ства ри и пра ва, у скла ду са за ко ном, као и да се имо-
ви на ау то ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, на чин ње ног 
ко ри шће ња и рас по ла га ња, уре ђу ју за ко ном (члан 87. ст. 1. и 4); да ау то ном-
не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве упра вља ју сво јом имо ви ном 
у скла ду са за ко ном (члан 183. став 5, члан 190. став 4). 

С об зи ром на то да је ис те као крај њи рок за уса гла ша ва ње ре пу блич ких 
за ко на са Уста вом од ре ђен чла ном 15. Устав ног за ко на за спро во ђе ње Уста-
ва Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 98/06), као и да На род на 
скуп шти на у ро ку ко јим је За кључ ком Устав ног су да од ре ђен за стој по ступ-
ка, ни је уса гла си ла оспо ре ни За кон са Уста вом од 2006. го ди не, Устав ни суд 
је на сед ни ци од 23. ју на 2011. го ди не до нео Ре ше ње ко јим је по кре нуо по-
сту пак за оце ну са гла сно сти оспо ре ног За ко на са Уста вом. На и ме, по ла зе-
ћи од то га да је оспо ре ни За кон о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је  
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до нет на осно ва ма и на че ли ма ра ни је ва же ћег Уста ва и да као др жав ну сво-
ји ну, по ред сред ста ва у сво ји ни Ре пу бли ке, од ре ђу је и „сред ства ко ја су, у 
скла ду са за ко ном, сте че на, од но сно ко ја стек ну: ор га ни и ор га ни за ци је је-
ди ни ца те ри то ри јал не ау то но ми је и ло кал не са мо у пра ве и јав не слу жбе 
(јав на пред у зе ћа, уста но ве) и дру ге ор га ни за ци је чи ји је осни вач те ри то ри-
јал на је ди ни ца“, као и да је уре ђи ва ње сво јин ских пра ва на тим сред стви ма 
за сно ва но на њи хо вом за кон ском од ре ђе њу као сред ста ва у др жав ној сво-
ји ни, Устав ни суд је оце нио да се осно ва но по ста вља пи та ње са гла сно сти 
оспо ре ног За ко на са оним од ред ба ма Уста ва ко је, по ред др жав не, као об ли-
ке јав не сво ји не утвр ђу ју и сво ји ну ау то ном не по кра ји не и сво ји ну је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве, те пра во ових об ли ка те ри то ри јал не ор га ни за ци је 
да, у скла ду са за ко ном, са мо стал но упра вља ју сво јом имо ви ном.

Устав ни суд је кон ста то вао и да је на кон до но ше ња Ре ше ња о по кре та-
њу по ступ ка за оце ну устав но сти оспо ре ног За ко на, На род на скуп шти на 
до не ла За кон о јав ној сво ји ни („Слу жбе ни гла сник РС“, број 72/11) и да је 
да ном сту па ња на сна гу тог за ко на, од но сно 6. ок то бра 2011. го ди не, пре-
стао да ва жи оспо ре ни За кон о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је. С 
об зи ром на то да је оспо ре ни За кон пре стао да ва жи, а да пре ма За ко ну о 
јав ној сво ји ни јав ну сво ји ну ко ја је уре ђе на тим за ко ном чи не пра во сво ји-
не Ре пу бли ке Ср би је – др жав на сво ји на, пра во сво ји не ау то ном не по кра-
ји не – по кра јин ска сво ји на и пра во сво ји не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
– оп штин ска, од но сно град ска сво ји на, као и да ау то ном не по кра ји не и је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве упра вља ју сво јом имо ви ном на на чин пред ви-
ђен за ко ном, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 1) За ко на о 
Устав ном су ду, об у ста вио по сту пак, јер је оце нио да због от кла ња ња по-
сле ди ца не у став но сти не тре ба до не ти од лу ку о утвр ђи ва њу не у став но сти 
оспо ре ног За ко на у вре ме ње го вог ва же ња. 

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. тач-
ка 7) За ко на о Устав ном су ду, до нео Ре ше ње као у из ре ци. 

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-33/2009 од 8. де цем бра 2011. го ди не

За кон о Ви со ком са ве ту суд ства 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08 и 101/10) 

– члан 52. ст. 5. и 6. и члан 56.

Оспо ре ним за кон ским ре ше њи ма пред ви ђе но је раз ли чи то по сту па-
ње за из бор су ди ја на стал ну су диј ску функ ци ју за огра ни че ни број су-
ди ја ко ји су из бор ни чла но ви пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства, због 
прав не си ту а ци је у ко јој су се на шли на осно ву пре ла зних ре ше ња утвр-
ђе них Устав ним за ко ном за спро во ђе ње Уста ва и За ко ном о Ви со ком са-
ве ту суд ства, у вре ме спро во ђе ња по ступ ка за оп шти из бор су ди ја у Ре-
пу бли ци Ср би ји. 
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Та кво за кон ско ре ше ње има објек тив но и ра зум но оправ да ње и на тај 
на чин ни је по вре ђе но устав но на че ло за бра не дис кри ми на ци је из чла на 
21. Уста ва, пра во на рад из чла на 63. Уста ва и пра во на сту па ње на јав не 
функ ци је под истим усло ви ма из чла на 53. Уста ва, ни ти члан 14. Европ ске 
кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да и члан 1. Про-
то ко ла 12 уз Кон вен ци ју, ко ји ма се га ран ту је за бра на дис кри ми на ци је по 
свим осно ви ма као и у чла ну 21. Уста ва, те Устав ни суд, са гле да ва ју ћи спо-
р на устав но прав на пи та ња, ни је на шао осно ва за да ље во ђе ње по ступ ка.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Об у ста вља се по сту пак за оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 56. За ко-
на о Ви со ком са ве ту суд ства („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08 и 101/10) 
са Уста вом и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром.

2. Од ба цу ју се зах те ви за оце ну устав но сти и са гла сно сти са по твр ђе-
ним ме ђу на род ним уго во ром од ре да ба чла на 52. ст. 5. и 6. За ко на из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не то је ви ше ини ци ја ти ва исто вет не са др жи не за по-
кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 52. ст. 5. и 6. и чла-
на 56. За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08 
и 101/10).

Устав ни суд је, на сед ни ци одр жа ној 4. ју на 2009. го ди не, до нео Ре ше ње 
ко јим ни је при хва тио ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав-
но сти од ре да ба чла на 52. ст. 5. и 6. За ко на, ко ји ма је про пи сан на чин из бо-
ра су ди ја – кан ди да та за чла но ве пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства, на-
шав ши да на во ди ини ци ја ти ва ни су осно ва ни. Ме ђу тим, ве за но за од ред бе 
чла на 56. За ко на, ко ји ма је уре ђен ста тус из бор них чла но ва Ви со ког са ве та 
суд ства из ре да су ди ја по пре стан ку ман да та у пр вом са ста ву Са ве та, Суд је 
оце нио да се осно ва но по ста вља пи та ње са гла сно сти на ве де них од ре да ба 
За ко на са Уста вом утвр ђе ним прин ци пом јед на ко сти гра ђа на и за бра не дис-
кри ми на ци је из чла на 21. Уста ва, са Уста вом за јем че ним пра вом на уче шће 
у упра вља њу јав ним по сло ви ма из члaна 53. Уста ва, као и са на че лом за бра-
не дис кри ми на ци је из чла на 14. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских 
пра ва и основ них сло бо да и чла на 1. Про то ко ла 12 уз Европ ску кон вен ци-
ју. Са гла сно на ве де ном, Устав ни суд је сво јим Ре ше њем од 4. ју на 2009. го-
ди не по кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 56. За ко на о 
Ви со ком са ве ту суд ства и њи хо ве са гла сно сти са по твр ђе ним ме ђу на род-
ним уго во ром. На ве де но ре ше ње Устав ни суд је до ста вио На род ној скуп-
шти ни на од го вор, са гла сно од ред би чла на 82. став 1. тач ка 10. По слов ни-
ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11). 
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За ко но дав ни од бор На род не скуп шти не је до ста вио од го вор Су ду 29. 
ју ла 2009. го ди не. У од го во ру се ис ти че да се оспо ре ним од ред ба ма, ко је 
има ју ка рак тер пре ла зних од ре да ба, уре ђу је на ста вља ње су диј ске функ ци-
је из бор них чла но ва пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства из ре да су ди ја 
на кон пре стан ка ман да та у Са ве ту. Има ју ћи у ви ду од ред бу чла на 12. став 
3. За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства, пре ма ко јој за вре ме тра ја ња ман да та, 
су ди ја ко ји је члан Са ве та не мо же би ти би ран за су ди ју дру гог су да, оспо-
ре ном од ред бом чла на 56. став 1. да је се мо гућ ност су ди ји из бор ном чла ну 
Са ве та пр вог са ста ва, да на ста ви да оба вља су диј ску функ ци ју у не по сред-
но ви шем су ду у од но су на суд у ко јем је оба вљао су диј ску функ ци ју, а из 
раз ло га што ове су ди је не мо гу да кон ку ри шу за из бор на су диј ску функ ци-
ју за вре ме тра ја ња ман да та у Са ве ту. При то ме, Ви со ки са вет суд ства мо ра 
да утвр ди да ли из бор ни чла но ви Са ве та ис пу ња ва ју све по треб не усло ве 
за из бор су ди ја у не по сред но ви ши суд и да на осно ву то га до не се од лу ку о 
на ста вља њу су диј ске функ ци је у скла ду са ста вом 3. чла на 56. За ко на. Та-
ко, по на во ди ма до но си о ца оспо ре ног ак та, члан 56. За ко на пред ста вља га-
ран ци ју су ди ја ма чла но ви ма пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства да мо гу 
да на ста ве вр ше ње су диј ске функ ци је по сле окон ча ња ман да та у Са ве ту и 
спре ча ва да ове су ди је тр пе ште ту због члан ства у Са ве ту. 

У то ку по ступ ка пред Устав ним су дом са овим пред ме том је спо јен устав-
но суд ски пред мет IУз-85/2011 у ко ме је под не то ви ше пред ло га за по кре та ње 
по ступ ка за оце ну устав но сти и са гла сно сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ром истих од ре да ба За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства. Ка ко је из са др-
жи не под не тих пред ло га Устав ни суд утвр дио да су раз ло зи за оспо ра ва ње 
од ре да ба чла на 52. ст. 5. и 6. За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства иден тич ни са 
раз ло зи ма за њи хо во оспо ра ва ње у ини ци ја ти ва ма под не тим у овом устав-
но суд ском пред ме ту, о ко ји ма је Устав ни суд већ за у зео став и до нео Ре ше-
ње IУз-44/2009 на сед ни ци од 4. ју на 2009. го ди не ко јим ни је при хва тио на-
ве де не ини ци ја ти ве, то је Устав ни суд од ба цио зах те ве пред ла га ча за оце ну 
устав но сти и са гла сно сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром на ве де-
них од ре да ба чла на 52. ст. 5. и 6. За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства, ко ји ма је 
про пи сан на чин из бо ра су ди ја – кан ди да та за чла но ве пр вог са ста ва Ви со-
ког са ве та суд ства, јер из но вих на во да, раз ло га и под не тих до ка за не про-
из ла зи да има осно ва за по нов но од лу чи ва ње. Са гла сно на ве де ном, Устав ни 
суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. тач ка 8) За ко на о Устав ном су ду („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ре шио као у тач ки 2. из ре ке. 

По во дом оце не устав но сти оспо ре них од ре да ба чла на 56. За ко на, Устав-
ни суд је на ста вио је дин ствен по сту пак по под не тим пред ло зи ма и ини ци-
ја ти ва ма.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио сле де ће:
За ко ном о Ви со ком са ве ту суд ства уре ђе ни су по ло жај, над ле жност, ор-

га ни за ци ја и на чин ра да Ви со ког са ве та суд ства (у да љем тек сту: Са вет), 
усло ви и по сту пак за из бор из бор них чла но ва Са ве та, тра ја ње ман да та и 
пре ста нак њи хо ве функ ци је и обез бе ђе ње усло ва и сред ста ва за рад Са ве та.
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Гла ва VII За ко на (чл. 50. до 62) са др жи пре ла зне и за вр шне од ред бе, ме-
ђу ко ји ма су и оспо ре не од ред бе чла на 56. За ко на. Од ред ба ма чла на 55. ст. 
1. и 3. За ко на се пред ви ђа да из бор ним чла но ви ма пр вог са ста ва Са ве та из 
ре да су ди ја пре ста је ман дат да ном сту па ња на функ ци ју из бор них чла но ва 
стал ног са ста ва, а нај ка сни је ис те ком ман да та од пет го ди на, као и да из бор-
ним чла но ви ма пр вог са ста ва Са ве та функ ци ја пре ста је и у свим оста лим 
слу ча је ви ма про пи са ним од ред ба ма овог за ко на. Слу ча је ви у ко ји ма до ла-
зи, од но сно мо же до ћи до пре стан ка функ ци је чла но ва Са ве та про пи са ни 
су од ред ба ма чл. 39. и 41. За ко на и то та ко што је чла ном 39. ст. 2. и 3. про-
пи са но да из бор ним чла но ви ма пре ста је функ ци ја у Са ве ту трај ним гу бит-
ком рад не спо соб но сти за оба вља ње функ ци је чла на Са ве та, остав ком на 
члан ство у Са ве ту, ис те ком ман да та и раз ре ше њем, док је од ред бом чла на 
41. пред ви ђе но да се из бор ни члан Са ве та раз ре ша ва функ ци је пре ис те ка 
вре ме на на ко је је иза бран ако функ ци ју чла на Са ве та не вр ши у скла ду са 
Уста вом и за ко ном и ако бу де осу ђен за кри вич но де ло на без у слов ну ка-
зну за тво ра, од но сно за кри вич но де ло ко је га чи ни не до стој ним за вр ше-
ње функ ци је чла на Са ве та.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 56. За ко на про пи са но је: да из бор ни члан 
из ре да су ди ја, пре стан ком ман да та у пр вом са ста ву Са ве та, на ста вља да 
оба вља су диј ску функ ци ју у не по сред но ви шем су ду у од но су на суд у ко јем 
је оба вљао су диј ску функ ци ју, под усло вом да ис пу ња ва усло ве за из бор су-
ди је у том су ду (став 1); да су ди ја на ста вља да оба вља су диј ску функ ци ју у 
су ду ко ји је пре у зео над ле жност су да у ко јем је оба вљао су диј ску функ ци ју, 
уко ли ко не ис пу ња ва усло ве за из бор су ди је у не по сред но ви шем су ду (став 
2); да од лу ке из ст. 1. и 2. овог чла на до но си Са вет у стал ном са ста ву (став 3).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да се вла да ви на пра ва оства-
ру је сло бод ним и не по сред ним из бо ри ма, устав ним јем стви ма људ ских и 
ма њин ских пра ва, по де лом вла сти, не за ви сном суд ском вла шћу и по ви но-
ва њем вла сти Уста ву и за ко ну (члан 3. став 2); да је прав ни по ре дак је дин-
ствен, уре ђе ње вла сти по чи ва на по де ли вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и 
суд ску, с тим што се од нос три гра не вла сти за сни ва на рав но те жи и ме ђу-
соб ној кон тро ли, као и да је суд ска власт не за ви сна (члан 4); да су пред Уста-
вом и за ко ном сви јед на ки и да сва ко има пра во на јед на ку за шти ту, без дис-
кри ми на ци је, та ко што је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или 
по сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал-
не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког 
или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког 
или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 1, 2. и 3); да гра ђа ни има ју пра во 
да уче ству ју у упра вља њу јав ним по сло ви ма и да под јед на ким усло ви ма 
сту па ју у јав не слу жбе и на јав не функ ци је (члан 53); да Ре пу бли ка Ср би ја, 
из ме ђу оста лог, уре ђу је и обез бе ђу је по сту пак пред су до ви ма и дру гим др-
жав ним ор га ни ма, као и ор га ни за ци ју, над ле жност и рад ре пу блич ких ор га-
на (члан 97. тач. 2. и 16); да На род на скуп шти на, на пред лог Ви со ког са ве та 
суд ства, би ра за су ди ју ли це ко је се пр ви пут би ра на су диј ску функ ци ју, а да 
Ви со ки са вет суд ства, у скла ду са за ко ном, би ра су ди је за трај но оба вља ње  
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су диј ске функ ци је, у истом или дру гом су ду и од лу чу је о из бо ру су ди ја ко-
ји су на стал ној су диј ској функ ци ји у дру ги или ви ши суд (члан 147. ст. 1, 3. 
и 4); да је Ви со ки са вет суд ства не за ви сан и са мо ста лан ор ган ко ји обез бе-
ђу је и га ран ту је не за ви сност и са мо стал ност су до ва и су ди ја (члан 153. став 
1); да Ви со ки са вет суд ства би ра и раз ре ша ва су ди је, у скла ду са Уста вом и 
за ко ном, пред ла же На род ној скуп шти ни из бор су ди ја при ли ком пр вог из-
бо ра на су диј ску функ ци ју, пред ла же На род ној скуп шти ни из бор пред сед-
ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да и пред сед ни ка су до ва, у скла ду са Уста вом 
и за ко ном, уче ству је у по ступ ку за пре ста нак функ ци је пред сед ни ка Вр хов-
ног ка са ци о ног су да и пред сед ни ка су до ва, на на чин пред ви ђен Уста вом и 
за ко ном, као и да вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном (члан 154); да су 
по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри и оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу на род-
ног пра ва део по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и да по твр ђе ни ме ђу на род ни уго-
во ри не сме ју би ти у су прот но сти са Уста вом (члан 194. став 4).

Од ред бом чла на 6. став 3. Устав ног за ко на за спро во ђе ње Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 98/06) утвр ђе но је да ће у ро ку 
од 90 да на од да на сту па ња на сна гу за ко на из чла на 5. став 2. овог за ко на 
(за ко ни из обла сти пра во су ђа), На род на скуп шти на иза бра ти из бор не чла-
но ве Ви со ког са ве та суд ства и Др жав ног ве ћа ту жи ла ца, с тим што ће чла-
но ве из ре да су ди ја, од но сно јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца 
за пр ви са став Ви со ког са ве та суд ства, од но сно Др жав ног ве ћа ту жи ла ца 
би ра ти из ре да су ди ја, од но сно јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи-
ла ца ко ји се у вре ме из бо ра на ла зе на су диј ској, од но сно функ ци ји јав ног 
ту жи о ца или за ме ни ка јав ног ту жи о ца.

Од ред бом чла на 14. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и 
основ них сло бо да („Слу жбе ни лист СЦГ – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 9/03 
и 5/05) утвр ђе но је да се ужи ва ње пра ва и сло бо да пред ви ђе них у овој Кон-
вен ци ји обез бе ђу је без дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву, као што су 
пол, ра са, бо ја ко же, је зик, ве ро и спо вест, по ли тич ко или дру го ми шље ње, 
на ци о нал но или со ци јал но по ре кло, ве за с не ком на ци о нал ном ма њи ном, 
имов но ста ње, ро ђе ње или дру ги ста тус, док је од ред бом чла на 1. Про то ко-
ла 12. уз ову кон вен ци ју од ре ђе но да ће се сва ко пра во ко је за кон пред ви ђа 
оства ри ва ти без дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву као нпр. по лу, ра си, 
бо ји ко же, је зи ку, ве ро и спо ве сти, по ли тич ком или дру гом ми шље њу, на-
ци о нал ном или дру штве ном по ре клу, по ве за но сти с не ком на ци о нал ном 
ма њи ном, имо ви ни, ро ђе њу или дру гом ста ту су и да јав не вла сти не ће ни 
пре ма ко ме вр ши ти дис кри ми на ци ју по прет ход но на ве де ним осно ви ма. 
Из на ве де них од ре да ба сле ди да су пра ва га ран то ва на Европ ском кон вен-
ци јом и Про то ко лом 12 ко ји је њен са став ни део исто вет на на че лу јед на-
ко сти и за бра ни дис кри ми на ци је, утвр ђе ним од ред ба ма чла на 21. Уста ва.

За ко ном о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 109/08, 58/09, 104/09 
и 101/10) про пи са но је: да је при ли ком из бо ра и пред ла га ња за из бор су-
ди је за бра ње на дис кри ми на ци ја по би ло ком осно ву (члан 46. став 1); да 
из бор су ди ја огла ша ва Ви со ки са вет суд ства (члан 47. став 1); да се при-
ја ве за из бор под но се Ви со ком са ве ту суд ства, у ро ку од 15 да на од да на  
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об ја вљи ва ња огла са у ‘’Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је’’(члан 48. 
став 1); да су ди је на стал ну функ ци ју би ра Ви со ки са вет суд ства (члан 52. 
став 1). Пре ла зним од ред ба ма тог за ко на пред ви ђе но је, из ме ђу оста лог, да 
ће се из бор су ди ја, у скла ду са тим за ко ном, из вр ши ти нај ка сни је до 1. де-
цем бра 2009. го ди не (члан 100. став 2).

По ла зе ћи од на ве де ног Устав ни суд је утвр дио да из струк ту ре За ко-
на о Ви со ком са ве ту суд ства, као и из са др жи не оспо ре них од ре да ба чла-
на 56. овог за ко на, про из ла зи да се ра ди о пре ла зним за кон ским ре ше њи-
ма ко ји ма се уре ђу је ста тус из бор них чла но ва Са ве та из ре да су ди ја на кон 
пре стан ка ман да та у пр вом са ста ву Ви со ког са ве та суд ства. Ка ко, са гла сно 
од ред би чла на 97. тач. 2. и 16. Уста ва, Ре пу бли ка Ср би ја, по ред оста лог, уре-
ђу је и обез бе ђу је по сту пак пред др жав ним ор га ни ма, као и ор га ни за ци-
ју, над ле жност и рад ре пу блич ких ор га на, а Ви со ки са вет суд ства је, пре-
ма чла ну 153. став 1. Уста ва, не за ви сан и са мо ста лан ор ган, то је, по оце ни 
Су да, за ко но да вац био овла шћен да уре ди пи та ње прав ног по ло жа ја из бор-
них чла но ва Са ве та из ре да су ди ја на кон пре стан ка ман да та у овом ор га ну. 
Шта ви ше, има ју ћи у ви ду од ред бу чла на 6. став 3. Устав ног за ко на за спро-
во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, ко јим је утвр ђен на чин из бо ра и са став 
из бор них чла но ва из ре да су ди ја за пр ви са став Са ве та, као и од ред бе чла-
на 100. став 2. За ко на о су ди ја ма ко ји ма је оро чен из бор су ди ја на стал ну 
су диј ску функ ци ју, Устав ни суд на ла зи да је за кон ско уре ђи ва ње овог пи-
та ња, у кон крет ном слу ча ју, би ло ну жно. Ме ђу тим, устав но прав но пи та-
ње је да ли су пред ви ђе на за кон ска ре ше ња са гла сна са Уста вом, кон крет-
но, да ли се њи ма прав ни по ло жај из бор них чла но ва пр вог са ста ва Са ве та 
из ре да су ди ја ме ња на на чин да се ти ме по вре ђу ју устав на на че ла за бра не 
дис кри ми на ци је, Уста вом за јем че на људ ска пра ва и Уста вом утвр ђе ни по-
ло жај Ви со ког са ве та суд ства.

Раз ма тра ју ћи спо р на устав но прав на пи та ња Устав ни суд је нај пре кон-
ста то вао да је од ред бом чла на 6. став 3. Устав ног за ко на утвр ђе но јед но пре-
ла зно ре ше ње ко је се од но си на из бор чла но ва пр вог са ста ва Са ве та из ре да 
су ди ја. Овим ре ше њем је утвр ђе но да ће њи хов из бор из вр ши ти На род на 
скуп шти на у ро ку од 90 да на од да на сту па ња на сна гу ускла ђе них за ко на 
из обла сти пра во су ђа са Уста вом и да се они би ра ју из ре да су ди ја ко ји се 
у вре ме из бо ра на ла зе на су диј ској функ ци ји. То зна чи да су су ди је ко је су 
иза бра не на функ ци ју чла на пр вог са ста ва Са ве та би ле су ди је за те че не на 
оба вља њу стал не су диј ске ду жно сти, са гла сно та да ва же ћем За ко ну о су-
ди ја ма, јер је тек пред сто јао по сту пак оп штег из бо ра су ди ја на стал ну су-
диј ску функ ци ју, ко ји су тек на кон сти ца ња та квог ста ту са, са гла сно чла-
ну 153. став 4. Уста ва, мо гли би ти из бор ни чла но ви Са ве та из ре да су ди ја. 
Пре ма то ме, Устав ним за ко ном је са мо за пр ви са зив Са ве та утвр ђен спе-
ци фи чан са став су ди ја из бор них чла но ва тог Са ве та, има ју ћи у ви ду да је 
упра во овај ор ган тре ба ло да спро ве де оп шти из бор ни по сту пак су ди ја на 
стал ну су диј ску функ ци ју.

Ме ђу тим, њи хов по ло жај у Са ве ту од тре нут ка из бо ра за чла на Са ве та 
пр вог са ста ва је од ре ђен За ко ном о Ви со ком са ве ту суд ства. Та ко је од ред бом  
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чла на 11. став 1. овог за ко на про пи са но да се из бор ни члан Са ве та из ре да 
су ди ја осло ба ђа вр ше ња су диј ске функ ци је за вре ме оба вља ња функ ци је у 
Са ве ту, док је од ред бом чла на 12. став 2. истог за ко на про пи са но да за вре-
ме тра ја ња ман да та, су ди ја ко ји је члан Са ве та не мо же би ти би ран за су-
ди ју дру гог су да. Из на ве де ног сле ди да је су ди ја ма ко је су би ра не на јав ну 
функ ци ју чла на Са ве та си стем ским за кон ским ре ше њем обез бе ђе но ‘’ми-
ро ва ње’’ су диј ске функ ци је за вре ме оба вља ња јав не функ ци је чла на Са ве-
та и по вра так у исти суд из ко га су иза бра не на ову функ ци ју, на кон ис те-
ка ман да та у овом те лу. Ме ђу тим, из пре ла зних од ре да ба За ко на о Ви со ком 
са ве ту суд ства очи глед но је да је за ко но да вац на пра вио раз ли ку из ме ђу Са-
ве та у стал ном са ста ву и Са ве та у пр вом са ста ву. На и ме, Са вет у пр вом са-
ста ву је спе ци фи чан из ви ше раз ло га: нај пре, то је ор ган чи је вре ме по сто-
ја ња је оро че но За ко ном, што га чи ни при вре ме ним пре ла зним ре ше њем 
до ус по ста вља ња Са ве та у стал ном са ста ву; за тим, то је ор ган ко ји има два 
основ на за дат ка да из вр ши у свом оро че ном ман да ту, а то су – да спро ве-
де оп шти из бор ни по сту пак за све су ди је у Ре пу бли ци Ср би ји до 1. де цем-
бра 2010. го ди не и да ор га ни зу је и спро ве де пр ве из бо ре за из бор не чла но-
ве Са ве та у стал ном са ста ву, ко је ће пред ло жи ти На род ној скуп шти ни ра ди 
до но ше ња од лу ке о из бо ру; и нај зад, то је ор ган за ко ји су спро ве де ни по-
себ ни, дру га чи ји из бо ри за ње го ве из бор не чла но ве у од но су на си стем ско 
ре ше ње ко је пред ви ђа За кон о Ви со ком са ве ту суд ства. Са гла сно на ве де ном, 
по ло жај, са став, из бор и пре ста нак функ ци је чла но ва пр вог са ста ва Са ве-
та су уре ђе ни пре ла зним од ред ба ма За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства, јер 
се ра ди о јед ном ор га ну ко ји пред ста вља пре ла зно ре ше ње до ус по ста вља-
ња Са ве та у пу ном ка па ци те ту, ка кав је утвр ђен Уста вом и За ко ном о Ви-
со ком са ве ту суд ства, а ко ји се и тер ми но ло шки раз ли ку је од Са ве та у пр-
вом са ста ву, јер се у За ко ну за ње га ко ри сти из раз Са вет у стал ном са ста ву. 

Ка ко је основ ни за да так Са ве та у пр вом са ста ву био да из вр ши из бор 
су ди ја на стал ну су диј ску функ ци ју и да пред ло жи На род ној скуп шти ни 
кан ди да те за из бор су ди ја ко ји се по пр ви пут би ра ју на су диј ску функ ци-
ју, то је из бор не чла но ве овог са ве та из ре да су ди ја до ве ло у прав но раз ли-
чи ту си ту а ци ју у од но су на све ко ле ге су ди је ко је су апли ци ра ле на оп штем 
кон кур су за из бор су ди ја у су до ве оп ште и по себ не над ле жно сти, јер они 
као чла но ви те ла ко је тај из бор вр ши ни су мо гли да уче ству ју на том кон-
кур су. На и ме, оба вља ње функ ци је чла на пр вог са ста ва Са ве та, ми ро ва ње 
оба вља ња су диј ске функ ци је за то вре ме и не мо гућ ност из бо ра су ди је чла на 
Са ве та у дру ги суд, су пред ста вља ли смет њу за уче ство ва ње на кон кур су за 
из бор су ди ја на стал ну су диј ску функ ци ју. Ка ко су ове су ди је, без сво је кри-
ви це, до ве де не у си ту а ци ју да не мо гу да уче ству ју на из бо ри ма за су ди је на 
стал ну су диј ску функ ци ју, то је за ко но да вац за њих пред ви део од ре ђе ни вид 
за шти те њи хо вог за те че ног прав ног по ло жа ја у ко ме су се на шли тре нут-
ком из бо ра у пр ви са став Са ве та, а за рад оба вља ња јед не јав не дру штве не 
функ ци је. На ве де на ме ра за шти те је у ства ри оспо ре но за кон ско ре ше ње, 
јер се њи ме су ди је шти те од пре стан ка оба вља ња су диј ске функ ци је на кон 
ис те ка ман да та из бор ног чла на у пр вом са ста ву Са ве та, тј. овим за кон ским 
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ре ше њем се пред ви ђа раз ли чи то по сту па ње за су ди је чла но ве пр вог са ста-
ва Са ве та у по ступ ку оп штег из бо ра су ди ја на стал ну су диј ску функ ци ју.

Устав ни суд је нај пре кон ста то вао да раз ли ке у по гле ду ужи ва ња не ког 
пра ва утвр ђе ног за ко ном уну тар јед не гру пе ли це не пред ста вља дис кри-
ми на ци ју уко ли ко за раз ли ко ва ње по сто ји објек тив но и ра зум но оправ да-
ње. Ово се огле да у то ме што су чла но ви пр вог са ста ва Са ве та из ре да су-
ди ја до ве де ни у по зи ци ју ко јом им је оне мо гу ће но рав но прав но уче шће са 
свим су ди ја ма у по ступ ку оп штег из бо ра на осно ву ре ше ња из Устав ног 
за ко на и За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства, ко ји ма је утвр ђен са став овог 
ор га на, као и због про ме не ор га ни за ци је су до ва на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је, ко ја је ре гу ли са на За ко ном о уре ђе њу су до ва, а на осно ву ко га су 1. 
ја ну а ра 2010. го ди не пре ста ли да по сто је су до ви из ко јих су они иза бра ни 
за чла но ве Са ве та. Што се ти че ра зум ног оправ да ња за раз ли чи то по сту-
па ње за ко но дав ца уну тар исте гру пе ли ца, оно по сто ји у чи ње ни ци да је 
пра во сва ког су ди је би ло да кон ку ри ше у сва ки суд по свом из бо ру, уко ли-
ко ис пу ња ва усло ве за оба вља ње су диј ске функ ци је на ме сто за ко је кон ку-
ри ше, што зна чи да би и за су ди је чла но ве пр вог са ста ва Са ве та то пра ви-
ло исто ва жи ло да су би ли у по зи ци ји да уче ству ју на из бор ном кон кур су, 
тј. би ла је пред ви ђе на и мо гућ ност на пре до ва ња при ја вљи ва њем за ви ши 
суд од оно га у ко ме су оба вља ли су диј ску функ ци ју. Ра зум но оправ да ње за 
ова кво за кон ско ре ше ње се огле да у чи ње ни ци да овим су ди ја ма ни је да то 
ни шта ви ше од оно га што је пу тем оп штег кон кур са би ло до зво ље но и за 
све оста ле су ди је ко је су апли ци ра ле на кон кур су за из бор су ди ја. Раз ли чи-
тост овог за кон ског ре ше ња у од но су на оста ле су ди је се огле да пр вен стве-
но у по ступ ку на осно ву ко га је од лу ка о њи хо вом на ста вља њу оба вља ња 
су диј ске функ ци је до не та. Нај пре, о њи хо вом на ста вља њу оба вља ња су диј-
ске функ ци је про пи са но је да од лу ку до но си Са вет у стал ном са ста ву, не ма 
апли ци ра ња на кон курс, већ Са вет до но си од лу ку уко ли ко су ди ја ис пу ња ва 
усло ве за на пре до ва ње. Ка ко је од ред бом ста ва 3. чла на 56. За ко на про пи-
са но да Са вет у стал ном са ста ву до но си од лу ку ка ко о на пре до ва њу су ди је 
у ви ши суд, та ко и о на ста вља њу су диј ске функ ци је у су ду ко ји је пре у зео 
над ле жност су да из ко га је иза бран, то зна чи да не по сто ји ау то ма ти зам у 
овом по ступ ку, на и ме ни је пред ви ђе но да су ди ја члан пр вог са ста ва Са ве-
та ex le ge на ста вља са оба вља њем су диј ске функ ци је. Од лу ку о то ме до но си 
Са вет у стал ном са ста ву, ко ји је над ле жан за из бор су ди ја на стал ну су диј-
ску функ ци ју и ко ји са мим тим што до но си од лу ку мо же да це ни да ли су-
ди ја ис пу ња ва по тре бе усло ве за оба вља ње су диј ске функ ци је.

На осно ву све га на ве де ног, Устав ни суд кон ста ту је да је за ко но да вац 
оспо ре ним за кон ским ре ше њем пред ви део раз ли чи то по сту па ње за из-
бор су ди ја на стал ну су диј ску функ ци ју за гру пу од шест су ди ја ко ји су би-
ли из бор ни чла но ви пр вог са ста ва Са ве та због прав не си ту а ци је у ко јој су 
се на шли на осно ву пре ла зних ре ше ња из Устав ног за ко на и За ко на о Ви-
со ком са ве ту суд ства у вре ме спро во ђе ња по ступ ка за оп шти из бор су ди ја 
у Ре пу бли ци Ср би ји, да се та квим раз ли чи тим по сту па њем не вр ши дис-
кри ми на ци ја у од но су на дру ге су ди је уче сни ке тог из бор ног по ступ ка, јер 
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је раз ли чи то по сту па ње у кон крет ној си ту а ци ји објек тив но и има ра зум но 
оправ да ње, као и да је над ле жни ор ган за из бор су ди ја на стал ну су диј ску 
функ ци ју до нео од лу ку о њи хо вом на ста вља њу оба вља ња су диј ске функ-
ци је, при че му на ста вља ње оба вља ња су диј ске функ ци је не ма зна че ње на-
став ка оба вља ња су диј ске функ ци је на ко јој су за те че ни у тре нут ку из бо ра 
за пр ви са став Са ве та, већ из бор на стал ну су диј ску функ ци ју, у скла ду са 
За ко ном о су ди ја ма из 2008. го ди не. 

Са гла сно на ве де ном, Устав ни суд сма тра да оспо ре ним за кон ским ре-
ше њем из чла на 56. За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства ни је по вре ђе но устав-
но на че ло за бра не дис кри ми на ци је из чла на 21. Уста ва, ни ти у ве зи са тим, 
пра во на рад из чла на 63. Уста ва и пра во на сту па ње на јав не функ ци је под 
истим усло ви ма из чла на 53. Уста ва. 

Има ју ћи у ви ду да је чла ном 14. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ-
ских пра ва и основ них сло бо да и чла ном 1. Про то ко ла 12 уз ову кон вен-
ци ју га ран то ва на за бра на дис кри ми на ци је по свим осно ви ма као и у чла-
ну 21. Уста ва, то из истих раз ло га, Устав ни суд сма тра да оспо ре на од ред ба 
чла на 56. За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства ни је у су пр от но сти са овим по-
твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром.

Ка ко Устав ни суд, са гле да ва ју ћи спо р на устав но прав на пи та ња, ни је 
на шао осно ва за да ље во ђе ње по ступ ка, то је об у ста вио по сту пак за оце-
ну устав но сти оспо ре них од ре да ба чла на 56. За ко на о Ви со ком са ве ту суд-
ства, са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду и ре шио 
као у тач ки 1. из ре ке.

На осно ву на ве де ног и од ре да ба чла на 46. тач. 7) и 8) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци. 

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-44/2009 од 22. де цем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 54/12)

ИЗ ДВО ЈЕ НО МИ ШЉЕ ЊЕ  
у од но су на Ре ше ње Устав ног су да IУ-44/2009 
од 22. де цем бра 2011. го ди не

Устав ни суд је, на сед ни ци од 22. де цем бра 2011. го ди не, у пред ме ту број 
IУ- 44/2009, ве ћи ном гла со ва, до нео Ре ше ње ко јим се об у ста вља по сту пак 
за оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 56. За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08) са Уста вом и по твр ђе ним ме ђу на-
род ним уго во ром (у да љем тек сту: Ре ше ње), јер „ни је на шао осно ва за да-
ље во ђе ње по ступ ка“.

Устав ни суд је у обра зло же њу Ре ше ња, по ред оста лог, кон ста то вао да је 
„за ко но да вац оспо ре ним за кон ским ре ше њем пред ви део раз ли чи то по сту-
па ње за из бор су ди ја на стал ну су диј ску функ ци ју за гру пу од шест су ди-
ја, ко ји су би ли из бор ни чла но ви пр вог са ста ва Са ве та, због прав не си ту а-
ци је у ко јој су се на шли на осно ву пре ла зних ре ше ња из Устав ног за ко на и  
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За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства у вре ме спро во ђе ња по ступ ка за оп шти 
из бор су ди ја у Ре пу бли ци Ср би ји, да се та квим раз ли чи тим по сту па њем 
не вр ши дис кри ми на ци ја у од но су на дру ге су ди је уче сни ке тог из бор ног 
по ступ ка јер је раз ли чи то по сту па ње, у кон крет ној си ту а ци ји, објек тив но 
и има ра зум но оправ да ње, као и да је над ле жни ор ган за из бор су ди ја на 
стал ну функ ци ју до нео од лу ку о њи хо вом на ста вља њу оба вља ња су диј ске 
функ ци је, при че му на ста вља ње оба вља ња су диј ске функ ци је не ма зна че ње 
на став ка оба вља ња су диј ске функ ци је на ко јој су за те че ни у тре нут ку из-
бо ра за пр ви са став Са ве та, већ из бор на стал ну су диј ску функ ци ју, у скла-
ду са За ко ном о су ди ја ма из 2008. го ди не“. 

За раз ли ку од су ди ја ко је су гла са ле за по ме ну то ре ше ње, из дво ји ла сам 
ми шље ње из сле де ћих раз ло га: 

1) По др жа ла сам Ре ше ње ко јим је Устав ни Суд 26. ју на 2009. го ди не по-
кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 56. За ко на о Ви со ком 
са ве ту суд ства (у да љем тек сту: За кон)1, а у ко ме је Суд из ра зио осно ва ну 
сум њу у устав ност оспо ре них од ре да ба За ко на.

2) У по ступ ку ко ји је во ђен о устав но сти чла на 56. За ко на до до но ше-
ња Ре ше ња, би ла сам са гла сна са пред ло зи ма од лу ка ра ни јих су ди ја из ве-
сти ла ца, ко ји су у три на вра та пред ла га ли Су ду да до не се утвр ђу ју ћу од лу-
ку, тј. да утвр ди да су по је ди не од ред бе, од но сно од ред бе чла на 56. За ко на 
у це ли ни не са гла сне са Уста вом. На и ме, и по мом ми шље њу, сто је оце не и 
ста во ви из не ти у пред ло зи ма од лу ке ра ни јих су ди ја из ве сти ла ца да пи та-
ња прав ног по ло жа ја и ста ту са су ди ја чла но ва пр вог са ста ва Ви со ког са ве та 
суд ства (у да љем тек сту: ВСС) по пре стан ку ман да та у Са ве ту, у од ред ба ма 
чла на 56. За ко на, ни су уре ђе на у скла ду са основ ним устав ним на че лом јед-
на ко сти свих пред Уста вом и за ко ном (члан 21) и Уста вом за га ран то ва ним 
пра ви ма о до ступ но сти свих јав них функ ци ја и свих рад них ме ста под јед-
на ким усло ви ма (чл. 53. и 60. став 3), ни ти је њи хов из бор за трај но оба вља-
ње су диј ске функ ци је уре ђен у скла ду са од ред ба ма чл. 147. и 154. Уста ва. 

3) Из вр ше на ана ли за од ре да ба За ко на у це ли ни, а по том ре ше ња ко ја 
се од но се на по ло жај су ди ја – чла но ва пр вог са ста ва ВСС са др жа них у од-
ред ба ма чла на 56. За ко на, по твр ђу је да се та, по свом ка рак те ру и са др жи-
ни пре ла зна ре ше ња За ко на, раз ли ку ју од основ них – си стем ских ре ше ња 
За ко на о по ло жа ју чла но ва ВСС иза бра них из ре да су ди ја и њи хо вим пра-
ви ма по пре стан ку ман да та у ВСС (чл. 11. и 12), као и од ре ше ња За ко на о 
су ди ја ма из 2008. го ди не ко ја се од но се на по ло жај тзв. за те че них су ди ја ко-
је су оба вља ле су диј ску ду жност у мо мен ту сту па ња на сна гу но вог Уста ва, 
од но сно на ве де них за ко на.

Раз ли ка се огле да у то ме што су ди је – чла но ви пр вог са ста ва ВСС, на 
осно ву оспо ре них од ре да ба чла на 56. За ко на, ex le ge, на ста вља ју да оба вља ју 
су диј ску функ ци ју у не по сред но ви шем су ду као пра ви ло (а са мо суп си ди-
јар но у су ду ко ји је пре у зео над ле жност су да у ко ме су ове су ди је оба вља-
ле су диј ску ду жност до из бо ра у ВСС), док је од ред ба ма Уста ва и За ко на о  

1 Ви де ти: Ре ше ње у пред ме ту IУ-44/2009 об ја вље но у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, број 47/09.
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су ди ја ма пред ви ђе но да се на стал ну су диј ску функ ци ју је ди но мо же сту пи-
ти чи ном из бо ра ко ји вр ши ВСС, и то под истим усло ви ма за све, тј. на кон 
прет ход но спро ве де ног из бор ног по ступ ка, на осно ву рас пи са ног јав ног 
кон кур са на ко ме мо гу да уче ству ју ка ко „за те че не“ су ди је, та ко и сва дру-
га ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве за оба вља ње су диј ске ду жно сти, па и ли ца 
ко ја до та да ни су оба вља ла су диј ску ду жност уоп ште (нпр. јав ни ту жи о ци 
и њи хо ви за ме ни ци, адво ка ти, су диј ски са вет ни ци и по моћ ни ци, прав ни-
ци из упра ве, јав них слу жби, при вре де и др.). 

Из основ них ре ше ња За ко на утвр ђе них у од ред ба ма чл. 11. и 12, не по-
бит но про из ла зи за бра на по ко јој су ди ја ко ји је члан ВСС не мо же да бу де 
иза бран за су ди ју дру гог су да у од но су на онај из ко га је иза бран за чла на 
Са ве та. То зна чи, да је оп ште пра ви ло утвр ђе но За ко ном да се су ди ја – члан 
ВСС на кон ис те ка ман да та у Са ве ту мо же вра ти ти са мо у исти суд у ко-
ме је оба вљао су диј ску функ ци ју пре из бо ра. За вре ме оба вља ња функ ци-
је чла на ВСС су ди ја не мо же да на пре ду је, ни ти да „пре ла зи из су да у суд“, 
ни ти да по пре стан ку ове функ ци је ex le ge од ла зи у не по сред но ви ши суд, 
без об зи ра на ре фе рен це ко је по се ду је и ис пу ње ност усло ва за вр ше ње су-
диј ске ду жно сти у су ду ви шег ран га од су да у ко ме је оба вљао су диј ску ду-
жност до из бо ра у ВСС. 

Украт ко, за раз ли ку од основ них за кон ских ре ше ња, оспо ре ним од ред ба-
ма чла на 56. За ко на са мо се ше сто ри ци чла но ва пр вог са ста ва ВСС иза бра-
ним из ре да су ди ја ex le ge омо гу ћа ва „на ста вља ње вр ше ња су диј ске функ ци-
је“, и то не са мо у истом су ду, од но сно на кон ре о р га ни за ци је суд ства то би 
зна чи ло у оном су ду ко ји је пре у зео над ле жност су да у ко ме је су ди ја оба-
вљао су диј ску функ ци ју до из бо ра за чла на ВСС, већ у не по сред но ви шем 
су ду. Као суп си ди јар но ре ше ње оспо ре ним чла ном 56. За ко на пред ви ђе но 
је да ће ове су ди је уко ли ко не ис пу ња ва ју усло ве за на пре до ва ње, на ста ви
ти са оба вља њем су диј ске функ ци је у су ду ко ји је пре у зео над ле жност су-
да у ко ме су оба вља ли ову функ ци ју пре из бо ра у ВСС. Ти ме ове су ди је, без 
спро ве де ног из бор ног по ступ ка, тзв. по ступ ка ре и збо ра кроз ко ји су про-
шле све за те че не су ди је у Ре пу бли ци Ср би ји, има ју За ко ном уста но вље но 
пра во (га ран ци ју) не са мо да ће на ста ви ти оба вља ње су диј ске ду жно сти, 
већ и да ће на пре до ва ти у ви ши суд. На тај на чин је, су ди ја ма – чла но ви-
ма пр вог са ста ва ВСС обез бе ђен дру га чи ји – по вла шћен по ло жај у од но су 
на све су ди је у Ре пу бли ци Ср би ји ко ји ма ни је за јам чен кон ти ну и тет у оба-
вља њу су диј ске функ ци је. На про тив, све су ди је су уче ство ва ле у оп штем 
из бор ном по ступ ку кон ку ри шу ћи, би ло за су диј ску функ ци ју у су ду ко ји 
је пре у зео над ле жност су да у ко ме су оба вља ле су диј ску ду жност, би ло у 
дру гом су ду истог или ви шег ран га или вр сте. При то ме, су ди ја ма ко је ни-
су би ле иза бра не у скла ду са но вим Уста вом и за ко ном, пре ста ја ла је су диј-
ска функ ци ја, па и у слу ча ју да су ис пу ња ва ли усло ве у по гле ду струч но сти, 
оспо со бље но сти и до стој но сти (нпр. услед сма ње ња бро ја су ди ја у од ре ђе-
ним су до ви ма, због уки да ња по је ди них су до ва, или пак из бо ра но вих су-
ди ја и из ре да ли ца ко ја до та да ни су оба вља ла су диј ску ду жност). На да ље, 
од ред ба ма чла на 56. За ко на ови чла но ви ВСС су при ви ле го ва ни и у од но су  
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на све бу ду ће чла но ве ВСС, на ко је се од но се од ред бе чла на 12. За ко на, на 
на чин за ко ји по на ма не ма устав ног осно ва, ни ти је у обра зло же њу Ре ше ња 
на ве де но ко ји су то објек тив ни и ра зум ни раз ло зи за из у зи ма ње ове гру пе 
су ди ја из оп штег ре жи ма тј. од при ме не оп штих устав них на че ла и за од-
сту па ње од за јам че них људ ских пра ва, као и си стем ских ре ше ња о из бо ру 
су ди ја на кон сту па ња на сна гу Уста ва из 2006. го ди не. На и ме, са мо члан-
ство су ди је у пр вом са ста ву ВСС ко ји је имао за да так да спро ве де оп шти 
из бор ни по сту пак су ди ја у Ре пу бли ци Ср би ји у скла ду са но вим Уста вом и 
не мо гућ ност кон ку ри са ња за из бор у то вре ме, не мо же би ти ва љан устав-
ни раз лог (ни ти за то по сто ји ра зум но устав но и при хва тљи во оправ да ње) 
за њи хо во до во ђе ње у бит но раз ли чит по ло жај, ка ко у од но су на све дру ге 
за те че не су ди је, та ко и у од но су на су ди је – чла но ве стал ног са ста ва ВСС. 

Сва ка ко да је би ло по треб но За ко ном уре ди ти прав ни по ло жај су ди ја 
– чла но ва пр вог са ста ва ВСС по пре стан ку ман да та у Са ве ту, и омо гу ћи ти 
им оба вља ње су диј ске ду жно сти, из раз ло га што се ра ди о ка ри јер ним су-
ди ја ма и ли ци ма ко ја ни су мо гла уче ство ва ти у из бор ном по ступ ку, ко ји је 
спро во ђен од стра не ор га на чи ји су они чла но ви. Ме ђу тим, не ви ди мо где 
је устав ни основ, од но сно овла шће ње за за ко но дав ца и ко ји је то оп шти ин-
те рес да за ко но да вац уме сто да уре ди на чин из бо ра ових ли ца за су ди је од 
стра не стал ног са ста ва ВСС, по пре стан ку њи хо вог ман да та у Са ве ту, за-
ко ном од сту пи од оп штих устав них ре ше ња и за јем чи пра во овим чла но-
ви ма ВСС на на пре до ва ње, тј. на ста вља ње оба вља ња су диј ске функ ци је у 
не по сред но ви шем су ду. По себ но је пи та ње у че му се огле да „ра зум ност“ и 
„објек тив ност“ овог ре ше ња. 

4) До след на при ме на устав них ре ше ња о из бо ру на су диј ску функ ци-
ју (чл. 147. и 154. Уста ва), као и ре ше ња утвр ђе них у од ред ба ма чл. 21, 53. 
и 60. став 3. Уста ва, прет по ста вља да су и су ди је – чла но ви пр вог са ста ва 
ВСС, на кон пре стан ка функ ци је у Са ве ту, та ко ђе мо ра ли про ћи про це ду-
ру из бо ра, кроз по сту пак ко ји би спро вео стал ни са став ВСС, тј. по сту-
пак ко ји укљу чу је оце ну ис пу ње но сти усло ва за оба вља ње су диј ске функ-
ци је у скла ду са но вим Уста вом, и на осно ву ње га до не тих за ко на и дру гих 
про пи са. Ово тим пре, ако се има у ви ду од ред ба члан 53. Уста ва по ко јој 
све јав не функ ци је, а ка ква је по сво јој прав ној при ро ди и су диј ска, мо ра-
ју би ти сви ма до ступ не под јед на ким усло ви ма. Под се ћа мо да је Устав ни 
суд у пред ме ту IУз-43/2009, оце њу ју ћи пре ла зна ре ше ња За ко на о су ди ја-
ма из 2008. го ди не са др жа на у од ред ба ма чл. 99. до 101. овог за ко на, кон-
ста то вао да не ма Уста вом за јам че ног пер со нал ног кон ти ну и те та у оба вља-
њу јав них функ ци ја сте че них на осно ву Уста ва из 1990. го ди не, те да се на 
осно ву Уста ва из 2006. го ди не са мо чи ном из бо ра од стра не ВСС мо же сту-
пи ти на стал ну су диј ску функ ци ју. 

5) У кон крет ном слу ча ју, на ве де на ре ше ња оспо ре ног чла на 56. За ко на 
до во де у пи та ње и Уста вом утвр ђе ну над ле жност ВСС, јер она има ју за по-
сле ди цу да овај ор ган не вр ши „из бор су ди ја“ са гла сно Уста ву, већ са мо до-
но си де кла ра тор ну од лу ку „о на ста вља њу оба вља ња су диј ске ду жно сти“ у 
од го ва ра ју ћем су ду. На и ме, од ред ба ма чла на 56. За ко на, за су ди је – чла но ве  
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пр вог са ста ва Са ве та ни је про пи сан по сту пак из бо ра у не по сред но ви ши 
суд, од но сно по сту пак из бо ра у суд ко ји је пре у зео над ле жност су да у ко ме 
су ове су ди је прет ход но оба вља ле су диј ску функ ци ју, већ је, уме сто спро-
во ђе ња по ступ ка из бо ра утвр ђе ног за све су ди је, пред ви ђе но да шест су-
ди ја – чла но ва пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства ex le ge на ста вља ју да 
оба вља ју су диј ску функ ци ју у озна че ним су до ви ма. По на шем ми шље њу, 
не ма устав ног осно ва за ова ква за кон ска ре ше ња, ни ти пак за до но ше ње 
де кла ра тор них од лу ка ВСС о „на ста вља њу оба вља ња су диј ске функ ци је у 
ви шем су ду....“, ни ти те од лу ке мо гу има ти зна че ње „из бо ра на стал ну су-
диј ску функ ци ју“ у ви ши суд, ка ко то сто ји у обра зло же њу Ре ше ња. Из оспо-
ре них од ре да ба чла на 56. За ко на про из ла зи да се је ди но за су ди је – чла но-
ве пр вог са ста ва ВСС не спро во ди по сту пак из бо ра на су диј ску функ ци ју 
ко ја је Уста вом и За ко ном о су ди ја ма про пи са на за све оста ле су ди је, ни ти 
је пак овим, а ни дру гим од ред ба ма За ко на пред ви ђе на по себ на про це ду ра 
њи хо вог из бо ра, већ са мо до но ше ње де кла ра тор не од лу ке од стра не ВСС. 

6) На осно ву из ло же ног, не спор но је да су су ди је – чла но ви пр вог са-
ста ва ВСС, по осно ву по ло жа ја у овом ор га ну, чла ном 56. За ко на, су штин-
ски до ве де ни у при ви ле го ван по ло жај не са мо у од но су на све оста ле су ди-
је ко је су се на ла зи ле на стал ној су диј ској функ ци ји у мо мен ту сту па ња на 
сна гу Уста ва, од но сно За ко на о су ди ја ма из 2008. го ди не и За ко на о Ви со-
ком са ве ту суд ства из 2008. го ди не, већ и у од но су на све бу ду ће чла но ве 
Ви со ког са ве та суд ства ко ји се бу ду би ра ли из ре да су ди ја.

7) Су диј ска функ ци ја је исто вре ме но и рад но ме сто су ди је, јер по осно-
ву оба вља ња ове функ ци је у од ре ђе ном су ду, су ди ја у том су ду оства ру је сва 
за ко ном про пи са на пра ва по осно ву ра да. Из чла на 60. став 3. Уста ва сле ди 
да су „сви ма под јед на ким усло ви ма до ступ на сва рад на ме ста“, а то зна чи и 
рад но ме сто су ди је, од но сно су ди је ви шег су да. Јем че ћи ово пра во, уста во-
тво рац при то ме, не оста вља мо гућ ност уре ђи ва ња овог пи та ња од стра не за-
ко но дав ца на дру га чи ји на чин. Ме ђу тим, спо р ним чла ном 56. За ко на, упра-
во је су ди ја ма – чла но ви ма пр вог са ста ва ВСС стал на су диј ска ду жност би ла 
до ступ на под по себ ним – при ви ле го ва ним усло ви ма. Из оспо ре них од ре да-
ба чла на 56. За ко на, сле ди да ни су диј ска функ ци ја, ко ја је по сво јој прав ној 
при ро ди и јав на функ ци ја, као ни „су диј ско рад но ме сто“, ни су би ли, под 
јед на ким усло ви ма до ступ ни сви ма. С об зи ром на на ве де но, би ло је осно ва 
да Суд утвр ди да од ред бе чла на 56. За ко на ни су у са гла сно сти са Уста вом за-
јам че ним пра вом гра ђа на да под јед на ким усло ви ма сту па ју у јав не слу жбе 
и на јав не функ ци је (члан 53. Уста ва), као ни са Уста вом за јам че ним пра вом 
на до ступ ност свих рав них ме ста сви ма под јед на ким усло ви ма, као јед ним 
од еле ме на та Уста вом за јем че ног пра ва на рад из чла на 60. став 3. Уста ва.

8) Не спор но је да пре ла зне од ред бе сва ког за ко на мо гу са др жа ти и по 
пра ви лу са др же, од ре ђе на спе ци фич на ре ше ња, при ме ре на тзв. пре ла зним 
ста њи ма, али и та ре ше ња у са др жин ском сми слу мо ра ју би ти у скла ду са 
Уста вом. У кон крет ном слу ча ју то зна чи да ни пра ва су ди ја – чла но ва пр-
вог са ста ва ВСС, по пре стан ку ман да та у Са ве ту, не би мо гла би ти уре ђи ва-
на на на чин ко ји до во ди у пи та ње су шти ну устав них ре ше ња ко ја се од но се 
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на из бор су ди ја на стал ну су диј ску ду жност. Пре ла зним од ред ба ма За ко-
на оту да не би се мо гло уста но вља ва ти сти ца ње стал не су диј ске ду жно сти, 
а по себ но у ви шем су ду, на дру га чи ји на чин од на чи на пред ви ђе ног Уста-
вом и од ред ба ма За ко на о су ди ја ма, а то је да из бор мо ра да из вр ши ВСС, а 
не да се функ ци ја, од но сно уна пре ђе ње сти че по си ли за ко на, де кла ра тор-
ном од лу ком ВСС.2

9) Оспо ре но за кон ско ре ше ње има за по сле ди цу да ме ђу су ди ја ма има-
мо две ка те го ри је су ди ја: јед не, ко ји су би ра ни у скла ду са ва же ћим Уста вом, 
за ко ном и дру гим про пи си ма од стра не ВСС, и дру ге, ко ји су ex le ge уна пре-
ђе ни, од но сно ко ји су „на ста ви ли“ да оба вља ју су диј ску функ ци ју, на ко ју су 
ина че сту пи ли под усло ви ма и на на чин про пи сан Уста вом из 1990. го ди не.

При то ме, за ко но да вац ни јед ном су ди ји иза бра ном на осно ву Уста ва 
из 1990. го ди не, ко ји ис пу ња ва усло ве за оба вља ње су диј ске ду жно сти и по 
осно ву но вог Уста ва и за ко на, ни је омо гу ћио да на ста ви оба вља ње су диј ске 
ду жно сти, осим су ди ја ма – чла но ви ма пр вог са ста ва ВСС. Оту да се и по-
ста вља пи та ње мо же ли би ти за ко ном уста но вљен спе ци фи чан по сту пак и 
усло ви на пре до ва ња, од но сно про пи са на мо гућ ност на ста вља ња оба вља ња 
су диј ске ду жно сти за би ло ког су ди ју иза бра ног на осно ву Уста ва из 1990. 
го ди не, у си ту а ци ји ка да су све за те че не су ди је мо ра ле про ћи по сту пак оп-
штег из бо ра (тзв. ре и збор), без би ло ка квих за кон ских га ран ци ја у по гле ду 
на ста вља ња оба вља ња су диј ске ду жно сти у су ду ко ји је пре у зео над ле жност 
су да у ко ме су до та да оба вља ли су диј ску функ ци ју или у ви шем су ду, а да 
се ти ме не по вре де од ред бе чл. 21, 53. и 60. став 3. Уста ва. На и ме, са мо су-
ди је – чла но ви пр вог са ста ва ВСС су та ко има ле за ко ном за јам чен кон ти-
ну и тет у оба вља њу су диј ске функ ци је, а да им то јем ство ни је уста но вље-
но Уста вом, ни ти Устав ним за ко ном за спро во ђе ње Уста ва из 2006. го ди не. 

10) Оспо ре не од ред бе чла на 56. За ко на су у прак си при ме ње не та ко да 
је ВСС у стал ном са ста ву, 5. апри ла 2011. го ди не, до нео по је ди нач не од лу-
ке о на ста вља њу оба вља ња су диј ске ду жно сти у не по сред но ви шем су ду 
за пет су ди ја чла но ва пр вог са ста ва ВСС, а је дан члан ВСС, ко ји је ра ни је 
био су ди ја Вр хов ног су да Ср би је, на ста вио је да оба вља су диј ску функ ци-
ју у Вр хов ном ка са ци о ном су ду. Из обра зло же ња ових од лу ка сле ди да је 
ВСС у стал ном са ста ву утвр ђи вао ис пу ње ност усло ва од стра не ових ли ца 
за на ста вља ње су диј ске функ ци је у ви шем су ду, са мо уви дом у лич ни лист 
су ди ја. Овом при ли ком не отва ра мо пи та ње да ли је ВСС при то ме во дио 
ра чу на и о успе шно сти и од го вор но сти у оба вља њу функ ци је чла на пр вог 
са ста ва ВСС од стра не су ди ја ко је су уна пре ђе не. 

      Др Бо са Не на дић, су ди ја

2 При ме ра ра ди, та ко је за ко но да вац по сту пио ка да је у пи та њу уре ђи ва ње прав ног по ло-
жа ја јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца из бор них чла но ва пр вог са ста ва Др-
жав ног ве ћа ту жи ла ца на кон пре стан ка ман да та у Др жав ном ве ћу. Од ред ба ма чла на 55. 
За ко на о Др жав ном ве ћу ту жи ла ца из 2008. го ди не, по ред оста лог, про пи са но је да се из-
бор ни чла но ви из ре да за ме ни ка јав них ту жи ла ца и јав них ту жи ла ца пре стан ком ман да та 
у пр вом са ста ву Др жав ног ве ћа, «би ра ју на функ ци ју у јав ном ту жи ла штву», а не да «на-
ста вља ју функ ци ју».
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„Пре су ђе на ствар“

За кон о ви со ком обра зо ва њу 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 76/95, 100/07, 87/08 и 44/10) 

– члан 78.

Чи ње ни ца да оспо ре не од ред бе За ко на на дру га чи ји на чин уре ђу ју 
пре ста нак рад ног од но са на став ни ка за по сле ног у уста но ви ви со ког обра-
зо ва ња не го што је то на оп шти на чин уре ђе но За ко ном о ра ду, не зна-
чи да су те од ред бе не у став не, јер да ли ће пре ста нак рад ног од но са би-
ти уре ђен јед ним или ви ше за ко на и да ли ће усло ви и на чин пре стан ка 
рад ног од но са за раз ли чи те ка те го ри је за по сле них би ти уре ђе ни на ис-
ти или раз ли чит на чин, је сте пи та ње за ко но дав не по ли ти ке, ко ју Устав-
ни суд ни је над ле жан да оце њу је. 

С об зи ром на то да је ини ци ја ти вом тра же на оце на устав но сти од ре-
да ба оп штег ак та о ко ји ма је Устав ни суд већ од лу чи вао, а из но вих на во да 
и раз ло га не про из ла зи да има осно ва за по нов но од лу чи ва ње, Устав ни 
суд је оце нио да се ра ди о пре су ђе ној ства ри.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Од ба цу је се зах тев за оце њи ва ње устав но сти од ре да ба чла на 78. За ко-
на о ви со ком обра зо ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 76/95, 100/07, 87/08 
и 44/10).

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну устав но сти од ре да ба чла на 78. За ко на на ве де ног у из ре ци. Ини ци ја тор 
сма тра да се оспо ре ним од ред ба ма За ко на ко ји ма је уре ђен пре ста нак рад-
ног од но са на став ни ка са на вр ше них 65 го ди на жи во та, од но сно по по себ-
ним усло ви ма са на вр ше них 67 го ди на жи во та, вр ши дис кри ми на ци ја гра-
ђа на са нај ви шим обра зо ва њем, што је у су пр от но сти је са од ред бом чла на 
21. и са од ред бом чла на 175. став 2. За ко на о ра ду.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је кон ста то вао да је на сед ни-
ци одр жа ној 29. ја ну а ра 2009. го ди не, у пред ме ту IУ-17/2006, од лу чи вао о 
устав но сти од ре да ба чла на 78. За ко на о ви со ком обра зо ва њу. С об зи ром на 
на ве де но, Суд је под не ту ини ци ја ти ву раз ма трао као зах тев за оце њи ва ње 
устав но сти оп штег ак та о ко ме је већ од лу чи вао.

Устав ни суд је Од лу ком IУ-17/2006 од 29. ја ну а ра 2009. го ди не, од био 
пред лог за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла на 78. За ко на о ви со ком 
обра зо ва њу и ни је при хва тио ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за утвр-
ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла на 78. ст. 1. и 2. За ко на. На и ме, Устав ни 
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суд је та да утвр дио да се за ко но да вац, од ре ђу ју ћи усло ве за пре ста нак рад-
ног од но са на став ни ка у уста но ви ви со ког обра зо ва ња на на чин утвр ђен 
оспо ре ним од ред ба ма чла на 78. За ко на, кре тао у окви ру овла шће ња из од-
ре да ба чла на 97. тач. 8. и 10. и чла на 137. став 5. Уста ва. Та ко ђе, Устав ни суд 
је оце нио да је За кон о ви со ком обра зо ва њу, у де лу ко ји се од но си на пре-
ста нак рад ног од но са на став ни ка, по се бан за кон у од но су на За кон о ра ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05), ко ји пред ста вља оп шти за кон 
у обла сти рад них од но са и ко ји уре ђу је усло ве за пре ста нак рад ног од но са 
на на чин друк чи ји од оног утвр ђе ног оспо ре ним од ред ба ма За ко на. Осим 
то га, Устав ни суд је утвр дио да чи ње ни ца да оспо ре не од ред бе За ко на на 
дру га чи ји на чин уре ђу ју пре ста нак рад ног од но са на став ни ка за по сле ног 
у уста но ви ви со ког обра зо ва ња не го што то на оп шти на чин чи ни За кон о 
ра ду, не пред ста вља основ за тврд њу да су те од ред бе не у став не. На и ме, да 
ли ће пре ста нак рад ног од но са би ти уре ђен јед ним или са ви ше за ко на и 
да ли ће усло ви и на чин пре стан ка рад ног од но са за раз ли чи те ка те го ри је 
за по сле них би ти уре ђе ни на исти или раз ли чит на чин, по оце ни Устав ног 
су да, пи та ње је за ко но дав не по ли ти ке, ко ју Устав ни суд, са гла сно од ред ба-
ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да оце њу је. Сто га је Устав ни суд у тој 
од лу ци на шао да се оспо ре ним од ред ба ма За ко на на став ни ци у уста но ва ма 
ви со ког обра зо ва ња не до во де у не рав но пра ван по ло жај у од но су на дру ге 
за по сле не, јер се усло ви за пре ста нак рад ног од но са утвр ђе ни тим од ред-
ба ма јед на ко од но се на све ко ји се на ла зе у ис тој прав ној си ту а ци ји, кон-
крет но на све на став ни ке за по сле не у ви со ко школ ској уста но ви, као и да 
не ства ра ју не јед на ко сти (дис кри ми на ци ју) гра ђа на, због че га су оспо ре не 
од ред бе За ко на у са гла сно сти са истом од ред бом Уста ва.

С об зи ром на то да је ини ци ја ти вом тра же на оце на устав но сти од ре-
да ба оп штег ак та о ко ји ма је Устав ни суд већ од лу чи вао, а из но вих на во-
да и раз ло га из не тих у под не том зах те ву не про из ла зи да има осно ва за по-
нов но од лу чи ва ње, Устав ни суд је оце нио да се ра ди о пре су ђе ној ства ри, 
па је зах тев од ба цио.

Са гла сно из ло же ном, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. тач-
ка 8) За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), до нео 
Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-804/2010 од 8. сеп тем бра 2011. го ди не

За кон о пар нич ном по ступ ку 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 125/04 и 111/09) 

– члан 401. став 2. тач ка 2)

Уре ђу ју ћи пар нич ни по сту пак, за ко но да вац је овла шћен да про пи-
ше вр сте прав них ле ко ва и на чин под но ше ња тих прав них ле ко ва, као и 
да уре ди пи та ње на чи на за сту па ња стран ке у том по ступ ку. Ка ко је Суд 
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већ у ра ни је до не тим од лу ка ма из ра зио ста но ви ште да се про пи си ва њем 
да стран ку мо ра за сту па ти адво кат у по ступ ку по ре ви зи ји не огра ни ча-
ва ју гра ђа ни у за шти ти сво јих пра ва, већ се зах те вом за струч ним за сту-
па њем, због сло же но сти по ступ ка, ва жно сти спо ра и ефи ка сно сти су ђе-
ња пред нај ви шим су дом у Ре пу бли ци, шти те пра ва стра на ка и омо гу ћа ва 
де ло тво р но од лу чи ва ње у ра зум ном ро ку, Устав ни суд је оце нио да се ра-
ди о пре су ђе ној ства ри.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Од ба цу је се зах тев за оце њи ва ње устав но сти од ред бе чла на 401. став 2. 
тач ка 2) За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 125/04 
и 111/09).

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ред бе 
чла на 401. став 2. тач ка 2) За ко на о пар нич ном по ступ ку, на во дом да се 
том од ред бом ус кра ћу је пра во да се стран ка са ма „бра ни и шти ти соп стве-
не ин те ре се“.

С об зи ром на та кву са др жи ну ини ци ја ти ве, Устав ни суд је оце нио да 
се тра жи оце на устав но сти оспо ре не од ред бе за ко на у од но су на члан 36. 
Уста ва ко јом је утвр ђе но да се јем чи јед на ка за шти та пра ва пред су до ви ма 
и дру гим др жав ним ор га ни ма, има о ци ма јав них овла шће ња и ор га ни ма ау-
то ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, те да сва ко има пра во 
на жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње-
го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је кон ста то вао да је на сед ни-
ци одр жа ној 30. апри ла 2009. го ди не, у пред ме ту IУ-28/2005, од лу чи вао о 
устав но сти ви ше од ре да ба За ко на о пар нич ном по ступ ку, ме ђу ко ји ма је и 
од ред ба чла на 401. став 2. тач ка 2) За ко на. С об зи ром на на ве де но, Суд је 
под не ту ини ци ја ти ву раз ма трао као зах тев за оце њи ва ње устав но сти оп-
штег ак та о ко ме је већ од лу чи ва но. 

Утвр ђе но је да Ре ше њем IУ-28/2005 од 30. апри ла 2009. го ди не ни су при-
хва ће не ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти, 
по ред оста лих, од ред бе чла на 401. став 2. тач ка 2) За ко на о пар нич ном по-
ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04). Та да је Устав ни суд, по ла зе ћи 
од од ре да ба чла на 97. тач ка 2. и чла на 99. тач ка 7. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
пре ма ко ји ма је На род на скуп шти на овла шће на да за ко ном уре ди оства ри-
ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на, као и по сту пак пред су до ви ма, а 
ти ме и пар нич ни по сту пак, од но сно пра ви ла по ступ ка за пру жа ње суд ске 
за шти те по ко ји ма се по сту па и од лу чу је при ли ком ре ша ва ња гра ђан ско-
прав них спо ро ва из лич них, по ро дич них, рад них, тр го вач ких, имо вин ско-
прав них и дру гих гра ђан ско прав них од но са, оце нио да је, у окви ру на ве де них  
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устав них овла шће ња, са др жа но и овла шће ње за ко но дав ца да, уре ђу ју ћи 
пар нич ни по сту пак, про пи ше вр сте прав них ле ко ва и на чин под но ше ња 
тих прав них ле ко ва, те уре ди пи та ње на чи на за сту па ња стран ке у том по-
ступ ку. Та ко ђе, Суд је та да кон ста то вао да је и у Од лу ци број IУ-181/2005 
од 28. сеп тем бра 2006. го ди не, ка да је оце њи вао устав ност, по ред дру гих, 
и од ред бе тач ке 2) ста ва 2. истог чла на 401. За ко на о пар нич ном по ступ ку, 
стао на ста но ви ште да се про пи си ва њем да стран ку мо ра за сту па ти адво-
кат у по ступ ку по ре ви зи ји не огра ни ча ва ју гра ђа ни у за шти ти сво јих пра-
ва, већ се зах те вом за струч ним за сту па њем, због сло же но сти по ступ ка, 
ва жно сти спо ра и ефи ка сно сти су ђе ња пред нај ви шим су дом у Ре пу бли ци, 
шти те пра ва стра на ка за чи ју за шти ту је нео п ход но струч но прав но зна ње 
и ис ку ство, чи ме се омо гу ћа ва да се о пра ви ма и оба ве за ма стра на ка, од лу-
чи де ло твор но и у ра зум ном ро ку.

С об зи ром на то да се ра ди о устав но прав ном пи та њу о ко ме је Устав-
ни суд већ од лу чи вао, а из но вих на во да и раз ло га из не тих у под не том зах-
те ву, не про из ла зи да има осно ва за по нов но од лу чи ва ње, Устав ни суд је 
оце нио да се ра ди о пре су ђе ној ства ри.

Са гла сно из ло же ном, Суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. тач ка 8) За ко на 
о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-157/2011 од 8. сеп тем бра 2011. го ди не

За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по ре зи ма на имо ви ну 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/07) 

– члан 11. став 4.

На чин уре ђи ва ња еле ме на та по је ди них вр ста по ре за, од но сно по ре-
ских об ли ка, као што је то у слу ча ју од ре ђи ва ња по ре ског об ве зни ка код 
пла ћа ња по ре за на пре нос ап со лут них пра ва по осно ву уго во ра о раз ме ни 
из ме ђу два ли ца, ствар је за ко но дав ног ор га на, ко ји у гра ни ца ма устав ног 
овла шће ња уре ђу је по ре ски си стем и во ди по ре ску по ли ти ку и не мо же 
се до ве сти у пи та ње у од но су на Уста вом за јем че но пра во на имо ви ну и 
дру ге устав не прин ци пе, о че му је Устав ни суд већ од лу чи вао, те је зах тев 
у овом пред ме ту од ба цио.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Од ба цу је се зах тев за оце њи ва ње устав но сти од ред бе чла на 11. став 
4. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по ре зи ма на имо ви ну („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 61/07).
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2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну ме ђу соб не са гла сно сти од ре да ба 
чла на 23. и чла на 25. став 6. За ко на о по ре зи ма на имо ви ну („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07 и 5/09). 

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за „оце ну устав но сти и за ко-
ни то сти“ од ред бе чла на 25. став 6. За ко на о по ре зи ма на имо ви ну („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 26/01, 61/07 и 5/09). Пре ма на во ди ма ини ци ја то ра, 
из ме на ма За ко на о по ре зи ма на имо ви ну ко је су из вр ше не у ју ну 2007. го-
ди не (об ја вље не у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, број 61/07) „др жа ва је на пу-
сти ла ре ше ње о по ре ској оба ве зи код уго во ра о раз ме ни из чла на 26. став 6. 
основ ног тек ста За ко на та ко што је оспо ре ном од ред бом За ко на пред ви ђе-
но да ка да се ап со лут но пра во пре но си по осно ву уго во ра о раз ме ни из ме ђу 
два ли ца об ве зник по ре за је сва ки уче сник у раз ме ни за пра во ко је пре но-
си“. Ини ци ја тор ис ти че да је пре ове из ме не За ко на по ме ну то пи та ње би ло 
пот пу но дру га чи је ре ше но, јер је од ред бом чла на 25. став 5. основ ног тек-
ста За ко на (ко ја је ка сни јом из ме ном За ко на пре ну ме ри са на у став 6. истог 
чла на) би ло про пи са но да ка да се ап со лут но пра во пре но си по осно ву уго-
во ра о раз ме ни из ме ђу два ли ца, об ве зник по ре за је пре но си лац пра ва ве-
ће тр жи шне вред но сти, те је би ла опо ре зо ва на раз ли ка из ме ђу ве ће и ма-
ње не по крет но сти што је у прак си утвр ђи вао по ре ски ор ган. 

Пре ма ми шље њу ини ци ја то ра, оспо ре но за кон ско ре ше ње пре ма ко ме 
обе стра не код уго во ра о раз ме ни пла ћа ју по рез је „не пра вич но, не у став но 
и не за ко ни то“. Ини ци ја тор из ри чи то оспо ра ва на ве де ну од ред бу За ко на у 
од но су на од ред бу чла на 91. став 1. Уста ва, ис ти чу ћи да у слу ча ју за кљу че-
ња уго во ра о раз ме ни не ма про ме та уз на кна ду, те се по вре ђу је устав но и 
за кон ско пра во гра ђа на на имо ви ну, а др жа ва се „нео сно ва но обо га ћу је“, 
јер се при хо ди Ре пу бли ке Ср би је нео прав да но уве ћа ва ју. 

По ред ово га, ини ци ја тор сма тра да је оспо ре на од ред ба За ко на у су-
прот но сти са од ред бом чла на 23. став 1. истог за ко на ко јим је про пи са-
но да се по рез на пре нос ап со лут них пра ва пла ћа код пре но са уз на кна ду. 

На осно ву са др жи не на во да ини ци ја то ра, Устав ни суд је у спро ве де-
ном по ступ ку утвр дио да је пред мет оспо ра ва ња од ред ба чла на 11. став 4. 
За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по ре зи ма на имо ви ну („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 61/07), ко јом је би ла из ме ње на од ред ба чла на 25. став 6. 
основ ног тек ста За ко на о по ре зи ма на имо ви ну („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 26/01), та ко што је про пи са но да је у слу ча је ви ма пре но са ап со лут них 
пра ва по осно ву уго во ра о раз ме ни из ме ђу два ли ца по ре ски об ве зник сва-
ки уче сник у раз ме ни за пра во ко је пре но си. Суд је кон ста то вао да је оспо-
ре на од ред ба За ко на пре ста ла да ва жи 1. ја ну а ра 2011. го ди не, сту па њем на 
сна гу За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по ре зи ма на имо ви ну („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 101/10). Чла ном 22. тог за ко на из ме ње на је од ред-
ба чла на 25. став 6. ин те грал ног тек ста За ко на са до та да шњим из ме на ма 
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и до пу на ма, та ко што је про пи са но да кад се ап со лут но пра во пре но си по 
осно ву уго во ра о раз ме ни об ве зник по ре за је ли це ко је је по од ред ба ма ст. 
1. до 5. овог чла на об ве зник по ре за, за сва ко пра во из чл. 23. до 24а овог за-
ко на ко је се пре но си.

Ре ле вант ним од ред ба ма Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да се јем-
чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву 
за ко на, да пра во сво ји не мо же би ти од у зе то или огра ни че но са мо у јав ном 
ин те ре су утвр ђе ном на осно ву за ко на, уз на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа 
од тр жи шне, као и да се за ко ном мо же огра ни чи ти на чин ко ри шће ња имо-
ви не, а од у зи ма ње или огра ни че ње имо ви не ра ди на пла те по ре за и дру гих 
да жби на или ка зни до зво ље но је са мо у скла ду са за ко ном (члан 58. ст. 1. 
до 3); да се сред ства за фи нан си ра ње над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, ау-
то ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју из по ре за 
и дру гих при хо да утвр ђе них за ко ном, а оба ве за пла ћа ња по ре за и дру гих 
да жби на је оп шта и за сни ва се на еко ном ској мо ћи об ве зни ка (члан 91. ст. 
1. и 2); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог, по ре ски 
си стем и фи нан си ра ње оства ри ва ња пра ва и ду жно сти Ре пу бли ке утвр ђе-
них Уста вом и за ко ном (члан 97. тач. 6. и 15). 

Устав ни суд је кон ста то вао да је оспо ре на од ред ба чла на 11. став 4. За ко-
на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по ре зи ма на имо ви ну („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 61/07) би ла пред мет оце не устав но сти од стра не Устав ног су да 
у пред ме ту IУз-68/2008 и да је на сед ни ци Су да од 18. сеп тем бра 2008. го ди не 
до не то Ре ше ње о не при хва та њу ини ци ја ти ве за утвр ђи ва ње не у став но сти 
по ме ну те од ред бе За ко на. У обра зло же њу овог ре ше ња Устав ни суд је оце-
нио да је ис кљу чи во ствар за ко но дав ног ор га на и по ре ске по ли ти ке на ко-
ји ће се на чин уре ди ти еле мен ти по је ди них вр ста по ре за, од но сно по ре ских 
об ли ка, као што је то слу чај и са од ре ђи ва њем по ре ског об ве зни ка код пла-
ћа ња по ре за на пре нос ап со лут них пра ва по осно ву уго во ра о раз ме ни из ме-
ђу два ли ца. Пре ма оце ни Су да, оспо ре на од ред ба За ко на не мо же се до ве сти 
у пи та ње у од но су на Уста вом за јем че но пра во на имо ви ну и дру ге устав-
не прин ци пе, бу ду ћи да је уре ђи ва ње пи та ња по ре ског об ве зни ка на на чин 
про пи сан оспо ре ном од ред бом За ко на у гра ни ца ма устав ног овла шће ња за-
ко но дав ца да уре ђу је по ре ски си стем и во ди по ре ску по ли ти ку, те ни је при-
хва тио ини ци ја ти ву за утвр ђи ва ње не у став но сти на ве де не од ред бе За ко на. 

Са гла сно сво јој над ле жно сти утвр ђе ној од ред ба ма чла на 167. Уста ва, 
Устав ни суд ни је над ле жан да оце њу је це лис ход ност по ре ске по ли ти ке, ни-
ти за кон ских ре ше ња ко ја из ра жа ва ју ову по ли ти ку. Та ко ђе, Устав ни суд 
ни је над ле жан да оце њу је ме ђу соб ну са гла сност по је ди них од ре да ба истог 
за ко на, те је у тач ки 2. из ре ке од ба цио ини ци ја ти ву за оце њи ва ње ме ђу соб-
не са гла сно сти од ре да ба чла на 23. и чла на 25. став 6. За ко на о по ре зи ма на 
имо ви ну („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07 и 5/09), са-
гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 109/07) и чла на 82. став 1. тач ка 1. По слов ни ка о ра ду 
Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/07, 27/07 и 76/11).
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Бу ду ћи да је о устав но сти од ред бе чла на 11. став 4. За ко на о из ме на ма 
и до пу на ма За ко на о по ре зи ма на имо ви ну („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
61/07) Устав ни суд већ од лу чи вао, а из но вих на во да, раз ло га и под не тих 
до ка за не пр о из ла зи да има осно ва за по нов но од лу чи ва ње, Суд је од ба цио 
зах тев, са гла сно од ред би чла на 46. тач ка 8) За ко на о Устав ном су ду.

Има ју ћи у ви ду из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 36. 
став 1. тач ка 1) и чла на 46. тач ка 8) За ко на о Устав ном су ду, као и чла на 82. 
став 2. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да, ре шио као у из ре ци. 

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-72/2010 од 27. ок то бра 2011. го ди не

За кон о при ва ти за ци ји 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 и 30/2010) 

– члан 20ж

С об зи ром на то да је ини ци ја ти вом тра же на оце на устав но сти од ре-
да ба оп штег ак та о ко ји ма је Устав ни суд већ од лу чи вао и, из раз ло га оп-
шир ни је на ве де них у обра зло же њу Ре ше ња IУз-98/2009 од 23. ју на 2011. 
го ди не, ни је при хва тио ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка, а из но вих 
на во да и раз ло га из не тих у под не том зах те ву не пр о из ла зи да има осно-
ва за по нов но од лу чи ва ње, Устав ни суд је оце нио да се ра ди о пре су ђе ној 
ства ри, па је зах тев од ба цио.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Од ба цу је се зах тев за оце њи ва ње устав но сти од ре да ба чла на 20ж За ко-
на о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 
и 30/2010).

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду је под не та ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
устав но сти „од ре да ба чла на 20ж За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при-
ва ти за ци ји ко ји је об ја вљен у Слу жбе ном гла сни ку РС број 123/07“. Из на во да 
ини ци ја ти ве пр о из ла зи да се оспо ра ва ју од ред бе чла на 20ж За ко на о при ва-
ти за ци ји ко је су у основ ни текст За ко на уне те чла ном 10. За ко на о из ме на ма 
и до пу на ма За ко на о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 123/07). 

Ини ци ја тор на во ди да су оспо ре ним од ред ба ма ста вље ни у не јед нак по-
ло жај ду жни ци у од но су на по ве ри о це, што је не до пу сти во са аспек та устав-
ног пра ва на јед на ку за шти ту пра ва, За ко на о дис кри ми на ци ји и основ них 
прин ци па За ко на о обли га ци о ним од но си ма. 
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У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је кон ста то вао да је на сед ни ци 
одр жа ној 23. ју на 2011. го ди не, у пред ме ту IУз-98/2009, од лу чи вао о устав-
но сти од ре да ба 20ж За ко на о при ва ти за ци ји. С об зи ром на на ве де но, Суд 
је под не ту ини ци ја ти ву раз ма трао као зах тев за оце њи ва ње устав но сти оп-
штег ак та о ко ме је већ од лу чи вао. 

Ре ше њем IУз-98/2009 од 23. ју на 2011. го ди не. Устав ни суд ни је при хва-
тио ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти од-
ре да ба чла на 20ж За ко на о при ва ти за ци ји. 

Устав ни суд је та да имао у ви ду да ре струк ту ри ра ње у по ступ ку при-
ва ти за ци је, у сми слу овог за ко на, пред ста вља по сту пак од го ва ра ју ћих ста-
ту сних и дру гих про ме на ко је се од но се на су бје кат при ва ти за ци је и ње-
го ва за ви сна пред у зе ћа, ко је омо гу ћа ва ју про да ју ње го вог ка пи та ла или 
имо ви не (члан 19). Из на ве де них од ре да ба За ко на, по оце ни Су да, сле ди да 
је ре струк ту ри ра ње је дан од за ко ном пред ви ђе них ме ра у ци љу ства ра ња 
прет по став ки за пре тва ра ње дру штве ног и др жав ног ка пи та ла у при ват-
ни. Про пи си ва њем не мо гућ но сти од ре ђи ва ња или спро во ђе ња при нуд ног 
из вр ше ња над имо ви ном су бјек та при ва ти за ци је, за ко ји је до не та (или ће 
би ти до не та) од лу ка о ре струк ту ри ра њу, не до во де се у пи та ње пра ва има-
ла ца из вр шних ис пра ва на по тра жи ва ње пре ма су бјек ту при ва ти за ци је, 
ни ти је циљ ове ме ре огра ни ча ва ње пра ва по ве ри ла ца, већ се по сто ја ње и 
оства ри ва ње ових пра ва ве зу је за оства ри ва ње оп штег ин те ре са из ра же-
ног кроз при ва ти за ци ју тих су бје ка та. 

Устав ни суд је у на ве де ном пред ме ту це нио и на во де о не са гла сно сти 
оспо ре них од ред би чла на 20ж За ко на са од ред ба ма Уста ва ко је га ран ту ју 
јед на кост пред Уста вом и за ко ном и за бра ну сва ке дис кри ми на ци је (члан 
21) Суд је та да оце нио да спо р ним за кон ским од ред ба ма ни је учи ње на дис-
кри ми на ци ја по би ло ком лич ном свој ству фи зич ког ли ца, ни ти дис кри ми-
на ци ја пре ма би ло ком прав ном су бјек ту, већ је на исти на чин уре ђе но исто 
чи ње нич но ста ње, та ко што су ста вље ни у исти прав ни по ло жај сви по ве-
ри о ци, као и сви ду жни ци у по ступ ку ре струк ту и ра ња. Са тог ста но ви шта 
не мо же се го во ри ти о јед на ко сти по ве ри ла ца и ду жни ка, јер су у пи та њу 
раз ли чи ти прав ни су бјек ти ко ји се не мо гу тре ти ра ти на исти на чин. Пре-
ма до са да шњем ста ву Устав ног су да, Устав не по зна је прин цип јед на ко сти 
као оп шти, ап стракт ни по јам ко ји се у сва кој прав ној си ту а ци ји под јед на-
ко од но си и на раз ли чи те прав не су бјек те, већ га ран ту је јед на кост при ис-
том чи ње нич ном и прав ном ста њу, у окви ру исте ка те го ри је прав них су-
бје ка та, од но сно исте вр сте пра ва. 

У ини ци ја ти ви се на во ди да се њо ме зах те ва оце на устав но сти оспо-
ре них за кон ских од ред би. Ини ци ја тор, та ко ђе, на во ди да је оспо ре ним од-
ред ба ма За ко на про у зро ко ва на си ту а ци ја „не до пу сти ва са аспек та“, из ме ђу 
оста лог, За ко на о дис кри ми на ци ји и основ ним на че ли ма За ко на о обли га-
ци о ним од но си ма. С об зи ром на то да За кон о при ва ти за ци ји, у окви ру из-
ри чи тог устав ног овла шће ња, уре ђу је је дан по се бан сег мент дру штве них 
од но са, он у де лу ко јим се, на на чин при ме рен по ступ ку при ва ти за ци је, 
уре ђу ју и пи та ња ду жнич ко-по ве ри лач ких од но са, пред ста вља lex spe ci a lis 
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у од но су на за кон ко јим се уре ђу ју обли га ци о ни од но си. Та ко ђе, оце ну са-
гла сно сти оспо ре не од ред бе За ко на о при ва ти за ци ји са дру гим за ко ни ма, 
Устав ни суд ни је над ле жан да це ни, пре ма од ред ба ма чла на 167. Уста ва. 
Сто га би Устав ни суд у слу ча ју да је тра же на оце на са гла сно сти оспо ре не 
од ред бе За ко на са на ве де ним за ко ни ма, ини ци ја ти ву и у том де лу од ба цио.

С об зи ром на то да је ини ци ја ти вом тра же на оце на устав но сти од ре-
да ба оп штег ак та о ко ји ма је Устав ни суд већ од лу чи вао, а из но вих на во-
да и раз ло га из не тих у под не том зах те ву не про из ла зи да има осно ва за по-
нов но од лу чи ва ње, Устав ни суд је оце нио да се ра ди о пре су ђе ној ства ри, 
па је зах тев од ба цио.

Са гла сно из ло же ном, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. тач-
ка 8) За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), до нео 
Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-191/2011 од 17. но вем бра 2011. го ди не

За кон о пре у зи ма њу ак ци о на р ских дру шта ва  
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/06 и 107/09).  

– члан 34.

Устав ни суд је утвр дио да се о спо р ном прав ном пи та њу – по ступ ку при-
нуд не про да је ак ци ја ма њин ских ак ци о на ра, већ из ја снио до но ше њем Ре ше ња 
IУ-226/2006 од 17. де цем бра 2009. го ди не, ко јим ни је при хва тио ини ци ја ти ву 
за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла на 34. За ко на 
о пре у зи ма њу ак ци о на р ских дру шта ва, као и Ре ше ња IУ-292/2005 од 25. мар та 
2009. го ди не, ко јим ни је при хва тио ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за 
оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 447. За ко на о при вред ним дру штви ма са 
од ред ба ма чла на 1. Про то ко ла 1 уз Европ ску кон вен ци ју за за шти ту људ ских 
пра ва и основ них сло бо да, од но сно од ред ба ма чла на 58. Уста ва. 

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Од ба цу је се зах тев за оце њи ва ње устав но сти од ре да ба чла на 34. За-
ко на о пре у зи ма њу ак ци о на р ских дру шта ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
46/06 и 107/09).

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну устав но сти од ре да ба чла на 34. За ко на о пре у зи ма њу ак ци о на р ских дру-
шта ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/06 и 107/09).
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Ини ци ја тор на во ди да се оспо ре ним од ред ба ма За ко на, ко ји ма је уре-
ђен по сту пак при нуд не про да је ак ци ја ма њин ских ак ци о на ра, вр ши дис-
кри ми на ци ја гра ђа на, као и да је реч о од у зи ма њу имо ви не за рад при ват-
ног, а не јав ног ин те ре са, чи ме се кр ше пра ва ак ци о на ра на од лу чи ва ње у 
ак ци о на р ском дру штву и до би ја ње ди ви ден ди, што је су прот но чла ну 58. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 17. де цем бра 2009. го ди не, у пред-
ме ту IУ-226/2006, од лу чи вао о устав но сти од ре да ба чла на 34. За ко на о пре-
у зи ма њу ак ци о на р ских дру шта ва, те је сто га Суд под не ту ини ци ја ти ву 
раз ма трао као зах тев за оце њи ва ње устав но сти оп штег ак та о ко ме је већ 
од лу чи вао. 

Ре ше њем IУ-226/2006 од 17. де цем бра 2009. го ди не, Устав ни суд ни-
је при хва тио ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став-
но сти од ре да ба чла на 34. За ко на о пре у зи ма њу ак ци о на р ских дру шта ва. 

Устав ни суд је у на ве де ном ре ше њу утвр дио да је оспо ре ни члан 34. За-
ко на о пре у зи ма њу ак ци о на р ских дру шта ва у осно ви исте са др жи не као и 
од ред бе чла на 447. За ко на о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 125/04), те да Суд у пред ме ту IУ-292/2005, на сед ни ци одр жа ној 
25. мар та 2009. го ди не, ни је при хва тио ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка 
за оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 447. За ко на о при вред ним дру штви-
ма са од ред ба ма чла на 1. Про то ко ла 1 уз Европ ску кон вен ци ју за за шти ту 
људ ских пра ва и основ них сло бо да, ко ја је са др жин ски исто вет на од ред-
би чла на 58. Уста ва. Суд је у том пред ме ту оце нио да су на осно ву од ре да-
ба чла на 97. тач. 6, 7. и 8. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, оспо ре ним чла ном 447. 
За ко на о при вред ним дру штви ма уре ђе ни од но си у окви ру Уста вом утвр-
ђе ног овла шће ња за ко но дав ца да уре ђу је је дин стве но тр жи ште, прав ни по-
ло жај при вред них су бје ка та и дру ге еко ном ске од но се од оп штег ин те ре са, 
и то на на чин ко јим се не до во де у пи та ње Уста вом утвр ђе на јем ства пра-
ва сво ји не и пра ва сте че них по осно ву ула га ња ка пи та ла на осно ву за ко на. 
Устав ни суд је утвр дио да су пра ва и оба ве зе ак ци о на ра у отво ре ном ак ци-
о нар ском дру штву, као За ко ном пред ви ђе ној по себ ној прав ној фор ми при-
вред ног дру штва, по ла зе ћи од еко ном ске при ро де тог дру штва као дру штва 
ка пи та ла, уре ђе на на на чин да ак ци о на ри упра вљач ка и имо вин ска пра-
ва оства ру ју сра змер но уло же ном ка пи та лу, од но сно да ве ћин ски ак ци о-
на ри по осно ву уло же ног ка пи та ла има ју и ве ћа упра вљач ка и имо вин ска 
пра ва у том дру штву. Та ко ђе је утвр ђе но да За кон, по ред од ре да ба ко ји ма 
су од но си из ме ђу ак ци о на ра уре ђе ни по осно ву ви си не уло же ног ка пи та-
ла, са др жи и од ред бе ко ји ма се шти те ма њин ски ак ци о на ри од евен ту ал не 
зло у по тре бе пра ва ве ћи не, утвр ђу ју ћи да од ре ђе на пра ва има сва ки ак ци-
о нар, од но сно ак ци о на ри ко ји рас по ла жу са од ре ђе ним ма њин ским  из но-
сом основ ног ка пи та ла дру штва, као што су пра во да пред над ле жним су-
дом по би ја ју од лу ке скуп шти не ак ци о на ра (чл. 302. до 304), да зах те ва ју да 
ак ци о нар ко ји стек не 95% ак ци ја дру штва, по це ни по след ње ак ци је по ко-
јој је сте као ак ци је, от ку пи и пре о ста лих 5% ак ци ја (члан 448), као и дру-
га пра ва из чла на 444. За ко на. По ла зе ћи од то га да ве ћин ски ак ци о нар ко ји 
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има 95% и ви ше ак ци ја не ма еко ном ски ин те рес да от ку пи пре о ста ле ак ци-
је не са гла сних ак ци о на ра, јер За кон ни је пред ви део да се би ло ко ја од лу ка 
дру штва до но си са гла сно шћу свих ак ци о на ра, оспо ре ном од ред бом За ко-
на, по оце ни Су да, пред ви ђе но је пра во, од но сно мо гућ ност тог ак ци о на ра 
да у слу ча ју евен ту ал не зло у по тре бе за ко ном утвр ђе них пра ва ма њин ских 
ак ци о на ра, за шти ти сво ја пра ва при нуд ним от ку пом њи хо вих ак ци ја, под 
усло ви ма про пи са ним За ко ном. Ме ђу тим, оспо ре ном од ред бом За ко на ко-
јом је пред ви ђе но да се ак ци је ма њин ских ак ци о на ра мо гу от ку пи ти је ди но 
по це ни из јав не по ну де, по оце ни Су да, уста но вље на је и  за шти та ма њин-
ских ак ци о на ра од оних од лу ка дру штва, од но сно ве ћин ског ак ци о на ра ко-
ји ма би се евен ту ал но ума њи ла вред ност њи хо вих ак ци ја, као и пра ва ко ја 
те ак ци је да ју. У том сми слу, уре ђи ва ње од го ва ра ју ће за шти те пра ва ма њин-
ских ак ци о на ра, али и од го ва ра ју ће за шти те ве ћин ских ак ци о на ра, на на-
чин ко јим се обез бе ђу је ус по ста вља ње рав но те же у оства ри ва њу њи хо вих 
ме ђу соб но су пр от ста вље них ин те ре са и обез бе ђу је „оп ти мал но функ ци о-
ни са ње“ ове за ко ном уста но вље не прав не фор ме при вред ног дру штва, по-
ред оста лог и на на чин пред ви ђен оспо ре ним од ред ба ма чла на 447. За ко-
на, по схва та њу Су да, пред ста вља уре ђи ва ње ових од но са са гла сно Уста ву.

По ла зе ћи од од ред бе чла на 18. став 3. Уста ва пре ма ко јој се од ред бе о 
људ ским и ма њин ским пра ви ма ту ма че у ко рист уна пре ђе ња вред но сти де-
мо крат ског дру штва, са гла сно ва же ћим ме ђу на род ним стан дар ди ма људ-
ских и ма њин ских пра ва, као и прак си ме ђу на род них ин сти ту ци ја ко је над-
зи ру њи хо во спро во ђе ње, Устав ни суд је оце њу ју ћи устав ност оспо ре ног 
чла на За ко на о при вред ним дру штви ма имао у ви ду и прак су Европ ског су-
да за људ ска пра ва у при ме ни чла на 1. Про то ко ла 1 уз Европ ску кон вен ци ју 
(ви де ти пре су ду Европ ске Ко ми си је у пред ме ту Lars Bra me lid и An neMa rie 
Malmstrom про тив Швед ске, од 12. ок то бра 1982. го ди не), пре ма ко јој за-
ко ни о при ват ним од но си ма ме ђу по је дин ци ма ко ји укљу чу ју пра ви ла ко ја 
од ре ђу ју прав не од но се ве за не за имо ви ну и, у не ким слу ча је ви ма, при си-
ља ва ју по је дин ца да пре да сво ји ну дру гом ли цу, као пра ви ла ко ја су нео п-
ход на у де мо крат ском дру штву, не мо гу у прин ци пу би ти у су пр от но сти са 
чла ном 1. Пр вог про то ко ла, под усло вом да уре ђу ју ћи прав не од но се ме ђу 
по је дин ци ма на имо ви ну, од ре ђе ни за кон не ства ра не јед на кост по ко јој би 
јед но ли це би ло про из вољ но и не пра вед но ли ше но имо ви не у ко рист дру-
гог ли ца. Бу ду ћи да су оспо ре ним чла ном За ко на утвр ђе ни усло ви под ко-
ји ма се мо гу при нуд но от ку пи ти ак ци је не са гла сних ак ци о на ра, та ко што је 
од ре ђе но да то пра во има ак ци о нар ко ји је у по ступ ку пре у зи ма ња циљ ног 
дру штва от ку пио нај ма ње 95% ак ци ја, да то пра во мо же да ко ри сти са мо у 
За ко ном про пи са ном ро ку и да ак ци је мо же да от ку пи са мо под усло ви ма 
из јав не по ну де, од но сно по це ни по ко јој их је от ку пио од оста лих ак ци-
о на ра, као и да је од ред бом чла на 449. За ко на пред ви ђе на суд ска за шти та 
не са гла сних ак ци о на ра, за слу чај ку по ви не њи хо вих ак ци ја под усло ви ма 
ко ји су раз ли чи ти од усло ва из јав не по ну де за пре у зи ма ње, Устав ни суд 
је оце нио да оспо ре ним од ред ба ма За ко на о при вред ним дру штви ма ни су 
по вре ђе на пра ва за јем че на на ве де ним чла ном 1. Про то ко ла 1 уз Европ ску 
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кон вен ци ју. Та ко ђе, по ла зе ћи од то га да ди ви ден да по ста је утвр ђе но пра-
во ак ци о на ра, од но сно имо вин ско пра во, тек од до но ше ња од лу ке о ње ној 
ис пла ти, Устав ни суд је оце нио да ово пра во, до ње го вог утвр ђи ва ња, не ма 
зна че ње имо вин ског пра ва на ко је се од но се од ред бе чла на 58. Уста ва, ко-
ји ма се јем чи пра во сво ји не, те од ре ђу ју усло ви ње ног од у зи ма ња, од но сно 
огра ни че ња, јер се том од ред бом Уста ва, по оце ни Су да, шти те „по сто је ћа“, 
од но сно утвр ђе на имо вин ска пра ва.

С об зи ром на то да је ини ци ја ти вом тра же на оце на устав но сти од ре да-
ба оп штег ак та о ко ји ма је Устав ни суд већ од лу чи вао, а из но вих на во да и 
раз ло га из не тих у под не том зах те ву не про из ла зи да има осно ва за по нов-
но од лу чи ва ње, Устав ни суд је зах тев од ба цио.

Са гла сно из ло же ном, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. тач-
ка 8) За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), до нео 
Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-170/2011 од 8. де цем бра 2011. го ди не
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Ре ше ња o не при хва та њу ини ци ја ти ва

Уред ба о на чи ну и усло ви ма из ми ри ва ња оба ве за  
при вред них дру шта ва пре ма по ве ри о ци ма из сред ста ва  

оства ре них од про да је ак ци ја при вред ног дру штва у вла сни штву  
Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Ср би је

(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 58/05) 
– члан 2. став 4.

Вла да је по сту пи ла у окви ру устав ног овла шће ња ка да је оспо ре ном 
Уред бом уре ди ла на чин и усло ве из ми ри ва ња оба ве за пре ма по ве ри о ци-
ма при вред них дру шта ва код ко јих је удео ак ци ја у укуп ном бро ју ак ци-
ја дру штва пре не тих Ак циј ском фон ду Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу блич ком 
фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње јед нак или ве ћи од 33,4% и 
за ко ја Аген ци ја за при ва ти за ци ју до не се од лу ку о про да ји тих ак ци ја јав-
ним тен де ром. 

Устав ни суд је оце нио да се раз ло зи ма на ве де ним у ини ци ја ти ви не 
до во ди у сум њу за ко ни тост оспо ре не од ред бе Уред бе са ста но ви шта ре ле-
вант них од ре да ба За ко на о при ва ти за ци ји, а са мим тим ни ње на устав ност 
у сми слу од ред бе чла на 195. став 1. Уста ва, при че му је Суд имао у ви ду и 
да се у ини ци ја ти ви као раз лог оспо ра ва ња на во де спо р на пи та ња ко ја 
се од но се на при ме ну оспо ре не Уред бе и За ко на о при ва ти за ци ји у кон-
крет ном слу ча ју, а што ни је овла шћен да це ни, јер спо ро ве ко ји на ста ју у 
ве зи са при ме ном про пи са, са гла сно Уста ву, ре ша ва ју над ле жни су до ви, 
од но сно дру ги др жав ни ор га ни.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у-
став но сти и не за ко ни то сти од ред бе чла на 2. став 4. Уред бе о на чи ну и усло-
ви ма из ми ри ва ња оба ве за при вред них дру шта ва пре ма по ве ри о ци ма из 
сред ста ва оства ре них од про да је ак ци ја при вред ног дру штва у вла сни штву 
Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 58/05).

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду поднетa je иницијативa за по кре та ње по ступ ка за утвр-
ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти од ред бе чла на 2. став 4. Уред бе на-
ве де не у из ре ци. Под но си лац ини ци ја ти ве сма тра да оспо ре на од ред ба 
Уред бе ни је у са гла сно сти са од ред ба ма чл. 20е, 32, и 36. За ко на о при ва ти-
за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05,123/07 и 30/10), а с 
об зи ром на то да ни је са гла сна са за ко ном, пре ма од ред би чла на 195. став 
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1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, оспо ре на од ред ба Уред бе ни је са гла сна ни са 
Уста вом. Под но си лац ини ци ја ти ве не на во ди раз ло ге због ко јих је оспо ре на 
од ред ба Уред бе не са гла сна са на ве де ним од ред ба ма За ко на о при ва ти за ци-
ји, осим што на во ди да је у слу ча ју про да је ак ци ја под но си о ца ини ци ја ти ве 
као еми тен та пу тем аук ци је на Бе о град ској бер зи од стра не Ак циј ског фон-
да оба ве штен да „ин сти тут услов ног от пу ста ду га ни је мо гу ће при ме ни ти 
у кон крет ном слу ча ју ка да је из вр ше на про да ја ак ци ја Ак циј ског фон да и 
Ре пу блич ког фон да ПИО за по сле них на Бе о град ској бер зи“.

По во дом под не те ини ци ја ти ве Устав ни суд је за тра жио од го вор од Вла-
де на на во де из ини ци ја ти ве, на осно ву од ред бе чла на 33. став 1, а у ве зи са 
чла ном 34. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07). 
По што у оста вље ном ро ку Вла да ни је до ста ви ла од го вор, Суд је на ста вио 
по сту пак, на осно ву од ред бе чла на 34. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да су оспо ре ном Уред-
бом о на чи ну и усло ви ма из ми ри ва ња оба ве за при вред них дру шта ва пре ма 
по ве ри о ци ма из сред ста ва оства ре них од про да је ак ци ја при вред ног дру-
штва у вла сни штву Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 58/05) уре ђе ни на чин и усло ви из ми ри ва ња оба ве за пре ма по ве-
ри о ци ма при вред них дру шта ва код ко јих је удео ак ци ја у укуп ном бро ју 
ак ци ја дру штва пре не тих Ак циј ском фон ду Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу блич-
ком фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње јед нак или ве ћи од 33,4% 
и за ко ја Аген ци ја за при ва ти за ци ју до не се од лу ку о про да ји тих ак ци ја јав-
ним тен де ром. Из ми ри ва ње оба ве за вр ши се от пу шта њем ду га дру штва од 
стра не по ве ри ла ца ко ји сво ја по тра жи ва ња на ми ру ју из сред ста ва оства-
ре них од про да је ак ци ја дру штва у вла сни штву Ак циј ског фон да. (члан 1).

Оспо ре ном од ред бом чла на 2. став 4. Уред бе про пи са но је да се от пу-
шта ње ду га по ве ри о ца пре ма дру штву вр ши у слу ча ју ако су ак ци је дру штва 
про да те ме то дом јав ног тен де ра. Од ред бом чла на 25. Уред бе пред ви ђе но је 
да се од ред бе ове уред бе сход но при ме њу ју и на про да ју уде ла дру штва пре-
не тих у вла сни штво Ак циј ском фон ду и Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње, ако је тај удео јед нак или ве ћи од 33,4% у укуп-
ном ка пи та лу дру штва и ако се про да је јав ном аук ци јом. 

Од ред бом чла на 10. За ко на о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 38/01, 18/03, 45/05,123/07 и 30/10) про пи са но је да се про да ја ка пи та ла, 
од но сно имо ви не су бјек та при ва ти за ци је спро во ди пу тем ме то да јав ног 
тен де ра и јав не аук ци је. 

За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 45/05) про пи са но је: да се од ред бе овог за ко на при ме њу-
ју на су бјект при ва ти за ци је ко ји се ре струк ту ри ра у по ступ ку при ва ти за-
ци је за ко ји до да на сту па ња на сна гу овог за ко на Аген ци ја ни је до не ла од-
лу ку о при хва та њу про гра ма ре струк ту ри ра ња, као и при вред на дру штва 
код ко јих је удео ак ци ја у укуп ном бро ју ак ци ја при вред ног дру штва пре-
не тих Ак циј ском фон ду и Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње јед нак или ве ћи од 33,4% (члан 32); да су јав но пред у зе ће,  
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По ре ска упра ва, Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, 
Ре пу блич ки за вод за здрав стве но оси гу ра ње, Ре пу блич ка ди рек ци ја за роб-
не ре зер ве, Фонд за раз вој Ре пу бли ке Ср би је и дру ги ре пу блич ки ор га ни и 
ор га ни за ци је (у да љем тек сту: др жав ни по ве ри лац), ду жни да от пу сте дуг 
пре ма при вред ном дру штву, чи ји је део ак ци ја пре нет Ак циј ском фон ду у 
скла ду са За ко ном о сво јин ској тран сфо р ма ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 32/97), у це ли ни и сво је по тра жи ва ње на ми ре из сред ста ва оства ре-
них од про да је ак ци ја при вред ног дру штва у вла сни штву Ак циј ског фон-
да и да се од ред бе из ста ва 1. овог чла на при ме њу ју уко ли ко је удео ак ци ја 
пре не тих Ак циј ском фон ду и Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње у укуп ном бро ју ак ци ја при вред ног дру штва јед нак или ве-
ћи од 33,4% (члан 36. ст. 1. и 3).

За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 123/07) про пи са но је да се од ред бе о от пу сту ду га ко је се 
од но се на су бјект при ва ти за ци је ко ји се ре струк ту ри ра у по ступ ку при ва-
ти за ци је при ме њу ју и на су бјект при ва ти за ци је ко ји се при ва ти зу је ме то-
дом јав ног тен де ра, од но сно јав не аук ци је (члан 20е).

По ла зе ћи од од ре да ба чла на 123. тач. 2. и 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, пре-
ма ко ји ма Вла да, по ред оста лог, из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште ак те На род-
не скуп шти не и до но си уред бе и дру ге оп ште ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на, 
Устав ни суд је ста но ви шта да је Вла да по сту пи ла у окви ру устав ног овла шће-
ња ка да је оспо ре ном Уред бом уре ди ла на чин и усло ве из ми ри ва ња оба ве за 
пре ма по ве ри о ци ма при вред них дру шта ва код ко јих је удео ак ци ја у укуп-
ном бро ју ак ци ја дру штва пре не тих Ак циј ском фон ду Ре пу бли ке Ср би је и 
Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње јед нак или ве ћи од 
33,4% и за ко ја Аген ци ја за при ва ти за ци ју до не се од лу ку о про да ји тих ак ци-
ја јав ним тен де ром. Оспо ре на од ред ба чла на 2. став 4. Уред бе, по ми шље њу 
Устав ног су да, не уре ђу је пи та ње от пу шта ња ду га по ве ри о ца пре ма дру штву 
на на чин ко ји би био су про тан од ред ба ма чла на 20е. За ко на о при ва ти за ци-
ји, јер се и Уред бом и на ве де ном од ред бом За ко на про пи су је да се от пу шта-
ње ду га вр ши у слу ча ју про да је ак ци ја дру штва ме то дом јав ног тен де ра. Та-
ко ђе, за ко ни тост оспо ре не од ред бе Уред бе не мо же се до ве сти у пи та ње ни у 
од но су на од ред бе чл. 32. и 36. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при-
ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 45/05 ), ко ји ма се уре ђу је при ме на 
од ре да ба тог за ко на на тач но од ре ђе не су бјек те при ва ти за ци је, од но сно слу-
ча је ве у ко ји ма су тзв. др жав ни по ве ри о ци ду жни да от пу сте дуг пре ма при-
вред ном дру штву. Устав ни суд је, сто га, оце нио да се раз ло зи ма на ве де ним у 
ини ци ја ти ви не до во ди у сум њу за ко ни тост оспо ре не од ред бе чла на 2. став 
4. Уред бе са ста но ви шта од ре да ба чл. 32. и 36. За ко на о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о при ва ти за ци ји из 2005. го ди не и чла на 20е За ко на о из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о при ва ти за ци ји из 2007. го ди не, а са мим тим ни ње на устав-
ност у сми слу од ред бе чла на 195. став 1. Уста ва. При то ме, Суд је имао у ви ду 
да се у ини ци ја ти ви као раз лог оспо ра ва ња од ред бе чла на 2. став 4. Уред бе, 
на во де спо р на пи та ња ко ја се од но се на при ме ну оспо ре не Уред бе и За ко на 
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о при ва ти за ци ји у кон крет ном слу ча ју про да је ак ци ја од стра не Ак циј ског 
фон да пу тем аук ци је на Бе о град ској бер зи. Устав ни суд ни је у мо гућ но сти да 
оце њу је ка ко су у кон крет ном слу ча ју при ме ње ни оспо ре на од ред ба Уред бе 
и За кон о при ва ти за ци ји, с об зи ром на то да овај суд, пре ма од ред ба ма чла-
на 167. Уста ва, ни је овла шћен да це ни при ме ну про пи са, већ спо ро ве ко ји на-
ста ју у ве зи са при ме ном про пи са, са гла сно Уста ву, ре ша ва ју над ле жни су до-
ви, од но сно дру ги др жав ни ор га ни. 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је на шао да не ма осно ва за по-
кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти од ред бе 
чла на 2. став 4. оспо ре не Уред бе о на чи ну и усло ви ма из ми ри ва ња оба ве-
за при вред них дру шта ва пре ма по ве ри о ци ма из сред ста ва оства ре них од 
про да је ак ци ја при вред ног дру штва у вла сни штву Ак циј ског фон да Ре пу-
бли ке Ср би је, па са гла сно чла ну 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу-
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је“, број 109/07), под не ту ини ци ја ти ву ни-
је при хва тио.

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

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУп-209/2009 од 10. но вем бра 2011. го ди не

Уред ба о но мен кла ту ри ста ти стич ких те ри то ри јал них је ди ни ца 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/09) 

– чл. 4. до 8.

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је оспо ре ним од ред ба ма Уред бе бли же 
раз ра ђен од нос уре ђен За ко ном о ре ги о нал ном раз во ју, у скла ду са свр хом 
и ци љем тог за ко на, ко ји се од но си на уре ђи ва ње на чи на од ре ђи ва ња обла-
сти ко је чи не ре ги он и на чи на од ре ђи ва ња је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
ко је чи не област, од ре ђи ва ње по ка за те ља сте пе на раз ви је но сти ре ги о на 
и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и раз вр ста ва ње ре ги о на и је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве пре ма сте пе ну раз ви је но сти, Устав ни суд је оце нио да 
се на во ди ини ци ја ти ве ко ји се од но се на за бра ну на сил не аси ми ла ци је, 
као јед ног од пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на утвр ђе ног Уста вом, 
не мо гу до ве сти у ве зу са са др жи ном оспо ре них чла но ва Уред бе и ни су 
ре ле вант ни за ре ша ва ње овог устав но прав ног пи та ња. 

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у-
став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба чл. 4. до 8. Уред бе о но мен кла ту ри ста-
ти стич ких те ри то ри јал них је ди ни ца („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/09).
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О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чл. 4. до 8. Уред бе на ве де не у из ре-
ци. У ини ци ја ти ви се на во ди да су оспо ре не од ред бе Уред бе не са гла сне са 
чла ном 78. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и са За ко ном о за шти ти пра ва и сло бо-
да на ци о нал них ма њи на. На и ме, ини ци ја тор сма тра да је при ме ном кри те-
ри ју ма из чла на 3. Уред бе утвр ђе но се дам те ри то ри јал них је ди ни ца, ко јом 
при ли ком се ни је во ди ло ра чу на о раз ли ка ма из ме ђу по је ди них оп шти на 
по ге о по ли тич ком по ло жа ју, кул тур но-исто риј ском на сле ђу и дру гим раз-
ли ка ма, што је до ве ло до то га да сан џач ке оп шти не При бој, При је по ље, Сје-
ни ца и Но ва Ва рош, где ве ћи ну ста нов ни ка чи не Бо шња ци ислам ске ве ро-
и спо ве сти, при пад ну за пад ном ре ги о ну, а оп шти не Но ви Па зар и Ту тин, 
цен трал ном ре ги о ну. На овај на чин је, по ми шље њу ини ци ја то ра, бо шњач-
ко ста нов ни штво по де ље но у ви ше ре ги о на и по сто ји опа сност да се вре-
ме ном аси ми ли ра. 

У од го во ру до но си о ца оспо ре ног ак та на во ди се да се до но ше њем оспо-
ре не Уред бе у ста ти стич ки си стем Ре пу бли ке Ср би је уво ди стан дард за при-
ку пља ње, об ра ду, при ка зи ва ње и ана ли зу по да та ка на ни во и ма про стор-
них је ди ни ца ка кав по сто ји у ста ти стич ком си сте му ЕУ, те да је сва ка зе мља 
кан ди дат, пре при сту па ња ЕУ, у оба ве зи да утвр ди од го ва ра ју ће ста ти стич-
ке те ри то ри јал не је ди ни це пре ма Но мен кла ту ри те ри то ри јал них је ди ни ца 
за ста ти стич ке по тре бе у зе мља ма ЕУ, ко ја је про пи са на Уред бом Европ ског 
пар ла мен та и Са ве та број 1059/2003. С об зи ром на то да је по сто је ћа те ри-
то ри јал на ор га ни за ци ја је дан од кри те ри ју ма по ко јем се вр ши гру пи са ње 
ни воа но мен кла ту ре ста ти стич ких те ри то ри јал них је ди ни ца (у да љем тек-
сту: НСТЈ), За кон о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји Ре пу бли ке Ср би је („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 129/07) и Уред ба о управ ним окру зи ма („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 15/06) је су осно ва за фор ми ра ње ста ти стич ких ре ги о на 
на свим ни во и ма. Од ре ђи ва ње ста ти стич ких функ ци о нал них те ри то ри јал-
них це ли на пре ма ни во и ма из во ди се та ко што ни во НСТЈ 1 чи не гру пи-
са не те ри то ри јал не је ди ни це НСТЈ 2, а њих чи не гру пи са не те ри то ри јал-
не је ди ни це ни воа НСТЈ 3. Ста ти стич ка те ри то ри јал на је ди ни ца на ни воу 
НСТЈ 3, по на во ди ма до но си о ца ак та, пре ма основ ном кри те ри ју му тре ба 
да има од 150 хи ља да до 800 хи ља да ста нов ни ка. Управ ни окру зи обра зо-
ва ни Уред бом о управ ним окру зи ма ис пу ња ва ју тај кри те ри јум, та ко да је 
управ ни округ основ на је ди ни ца чи јим се гру пи са њем обра зу ју ви ши ни-
вои ста ти стич ких те ри то ри јал них је ди ни ца. С об зи ром на то да су оп шти не 
При бој, При је по ље, Но ва Ва рош и Сје ни ца у са ста ву Зла ти бор ског управ-
ног окру га, по том су осно ву об у хва ће не у је ди ни цу НСТЈ 3 – Зла ти бор ска 
област, ко ја ула зи у са став је ди ни ца НСТЈ 2 – За пад ни ре ги он, а ка ко су оп-
шти не Но ви Па зар и Ту тин у са ста ву Ра шког управ ног окру га, оне су по том 
осно ву об у хва ће не у је ди ни ци НСТЈ 3 – Ра шка област, ко ја ула зи у са став 
је ди ни це НСТЈ 2 – Цен трал ни ре ги он. Ис ти че се да је Европ ски кон цепт 
ста ти стич ких ре ги о на из ра ђен ра ди пла ни ра ња и спро во ђе ња раз вој них  
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по ли ти ка, те да ре ги о нал ни ста ти стич ки по да ци пред ста вља ју осно ву за оце-
ну при хва тљи во сти при ли ком кан ди до ва ња за по моћ из струк тур них фон-
до ва ЕУ ко ји обез бе ђу ју сред ста ва на ме ње на раз во ју по је ди них пр о стор них 
је ди ни ца – ста ти стич ких ре ги о на. Сто га је, у ци љу при ку пља ња ре ги о нал-
них ста ти стич ких по да та ка нео п ход но по сто ја ње од го ва ра ју ће но мен кла ту-
ре ускла ђе не са европ ским стан дар дом, као основ ног ин стру мен та за об ра-
ду, при каз и ана ли зу ста ти стич ких по да та ка. На осно ву из ло же ног ука зу ју 
да ет нич ки са став ни је кри те ри јум за фор ми ра ње ста ти стич ких ре ги о на, 
па се Уред ба по том осно ву не мо же оспо ра ва ти. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да оспо ре на Уред ба 
са др жи де сет чла но ва од ко јих је: чла ном 1. пр о пи са но да се овом уред бом 
уре ђу је Но мен кла ту ра ста ти стич ких те ри то ри јал них је ди ни ца и утвр ђу ју 
кри те ри ју ми по ко ји ма се вр ши гру пи са ње по три ни воа; чла ном 2. је да та 
де фи ни ци ја но мен кла ту ре ста ти стич ких те ри то ри јал них је ди ни ца, утвр ђе-
ни су ни вои гру пи са ња те ри то ри јал них је ди ни ца као стан дар ди по ко ји ма 
се, кроз ста ти стич ке ак тив но сти при ку пља ју, об ра ђу ју, при ка зу ју и ана ли-
зи ра ју ста ти стич ки по да ци; чла ном 3. су утвр ђе ни кри те ри ју ми по ко ји-
ма се вр ши гру пи са ње ни воа НСТЈ ко ји се ба зи ра ју на оп штим кри те ри-
ју ма ко ји су утвр ђе ни стан дар ди ма Европ ске уни је и ко ји су раз вр ста ни у 
пет та ча ка и то – 1) број ста нов ни ка, 2) ге о по ли тич ка по зи ци ја, 3) при род-
ни по тен ци ја ли, 4) по сто је ћа те ри то ри јал на ор га ни за ци ја и 5) кул тур но – 
исто риј ско на сле ђе; чла ном 4. је раз ра ђен кри те ри јум из чла на 3. тач ка 1) 
– број ста нов ни ка као основ ни кри те ри јум при фор ми ра њу од ре ђе них ни-
воа НСТЈ и од ре ђе не су ве ли чи не и гра ни це овог кри те ри ју ма; чла ном 5. 
је раз ра ђен кри те ри јум из чла на 3. тач ка 2) – ге о по ли тич ка по зи ци ја и њи-
ме је пр о пи са но да НСТЈ по ла зи од те ри то ри јал не ор га ни за ци је Ре пу бли-
ке Ср би је утвр ђе не за ко ном, при че му основ ни прин цип за ус по ста вља ње 
ни воа у ну мен кла ту ри је сте по што ва ње ад ми ни стра тив не по де ле; чла ном 
6. су, на осно ву кри те ри ју ма чла на 3. Уред бе, у Ре пу бли ци Ср би ји на ни воу 
НСТЈ 1 обра зо ва не функ ци о нал не це ли не Ср би ја – се вер као је ди ни ца на 
ни воу НСТЈ 1 у чи ји са став ула зи Бе о град ски ре ги он и Ре ги он Вој во ди не 
и Ср би ја – југ као је ди ни ца на ни воу НСТЈ 1 у чи ји са став ула зе За пад ни 
ре ги он, Ис точ ни ре ги он, Цен трал ни ре ги он и Ре ги он Ко со во и Ме то хи ја; 
чла ном 7. су раз ра ђе не функ ци о нал не це ли не ни воа НСТЈ 1 на ре ги о не ни-
воа НСТЈ 2, та ко што су по де ље не на се дам ре ги о на; чла ном 8. су функ ци о-
нал не це ли не ни воа НСТЈ 2 по де ље не на те ри то ри јал не је ди ни це – обла сти 
ни воа НСТЈ 3 у се дам ре ги о на, при че му се на зи ви обла сти ни воа НСТЈ 3 
од ре ђу ју пре ма на зи ви ма управ них окру га чи је те ри то ри је је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве ула зе у са став од ре ђе не обла сти; чла ном 9. дат је гра фич ки 
при каз ста ти стич ких функ ци о нал них те ри то ри јал них је ди ни ца по ни во и-
ма НСТЈ, а чла ном 10. од ре ђе но је сту па ње на сна гу Уред бе осмог да на од 
да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Оспо ре на Уред ба до не та је на осно ву чла на 4. тач ка 9) и чл. 5. и 6. За-
ко на о ре ги о нал ном раз во ју („Слу жбе ни гла сник РС“, број 51/09), ко јим је 
про пи са но: да је но мен кла ту ра ста ти стич ких те ри то ри јал них је ди ни ца скуп 
пој мо ва, на зи ва и сим бо ла ко ји опи су ју гру пе те ри то ри јал них је ди ни ца са 
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ни во и ма гру пи са ња и ко ја са др жи кри те ри ју ме по ко ји ма је из вр ше но гру-
пи са ње ко ји су уре ђе ни у скла ду са стан дар ди ма Европ ске уни је (члан 4. 
тач ка 9)); да се, за по тре бе под сти ца ња ре ги о нал ног раз во ја од ре ђу ју сле де-
ћи ре ги о ни – 1) Ре ги он Вој во ди не, 2) Бе о град ски ре ги он, 3) За пад ни ре ги-
он, 4) Ис точ ни ре ги он, 5) Цен трал ни ре ги он, 6) Ју жни ре ги он и 7) Ре ги он 
Ко со ва и Ме то хи је, као и то да Вла да, на пред лог ор га на над ле жног за по-
сло ве ста ти сти ке, од ре ђу је обла сти ко је чи не ре ги о не из ста ва 1. овог чла-
на (члан 5); да Вла да, на пред лог ор га на над ле жног за по сло ве ста ти сти ке 
од ре ђу је је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и град ске оп шти не ко је чи не област, 
као и на зи ве тих обла сти.

Од ред бом чла на 123. тач ка 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је про пи са но је да 
Вла да до но си уред бе и дру ге оп ште ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на.

Пре ма од ред би чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 55/05, 71/05, 101/07 и 65/08), Вла да уред бом по дроб ни је раз ра ђу је 
од нос уре ђен за ко ном, у скла ду са свр хом и ци љем за ко на.

Ана ли зом на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на о Вла ди, Устав ни суд је 
утвр дио да је оспо ре на Уред ба до не та у ци љу спро во ђе ња За ко на о ре ги-
о нал ном раз во ју и на осно ву овла шће ња ко ја тај за кон са др жи. Има ју ћи у 
ви ду чи ње ни цу да је оспо ре ним од ред ба ма Уред бе по дроб ни је раз ра ђен од-
нос уре ђен За ко ном о ре ги о нал ном раз во ју у скла ду са свр хом и ци љем тог 
за ко на ко ји се од но си на уре ђи ва ње на чи на од ре ђи ва ња обла сти ко је чи не 
ре ги он и на чи на од ре ђи ва ња је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ко је чи не об-
ласт, од ре ђи ва ње по ка за те ља сте пе на раз ви је но сти ре ги о на и је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве, раз вр ста ва ње ре ги о на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
пре ма сте пе ну раз ви је но сти, Устав ни суд је оце нио да се на во ди ини ци ја ти-
ве ко ји се од но се на за бра ну на сил не аси ми ла ци је као јед ног од пра ва при-
пад ни ка на ци о нал них ма њи на утвр ђе ног Уста вом не мо гу до ве сти у ве зу 
са са др жи ном оспо ре них чла но ва Уред бе и ни су ре ле вант ни за ре ша ва ње 
овог устав но прав ног пи та ња. Ово из раз ло га што оспо ре на Уред ба не са-
др жи кри те ри јум по ко ме се ста ти стич ки ре ги о ни фор ми ра ју са гла сно ет-
нич ком са ста ву ста нов ни штва, као и из раз ло га што оспо ре ном Уред бом 
о но мен кла ту ри ста ти стич ких те ри то ри јал них је ди ни ца по ла зи од те ри то-
ри јал не ор га ни за ци је Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе не за ко ном (члан 5. Уред бе), 
од но сно по ла зи од чи ње ни це да се на зи ви обла сти ни воа НСТЈ 3 од ре ђу ју 
пре ма на зи ви ма управ них окру га чи је те ри то ри је је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве ула зе у са став од ре ђе них обла сти (члан 8. став 2) утвр ђе них Уред бом 
о управ ним окру зи ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 15/06). 

Сто га је Устав ни суд оце нио да, са гла сно чла ну 53. став 1. За ко на о Устав-
ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), не ма осно ва за по кре та ње 
по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти оспо ре них од ре да-
ба Уред бе, па ини ци ја ти ву ни је при хва тио.

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

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУо-50/2010 од 17. но вем бра 2011. го ди не
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Уред ба о за шти ти Пар ка при ро де „Шар ган – Мо кра Го ра“ 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 52/05, 105/05 и 81/08) 

– чл. 5, 6, 7. и 8.

Устав ни суд је, раз ма тра ју ћи пи та ње да ли оспо ре на Уред ба у ма те ри-
јал но прав ном сми слу са др жи од ред бе за чи ју би оце ну за ко ни то сти био 
над ле жан Устав ни суд, за у зео став да је, са гла сно чла ну 123. тач ка 3. Уста-
ва, акт ко ји Вла да до но си ра ди из вр ша ва ња за ко на увек оп шти прав ни акт. 

Пре ма оце ни Устав ног су да, Вла да је, до но се ћи оспо ре ни акт о про-
гла ше њу Пар ка при ро де „Шар ган – Мо кра Го ра“ у фор ми уред бе, по сту-
пи ла у окви ру сво је устав не над ле жно сти и оспо ре ним од ред ба ма чл. 6, 7. 
и 8. Уред бе ни је пре ко ра че но за кон ско овла шће ње ко је се од но си на са др-
жи ну ак та о про гла ше њу за шти ће ног под руч ја, на од ре ђи ва ње ста ра о ца, 
од но сно упра вља ча, на чин спро во ђе ња про гра ма упра вља ња и ду жно сти 
и оба ве зе упра вља ча у од но су на уну тра шњи ред и чу ва ње за шти ће ног 
под руч ја, а у том сми слу и до но ше ње „ау то ном них ака та“.

Оце њу ју ћи устав ност и за ко ни тост од ре да ба чла на 5. Уред бе, Устав-
ни суд је утвр дио да је За ко ном до пу ште на мо гућ ност да се ак том о про-
гла ше њу за шти ће ног при род ног до бра пред ви де ак тив но сти и рад ње ко је 
је за бра ње но вр ши ти у зо на ма ре жи ма за шти те, да је у за шти ће ном под-
руч ју За ко ном про пи са на мо гућ ност огра ни че ња пра ва сво ји не и мо гућ-
ност екс про при ја ци је, ка да за то по сто ји ин те рес Ре пу бли ке Ср би је и да 
су окви ри на осно ву ко јих се од ре ђу је од го ва ра ју ћи ре жим за шти те про-
пи са ни За ко ном о за шти ти при ро де, те ни је при хва тио ини ци ја ти ву за 
по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чла на 
5. ст. 3. и 4. Уред бе. 

Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду за ко ном утвр ђен основ за од ре ђи ва ње од-
го ва ра ју ћег ре жи ма за шти те, по оце ни Устав ног су да, осно ва но се мо же 
по ста ви ти пи та ње да ли је Вла да пре ко ра чи ла овла шће ње из за ко на од ре-
ђу ју ћи за бра не у ре жи му за шти те II и III сте пе на, ко је за по сле ди цу мо гу 
има ти огра ни че ње пра ва ко ри шће ња на по љо при вред ном, шум ском и 
гра ђе вин ском зе мљи шту на на чин су про тан за ко ну и да ли је на тај на чин 
по вре ђе но устав но на че ло о огра ни че њу људ ских и ма њин ских пра ва, као и 
Уста вом и оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва га ран то ва но 
пра во на мир но ужи ва ње имо ви не, те је Суд у од но су на од ред бе чла на 5. 
ст. 1. и 2. Уред бе по кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти. 

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба чла на 5. ст. 3. и 4, чл. 6, 7. и 8. Уред-
бе о за шти ти Пар ка при ро де „Шар ган – Мо кра Го ра“ („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 52/05, 105/05 и 81/08). 
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2. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба 
чла на 5. ст. 1. и 2. Уред бе из тач ке 1.

3. Ре ше ње до ста ви ти Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, ра ди да ва ња од го во ра.
4. Рок за да ва ње од го во ра је 30 да на од да на при је ма Ре ше ња.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чл. 5. до 8. Уред бе на ве де не у тач ки 
1. из ре ке. У ини ци ја ти ви се на во ди: да про гла ше ње Пар ка при ро де „Шар-
ган – Мо кра Го ра“ за за шти ће но при род но до бро од из у зет ног зна ча ја, I – 
пр ва ка те го ри ја, ни је у са гла сно сти са Пра вил ни ком о ка те го ри за ци ји за-
шти ће них при род них до ба ра („Слу жбе ни гла сник РС“, број 30/92) ко јим 
су, као до бра I ка те го ри је од ре ђе ни на ци о нал ни пар ко ви и до бра за шти-
ће на по ме ђу на род ном пра ву; да је под руч је овог за шти ће ног до бра бит но 
про ши ре но из ме на ма и до пу на ма Уред бе, та ко да укуп на по вр ши на Пар ка 
при ро де са да из но си 10.813,73 ха; да је Уред бом до пу ште но да се, су прот но 
Уста ву, сво ји на и упо тре ба имо ви не огра ни чи ау то ном ним ак том ста ра о ца; 
да Уред бом ни је утвр ђен јав ни ин те рес за огра ни че ње пра ва сво ји не чи ме 
се на ру ша ва пра во на мир но ужи ва ње имо ви не из чла на 1. Пр вог про то ко-
ла уз Европ ску кон вен ци ју о за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да; 
да је вла сни ци ма ус кра ће но пра во на на кна ду за слу чај огра ни ча ва ња пра-
ва сво ји не; да су за бра не ко ри шће ња имо ви не про пи са не чла ном 5. Уред бе 
пре ко мер не и су прот не за ко ну, те да се та квим про пи си ва њем дис кри ми-
ни шу вла сни ци зе мљи шта и згра да са те ри то ри је овог пар ка при ро де у од-
но су на дру ге вла сни ке, што је су прот но чл. 21. и 58. Уста ва.

У од го во ру до но си о ца оспо ре ног ак та на во ди се: да су Уред бом утвр-
ђе не ме ре, ак тив но сти и усло ви за шти те, очу ва ња и уна пре ђе ња при род-
них и ство ре них вред но сти и ка рак те ри сти ка, ко је ни су исте на дру гим 
под руч ји ма ко ја су ста вље на под за шти ту, од но сно да је ово под руч је ста-
вље но под за шти ту ра ди план ског уре ђе ња про сто ра и одр жи вог раз во ја 
ту ри зма, по љо при вре де и шу мар ства, а у ин те ре су на у ке, обра зо ва ња, кул-
ту ре и ре кре а ци је; да је Уред бом утвр ђе на по вр ши на од 10.813,73 ха ко ја се 
ста вља под за шти ту, од че га је 4433,33 ха у др жав ној сво ји ни, а 6380,40 ха у 
при ват ној и дру гим об ли ци ма сво ји не, те да су утвр ђе ни ре жи ми за шти те 
I, II и III сте пе на; да под руч је за ко је се спро во ди за шти та има при род не и 
ство ре не вред но сти од зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју и да све за бра не, огра-
ни че ња и ме ре, од но сно утвр ђе не ме ре и усло ви, као и рад ње и ак тив но сти 
ко је су про пи са не овом уред бом, про из ла зе из за ко на ко ји ма се ре гу ли ше 
ко ри шће ње шу ма и шум ског зе мљи шта, по љо при вред ног зе мљи шта, во да, 
ру дар ства, лов не и ри бо лов не ди вља чи, пла ни ра ње и из град ња и др; да на-
ве де на Уред ба ни је је ди ни акт Вла де ко јим се про пи су ју ме ре, ак тив но сти 
и усло ви за шти те под руч ја од зна ча ја за очу ва ње при род них и ство ре них 
вред но сти и ка рак те ри сти ка, јер су исте ме ре и усло ви за шти те про пи са-
не и Уред бом о за шти ти Пар ка при ро де „Го ли ја“, као и Уред бом о за шти ти 



214 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

при ро де „Си ће вач ка кли су ра“, те да је За ко ном о за шти ти жи вот не сре ди-
не у по гла вљу „Пра ва и оба ве зе има ла ца за шти ће них при род них до ба ра“, 
у чла ну 58. утвр ђе но пра во на на кна ду и ви си на тро шко ва или ште те ко-
ја на ста је у ве зи са про пи са ним ре жи мом за шти те до бра, као и то ко сно си 
тро шко ве; да, по ла зе ћи од на ве де них за кон ских пра ва, ду жно сти и оба ве за 
вла сни ка и ко ри сни ка не по крет но сти, оспо ре ном Уред бом ни су по вре ђе-
не од ред бе чла на 21, чла на 58. и чла на 137. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би-
је, од но сно да су оспо ре ном Уред бом, са гла сно За ко ну о за шти ти жи вот не 
сре ди не, уре ђе ни усло ви и ме ре за шти те под руч ја ко је је због при род них 
ка рак те ри сти ка и вред но сти, план ског уре ђе ња про сто ра и одр жи вог раз-
во ја ту ри зма, по љо при вре де и шу мар ства, а у ин те ре су на у ке, обра зо ва ња, 
кул ту ре и ре кре а ци је ста вље но под за шти ту као при род но до бро I ка те го-
ри је – парк при ро де „Шар ган – Мо кра Го ра“. У по гле ду ка те го ри је и сте пе-
на за шти те овог под руч ја, ис ти че се да је ово под руч је ис пу ни ло усло ве за 
за шти ту и ва ло ри за ци ју из Пра вил ни ка о ка те го ри за ци ји за шти ће них при-
род них до ба ра („Слу жбе ни гла сник РС“, број 30/92), од но сно да је овим ак-
том, са гла сно од ред ба ма чл. 42, 44. и 45. За ко на о за шти ти жи вот не сре ди-
не, уре ђен по сту пак ста вља ња под за шти ту при род ног до бра и са др жај ак та 
о за шти ти. За кљу чу је се да, по ла зе ћи од устав ног овла шће ња да Ре пу бли-
ка Ср би ја уре ђу је одр жи ви раз вој, си стем за шти те и уна пре ђе ња жи вот не 
сре ди не, за шти ту и уна пре ђе ње биљ ног и жи во тињ ског све та и да се при-
род на бо гат ства ко ри сте под усло ви ма и на на чин пред ви ђен за ко ном, ни су 
пре ко ра че на устав на и за кон ска овла шће ња до но ше њем оспо ре не Уред бе, 
ни ти је по вре ђе но пра во на нео ме та но ужи ва ње имо ви не ко је је за јем че-
но чла ном 1. Пр вог про то ко ла уз Европ ску кон вен ци ју о за шти ти људ ских 
пра ва и основ них сло бо да и чла ном 58. Уста ва.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио сле де ће:
Акт о про гла ше њу пре де ла из у зет них од ли ка „Шар ган – Мо кра Го ра“ 

до не ла је Вла да у фор ми Уред бе, ко јом је под руч је пла ни не Шар ган и мо-
кро гор ске ко тли не ста вље но под за шти ту као пре део из у зет них од ли ка и 
утвр ђе но као за шти ће но при род но до бро од из у зет ног зна ча ја, од но сно I 
ка те го ри је (члан 1); на ве де ни су раз ло зи ста вља ња под за шти ту овог под-
руч ја (члан 2); утвр ђе на је по вр ши на под руч ја од 3.678,23 ха, ко ја се ста вља 
под за шти ту, од че га 2.156,38 ха у др жав ној сво ји ни и 1.521,86 ха у при ват-
ној и дру гим об ли ци ма сво ји не (члан 3); ус по ста вље ни су ре жи ми за шти-
те I, II и III сте пе на, та ко што је ре жи мом I сте пе на за хва ће на укуп на по вр-
ши на од 351,98 ха, ре жи мом II сте пе на укуп на по вр ши на од 1.187,46 ха, а 
ре жи мом III сте пе на укуп на по вр ши на од 2.138,77 ха (члан 4); оспо ре ним 
од ред ба ма чла на 5. Уред бе од ре ђе не су за бра не на по вр ши на ма на ко ји ма 
је утвр ђен ре жим за шти те III сте пе на ко је су так са тив но по бро ја не у 12 та-
ча ка (став 1), од ре ђе не су за бра не на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те II 
сте пе на, ко ји, осим за бра на из ста ва 1. са др жи за бра не ко је су так са тив но 
на бро ја не у осам та ча ка (став 2), на по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре-
жим за шти те I сте пе на за бра ње но је ко ри шће ње при род них бо гат ста ва и 
све ак тив но сти осим на уч них ис тра жи ва ња и огра ни че не еду ка ци је (став 
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3), а ста вом 4. де фи ни са но је шта се све обез бе ђу је у ци љу за шти те очу ва-
ња и уна пре ђе ња овог под руч ја; од ре ђен је ста ра лац на овом под руч ју и то 
Ту ри стич ко удру же ње „Мо кра Го ра“ из Мо кре Го ре, чи ји су по сло ви так-
са тив но по бро ја ни у пет та ча ка (члан 6); утвр ђе на су пра ва и оба ве зе ста-
ра о ца, од ре ђен је на чин спро во ђе ња ме ра и ак тив но сти ко је се пред у зи ма-
ју ра ди за шти те и раз во ја овог под руч ја и утвр ђен је на чин обез бе ђи ва ња 
по треб них сред ста ва (чл. 7. до 11).

Уред бом о из ме на ма Уред бе о за шти ти Пре де ла из у зет них од ли ка „Шар-
ган – Мо кра Го ра“ („Слу жбе ни гла сник РС“, број 105/05) про ме њен је на-
зив ста ра о ца та ко што је, уме сто Ту ри стич ког удру же ња „Мо кра Го ра“ из 
Мо кре Го ре, за ста ра о ца од ре ђе но Дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу 
„Парк при ро де Мо кра Го ра“ из Мо кре Го ре, оп шти на Ужи це. 

Уред бом о из ме на ма Уред бе о за шти ти Пре де ла из у зет них од ли ка „Шар-
ган – Мо кра Го ра“ („Слу жбе ни гла сник РС“, број 81/08), од ред бом чла на 1. 
и од го ва ра ју ћим од ред ба ма дру гих чла но ва (чл. 2. до 10) из ме њен је на зив 
Уред бе та ко да гла си: „Уред ба о за шти ти Пар ка при ро де ’Шар ган – Мо кра 
Го ра’“. По ред из ме не на зи ва Уред бе, од ред бом чла на 4. на ве де не Уред бе из 
2008. го ди не из ме њен је члан 3. основ ног тек ста Уред бе та ко што је про ши-
ре но под руч је Пар ка при ро де и на дру ге ка та стар ске оп шти не у окру же-
њу, та ко да укуп на по вр ши на Пар ка при ро де из но си 10.813,73 ха, а од ред-
бом чла на 5. став 2. ове уред бе из ме њен је члан 4. тач ка 3. основ ног тек ста 
Уред бе, та ко што се у ре жи му за шти те III сте пе на са да на ла зи укуп на по-
вр ши на од 9.274,29 ха. 

Оспо ре на Уред ба до не та је у вре ме ва же ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 
1990. го ди не и од ре да ба За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не ко ји су пре ста-
ли да ва же. На и ме, од ред бом чла на 129. тач ка 2) За ко на о за шти ти жи вот не 
сре ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 135/04) про пи са но је да да ном сту-
па ња на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон о за шти ти жи вот не сре-
ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95), 
осим од ре да ба ко ји ма се уре ђу је за шти та ва зду ха, за шти та при род них до-
ба ра и за шти та од бу ке. Да кле оспо ре на Уред ба до не та је на осно ву овла-
шће ња из чла на 43. став 4. За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не из 2004. го-
ди не, а у ци љу из вр ша ва ња За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95), ко јим се уре ђу-
је „ЗА ШТИ ТА ПРИ РОД НИХ ДО БА РА“, од но сно по гла вље 7. са чл. 41. до 
61. За ко на. Пре ма чла ну 41. тог за ко на, као при род на до бра ко ја се ста вља-
ју под за шти ту би ла су од ре ђе на, из ме ђу оста лог и парк при ро де и пре део 
из у зет них од ли ка (став 1. тач. 2) и 3)). Од ред бом чла на 43. став 4. За ко на 
би ло је да то овла шће ње Вла ди да, ако на пред лог ми ни стар ства утвр ди да 
је при род но до бро од из у зет ног, од но сно ве ли ког зна ча ја, мо же до не ти акт 
о ста вља њу под за шти ту при род ног до бра, а од ред ба ма чла на 44. из вр ше-
на је ка те го ри за ци ја за шти ће них при род них до ба ра на при род на до бра од 
из у зет ног зна ча ја, при род на до бра од ве ли ког зна ча ја и зна чај на при род-
на до бра, при че му је би ло од ре ђе но да вред но ва ње при род них до ба ра вр-
ши ор га ни за ци ја за за шти ту при ро де по по ступ ку и на осно ву кри те ри ју ма 
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утвр ђе них про пи сом о ка те го ри за ци ји за шти ће них при род них до ба ра ко ји 
до но си ми ни стар. Са др жај ак та о ста вља њу при род ног до бра под за шти ту 
био је про пи сан чла ном 45. За ко на, а ре жи ми за шти те при род них до ба ра 
би ли су утвр ђе ни од ред бом чла на 49. истог за ко на, та ко што је би ло про-
пи са но: да се на при род ним до бри ма мо гу уста но ви ти ре жи ми за шти те I, II 
и III сте пе на (став 3); да се у I сте пе ну за шти те утвр ђу је за бра на ко ри шће-
ња при род них бо гат ста ва и ис кљу чу ју сви дру ги об ли ци ко ри шће ња про-
сто ра и ак тив но сти осим на уч них ис тра жи ва ња и кон тро ли са не еду ка ци је 
(став 4); да се у II сте пе ну за шти те утвр ђу је огра ни че но и стро го кон тро ли-
са но ко ри шће ње при род них бо гат ста ва док се ак тив но сти у про сто ру мо гу 
вр ши ти у ме ри ко ја омо гу ћа ва уна пре ђе ње ста ња и пре зен та ци ју при род-
ног до бра без по сле ди ца по ње го ве при мар не вред но сти (став 5); да се у III 
сте пе ну за шти те утвр ђу је се лек тив но и огра ни че но ко ри шће ње при род них 
бо гат ста ва и кон тро ли са не ин тер вен ци је и ак тив но сти у про сто ру уко ли ко 
су ускла ђе не са функ ци ја ма за шти ће ног при род ног до бра или су ве за не за 
на сле ђе не тра ди ци о нал не об ли ке оба вља ње при вред них де лат но сти и ста-
но ва ња укљу чу ју ћи и ту ри стич ку из град њу (став 6); да се, код утвр ђи ва ња 
ре жи ма за шти те при род них рет ко сти за ви сно од сте пе на рет ко сти, про ре ђе-
но сти или угро же но сти мо же од ре ди ти – 1) I сте пен за шти те, 2) де ли мич на 
за бра на ко ри шће ња, 3) за шти та њи хо вих ста ни шта као ре зер ва та при ро де 
и за шти та на од ре ђе ном под руч ју (став 7). Од ред бом чла на 50. тог за ко на 
би ло је про пи са но да пред у зе ће, од но сно ор га ни за ци ја ко ја упра вља, од но-
сно ста ра се о за шти ће ном при род ном до бру до но си про гра ме и дру га ак та 
са усло ви ма и ме ра ма за шти те и раз во ја при род ног до бра ко јим упра вља 
у скла ду са За ко ном и ак том о за шти ти. Од ред ба ма чл. 57. до 59. За ко на из 
1991. го ди не би ла су про пи са на пра ва и оба ве зе има ла ца за шти ће них при-
род них до ба ра, а од ред ба ма чла на 58. овог за ко на би ло је утвр ђе но, из ме ђу 
оста лог, и пра во има о ца за шти ће ног при род ног до бра ко је др жи по осно ву 
при ват не сво ји не на: на кна ду ствар них тро шко ва и пре тр пље не ште те ко ја 
на ста је у ве зи са про пи са ним ре жи мом за шти те тог до бра, пра во да од ор га-
ни за ци је за за шти ту при ро де зах те ва по треб на упут ства о на чи ну чу ва ња, 
за шти те и одр жа ва ња за шти ће ног при род ног до бра без по себ не на кна де, 
пра во на пра вич ну на кна ду за огра ни че ње или за бра ну пра ва ко ри шће ња. 
Пре ма од ред би чла на 60. став 1. За ко на, по сло ве за шти те при род них до ба-
ра од ре ђе не овим за ко ном и про пи си ма до не тим на осно ву овог за ко на мо-
гла је да вр ши ор га ни за ци ја за за шти ту при ро де, пред у зе ће, од но сно ор га-
ни за ци ја ко ја упра вља за шти ће ним при род ним до бр ом.

Ци ти ра не од ред бе За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не пре ста ле су да 
ва же 20. ма ја 2009. го ди не, сту па њем на сна гу За ко на о за шти ти при ро де 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 36/09). На и ме, пре ла зним и за вр шним од-
ред ба ма За ко на о за шти ти при ро де про пи са но је да ће под за кон ски про-
пи си за спро во ђе ње овог за ко на би ти до не ти у ро ку од го ди ну да на од да на 
сту па ња на сна гу овог за ко на, да, до сту па ња на сна гу про пи са утвр ђе них 
овим за ко ном оста ју на сна зи про пи си ко ји су до не ти на осно ву За ко на о 
за шти ти жи вот не сре ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 66/91, 83/92, 53/95 
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и 135/04), да да ном сту па ња на сна гу овог за ко на пре ста ју да ва же од ред-
бе о за шти ти при ро де са др жа не у За ко ну о за шти ти жи вот не сре ди не и За-
кон о на ци о нал ним пар ко ви ма (члан 134. ст. 1. до 3); да при род на до бра 
за шти ће на до сту па ња на сна гу овог за ко на оста ју под за шти том а упра вља-
чи, вла сни ци и ко ри сни ци тих за шти ће них при род них до ба ра има ју пра ва 
и оба ве зе про пи са не овим за ко ном (члан 130. став 1); да су упра вља чи за-
шти ће них под руч ја ду жни да ускла де упра вља ње за шти ће ним под руч јем 
са од ред ба ма овог за ко на у ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња на сна гу 
овог за ко на (члан 131. став 6). Да кле, од ред бом чла на 130. став 1. За ко на о 
за шти ти при ро де, про ду же на је ва жност спро ве де ног по ступ ка про гла ше-
ња пред мет ног за шти ће ног при род ног до бра. Тре ба ис та ћи да је Пра вил ни-
ком о ка те го ри за ци ји за шти ће них при род них до ба ра („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 30/92), ко ји је био основ за про гла ше ње Пре де ла из у зет них од ли-
ка „Шар ган – Мо кра Го ра“ за за шти ће но при род но до бро од из у зет ног зна-
ча ја, од но сно I ка те го ри је, ка ко се то на во ди у ини ци ја ти ви, био про пи сан 
по сту пак и кри те ри ју ми за вред но ва ње за шти ће них при род них до ба ра на 
осно ву ко јих се вр ши њи хо ва ка те го ри за ци ја и за шти ће на при род на до бра 
би ла су раз вр ста на у три ка те го ри је, при че му су I ка те го ри ју чи ни ла при-
род на до бра од из у зет ног зна ча ја (члан 2). Чла ном 5. став 1. тог пра вил ни-
ка би ло је про пи са но да се у I ка те го ри ју раз вр ста ва ју за шти ће на при род на 
до бра ко ја има ју јед ну или ви ше осо би на од из у зет ног зна ча ја за Ре пу бли-
ку, при че му су те осо би не би ле на бро ја не у шест та ча ка, а ста вом 2. истог 
чла на, на ци о нал ни пар ко ви и при род на до бра за шти ће на по ме ђу на род-
ним про пи си ма би ла су свр ста на као до бра I ка те го ри је.

Оце ну устав но сти и за ко ни то сти оспо ре них од ре да ба Уред бе, Устав ни 
суд вр ши на осно ву Уста ва, оп ште при хва ће них пра ви ла ме ђу на род ног пра-
ва и за ко на ко ји су на сна зи, па су за ре ша ва ње ини ци ра них устав но прав-
них пи та ња у кон крет ном слу ча ју од зна ча ја сле де ћи про пи си: 

Устав Ре пу бли ке Ср би је, и то сле де ћи чла но ви: члан 20. ко јим је утвр-
ђе но да људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом мо гу за ко ном би ти 
огра ни че на ако огра ни че ње до пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав до-
пу шта, у оби му нео п ход ном да се устав на свр ха огра ни че ња за до во љи у 
де мо крат ском дру штву и без за ди ра ња у су шти ну за јем че ног пра ва (став 
1), да се до стиг ну ти ни во људ ских и ма њин ских пра ва не мо же сма њи ва ти 
(став 2), те да су, при огра ни ча ва њу људ ских и ма њин ских пра ва, сви др-
жав ни ор га ни, а на ро чи то су до ви, ду жни да во де ра чу на о су шти ни пра ва 
ко је се огра ни ча ва, ва жно сти свр хе огра ни че ња, при ро ди и оби му огра ни-
че ња, од но су огра ни че ња са свр хом огра ни че ња и о то ме да ли по сто ји на-
чин да се свр ха огра ни че ња по стиг не ма њим огра ни че њем пра ва (став 3); 
члан 21. ко јим је утвр ђе но да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки (став 
1) и да сва ко има пра во на јед на ку за шти ту без дис кри ми на ци је (став 2); 
члан 58. ст. 1. до 3. ко јим је утвр ђе но да се јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и 
дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву за ко на, да пра во сво ји не мо же 
би ти од у зе то или огра ни че но са мо у јав ном ин те ре су утвр ђе ном на осно-
ву за ко на, уз на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа од тр жи шне, да се за ко ном  
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мо же огра ни чи ти на чин ко ри шће ња имо ви не; члан 87. став 3. ко јим је утвр-
ђе но да се при род на бо гат ства ко ри сте под усло ви ма и на на чин пред ви ђен 
за ко ном; члан 88. ко јим је утвр ђе но да је ко ри шће ње и рас по ла га ње по љо-
при вред ним зе мљи штем, шум ским зе мљи штем и град ским гра ђе вин ским 
зе мљи штем у при ват ној сво ји ни, сло бод но и да се за ко ном мо гу огра ни-
чи ти об ли ци ко ри шће ња и рас по ла га ња, од но сно про пи са ти усло ви за ко-
ри шће ње и рас по ла га ње да би се от кло ни ла опа сност од на но ше ња ште те 
жи вот ној сре ди ни или да би се спре чи ла по вре да пра ва и на за ко ном за-
сно ва них ин те ре са дру гих ли ца; члан 97. став 1. тач ка 9. ко јом је утвр ђе но 
да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је одр жи ви раз вој, си стем за шти-
те и уна пре ђе ња жи вот не сре ди не, за шти ту и уна пре ђе ња биљ ног и жи во-
тињ ског све та, про из вод њу, про мет и пре воз оруж ја, отров них, за па љи вих, 
екс пло зив них, ра ди о ак тив них и дру гих опа сних ма те ри ја; члан 123. тач. 2. 
и 3. ко јим је утвр ђе но да Вла да, у окви ру сво је над ле жно сти, из вр ша ва за-
ко не и дру ге оп ште ак те На род не скуп шти не и да до но си уред бе и дру ге 
оп ште ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на; члан 137. став 2. ко јим је утвр ђе но да 
се по је ди на овла шће ња за ко ном мо гу по ве ри ти и пред у зе ћи ма, уста но ва-
ма, ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма;

Члан 1. Про то ко ла 1 уз Европ ску кон вен ци ју о за шти ти људ ских пра-
ва и основ них сло бо да, ко јим је про пи са но да сва ко фи зич ко и прав но ли-
це има пра во на нео ме та но ужи ва ње сво је имо ви не, да ни ко не мо же би ти 
ли шен сво је имо ви не, осим у јав ном ин те ре су и под усло ви ма пред ви ђе-
ним за ко ном и оп штим на че ли ма ме ђу на род ног пра ва (став 1), као и то да 
прет ход не од ред бе ни на ко ји на чин не ути чу на пра во др жа ве да при ме-
њу је за ко не ко је сма тра по треб ним да би ре гу ли са ла ко ри шће ње имо ви не 
у скла ду с оп штим ин те ре си ма или да би обез бе ди ла на пла ту по ре за или 
дру гих да жби на или ка зни (став 2);

За кон о за шти ти при ро де („Слу жбе ни гла сник РС“, број 36/09), и то 
сле де ћа по гла вља: I ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ (чл. 1. до 6), ко јим се про пи су је да 
се овим за ко ном уре ђу је за шти та и очу ва ње при ро де, би о ло шке, ге о ло шке 
и пре де о не ра зно вр сно сти као де ла жи вот не сре ди не, те од ре ђу је да је при-
ро да до бро од оп штег ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју ко је ужи ва по себ ну 
за шти ту у скла ду са овим за ко ном и по себ ним за ко ном (члан 1), утвр ђу је 
циљ за ко на, ње го ва при ме на и зна че ње из ра за (чл. 2. до 4), утвр ђу ју основ-
на на че ла за шти те при ро де и при ме на основ них на че ла за шти те жи вот не 
сре ди не (члан 5) и од ре ђу ју су бјек ти за шти те при ро де, па, из ме ђу оста лог 
и упра вљач за шти ће ног под руч ја у окви ру сво јих овла шће ња (члан 6. тач-
ка 4); II ЗА ШТИ ТА ПРИ РО ДЕ (чл. 7. до 26), ко јим се, из ме ђу оста лог, про-
пи су ју ме ре за шти те при ро де и на чин њи хо вог спро во ђе ња (члан 7), пла-
ни ра ње, уре ђе ње и ко ри шће ње про сто ра, при род них ре сур са и за шти ће них 
под руч ја (члан 8), усло ви за шти те при ро де у пла но ви ма, осно ва ма и про-
гра ми ма (члан 9), оба ве зе но си о ца про јек та и ко ри сни ка при род них ре сур-
са, те огра ни че ња и пре кид ко ри шће ња (чл. 10. и 11), те от кла ња ње штет-
них по сле ди ца (члан 13); III ЗА ШТИ ЋЕ НА ПРИ РОД НА ДО БРА (чл. 27. до 
40), ко јим се, из ме ђу оста лог, про пи су је да су за шти ће на при род на до бра 
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за шти ће на под руч ја, за шти ће не вр сте и по крет на за шти ће на при род на до-
ку мен та од ко јих је парк при ро де свр стан у за шти ће на под руч ја (члан 27), 
де фи ни шу за шти ће на под руч ја и про пи су је овла шће ње за ми ни стра да мо-
же по себ ним ак том да про пи ше кри те ри ју ме и ин ди ка то ре за про гла ше ње 
за шти ће них под руч ја у скла ду са оп ште при хва ће ним ме ђу на род ним кри-
те ри ју ми ма и ин ди ка то ри ма (члан 28. ст. 1. и 2), де фи ни ше парк при ро де 
као под руч је до бро очу ва них при род них вред но сти са пре те жно очу ва ним 
при род ним еко-си сте ми ма и жи во пи сним пеј за жи ма, на ме ње но очу ва њу 
укуп не ге о ло шке, би о ло шке и пре де о не ра зно вр сно сти, као и за до во ље њу 
на уч них, обра зов них, ду хов них, естет ских, кул тур них, ту ри стич ких, здрав-
стве но-ре кре а тив них по тре ба, оста лих де лат но сти ускла ђе них са тра ди ци о-
нал ним на чи ном жи во та и на че ли ма одр жи вог раз во ја, про пи су је да у пар-
ку при ро де ни су до зво ље не при вред не и дру ге де лат но сти и рад ње ко ји ма 
се угро жа ва ју ње го ва бит на обе леж ја и вред но сти и да се ме ре за шти те, на-
чин оба вља ња при вред них де лат но сти и ко ри шће ње при род них вред но сти 
у пар ку при ро де бли же утвр ђу ју ак том о про гла ше њу за шти ће ног под руч ја 
(члан 34), од ред ба ма чла на 35. За ко на утвр ђе не су зо не и на зна че ни ре жи-
ми за шти те на бро ја ни у че ти ри тач ке (став 1), ст. 6. и 7. је у ре жи му за шти-
те II сте пе на пр о пи сао да се за шти та спро во ди на де лу за шти ће ног под руч-
ја са де ли мич но из ме ње ним еко-си сте ми ма ве ли ког на уч ног и прак тич ног 
зна ча ја, и да су у II сте пе ну за шти те мо гу ће упра вљач ке ин тер вен ци је у ци-
љу ре ста у ра ци је, ре ви та ли за ци је и укуп ног уна пре ђе ња при род ног до бра 
без по сле ди ца по при мар не вред но сти ње го вих при род них ста ни шта, по-
пу ла ци ја, и еко си сте ма, као и кон тро ли са не тра ди ци о нал не де лат но сти ко-
је, то ком свог од ви ја ња ни су угро зи ле при мар не вред но сти пр о сто ра, док 
је ст. 8. и 9. истог чла на За ко на пр о пи са но да се у ре жи му за шти те III сте-
пе на за шти та спро во ди на де лу за шти ће ног под руч ја са де ли мич но из ме-
ње ним и/или из ме ње ним еко-си сте ми ма од на уч ног и прак тич ног зна ча-
ја и да је III сте пе ну за шти те мо гу ће се лек тив но и огра ни че но ко ри шће ње 
при род них ре сур са, упра вљач ке ин тер вен ци је у ци љу ре ста у ра ци је, ре ви-
та ли за ци је и укуп ног уна пре ђе ња при род ног до бра, одр жи во ко ри шће ње, 
раз вој и уна пре ђе ње се о ских до ма ћин ста ва, уре ђе ње обје ка та кул тур но-
исто риј ског на сле ђа и тра ди ци о нал ног гра ди тељ ства, очу ва ње тра ди ци о-
нал них де лат но сти ло кал ног ста нов ни штва, раз вој ин фра струк ту ре, ускла-
ђе не са вред но сти ма, по тен ци ја ли ма и ка па ци те ти ма за шти ће ног пр о сто ра 
на ме ње не раз во ју еко ло шког, ру рал ног, здрав стве ног, спорт ско-ре кре а тив-
ног и оста лих ви до ва ту ри зма у скла ду са прин ци пи ма одр жи вог раз во ја, а 
ста вом 10. пр о пи са но је да ре жи ме за шти те пред ла же за вод у сту ди ји о за-
шти ти за шти ће ног под руч ја; IV ПО СТУ ПАК ПР О ГЛА ША ВА ЊА ЗА ШТИ-
ЋЕ НИХ ПРИ РОД НИХ ДО БА РА (чл. 41. до 50), ко јим се, из ме ђу оста лог, 
пр о пи су је по сту пак про гла ша ва ња за шти ће них при род них до ба ра на за-
шти ће ним под руч ји ма и то: ко до но си акт о про гла ше њу за шти ће ног под-
руч ја (члан 41) на осно ву че га је за сно ван акт о про гла ше њу – сту ди ја за шти-
те (члан 42), уче шће јав но сти о пред ло гу ак та за про гла ше ње за шти ће ног 
под руч ја (члан 43), са др жај ак та о про гла ше њу, ње го во об ја вљи ва ње и акт о  
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пре стан ку за шти те (чл. 44. до 46), као и по сту пак прет ход не за шти те (члан 
47); V УПРА ВЉА ЊЕ И КО РИ ШЋЕ ЊЕ ЗА ШТИ ЋЕ НИХ ПОД РУЧ ЈА (чл. 51. 
до 70), ко јим се, по ред оста лог, про пи су је да се за шти та, упра вља ње, ко ри-
шће ње и уна пре ђе ње за шти ће них под руч ја спро во ди на осно ву ак та о про-
гла ше њу за шти ће ног под руч ја и пла на упра вља ња за шти ће ним под руч јем 
(члан 51) са др жај и спро во ђе ње пла на упра вља ња ко ји до но си упра вљач 
(чл. 52. до 54), да се ор га ни за ци ја, ко ри шће ње, уре ђе ње про сто ра и из град-
ња обје ка та на за шти ће ном под руч ју вр ши на осно ву про стор ног пла на 
под руч ја по себ не на ме не, од но сно ур ба ни стич ког пла на, у скла ду са за ко-
ном (члан 55. став 1), про пи су ју оба ве зе упра вља ча у по гле ду обез бе ђи ва-
ња уну тра шњег ре да и чу ва ња за шти ће ног под руч ја у ком сми слу је ду жан 
да до не се Пра вил ник о уну тра шњем ре ду и чу вар ској слу жби и утвр ђу је 
оба ве зан са др жај пра вил ни ка (члан 56), ра до ви и ак тив но сти на за шти ће-
ном под руч ју (члан 57), ко ри шће ње и по се ћи ва ње за шти ће них под руч ја и 
оба ве зе ко ри сни ка или вла сни ка не по крет но сти (чл. 58. и 59), мо гућ ност 
од у зи ма ња и огра ни че ња пра ва сво ји не, те на кна де за ус кра ћи ва ње или 
огра ни че ње пра ва ко ри шће ња (чл. 62. и 63), од го вор ност за ште ту, пра во 
на на док на ду ште те и оба ве зе на док на де ште те про у зро ко ва ње не до зво-
ље ном рад њом (чл. 64. до 66), усло ви ко је мо ра да ис пу ни упра вљач за шти-
ће ним под руч јем и ње го ве ду жно сти (чл. 67. и 68), фи нан си ра ње за шти ће-
ног под руч ја и на кна да за ко ри шће ње за шти ће ног под руч ја (чл. 69. и 70). 

Устав ни суд је, раз ма тра ју ћи пи та ње да ли оспо ре на Уред ба у ма те ри-
јал но прав ном сми слу са др жи од ред бе за чи ју би оце ну за ко ни то сти био 
над ле жан Устав ни суд, за у зео став да је, са гла сно чла ну 123. тач ка 3. Уста-
ва, акт ко ји Вла да до но си ра ди из вр ша ва ња за ко на увек оп шти прав ни акт. 

Ана ли зом свих на ве де них про пи са Устав ни суд је утвр дио да је Вла да, 
до но се ћи оспо ре ни акт о про гла ше њу Пар ка при ро де „Шар ган – Мо кра 
Го ра“ у фор ми уред бе, по сту пи ла у окви ру сво је устав не над ле жно сти. Са-
гла сно од ред би чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 55/05, 71/05, 101/07 и 65/08), ко јим је про пи са но да Вла да уред бом по-
дроб ни је раз ра ђу је од нос уре ђен за ко ном, у скла ду са свр хом и ци љем за-
ко на, Устав ни суд је оце нио да су од ред бе чл. 6, 7. и 8. Уред бе ко је се од но се 
на од ре ђи ва ње ста ра о ца, од но сно упра вља ча, на чин спро во ђе ња про гра ма 
упра вља ња и ду жно сти и оба ве зе упра вља ча у од но су на уну тра шњи ред и 
чу ва ње за шти ће ног под руч ја, те у том сми слу и за до но ше ње „ау то ном них 
ака та“, ка ко је то на ве де но у ини ци ја ти ви, до не те у гра ни ца ма устав них и 
за кон ских овла шће ња. Ово из сле де ћих раз ло га: Уста вом је да та мо гућ ност 
да се по је ди на јав на овла шће ња за ко ном мо гу по ве ри ти и пред у зе ћи ма, 
уста но ва ма, ор га ни за ци ја ма, па и по је дин ци ма. Од ред ба ма чла на 45. За ко-
на о за шти ти жи вот не сре ди не у вре ме чи јег ва же ња је оспо ре на Уред ба до-
не та, би ло је про пи са но да се, као оба ве зни са др жај ак та о ста вља њу при-
род ног до бра под за шти ту од ре ђу је и су бјект ко ме се по ве ра ва упра вља ње, 
од но сно ста ра ње о за шти ће ном при род ном до бру. Слич не од ред бе има и 
члан 44. ва же ћег За ко на о за шти ти при ро де, пре ма ко ји ма акт о про гла ше-
њу за шти ће ног под руч ја са др жи, из ме ђу оста лог, ли це ко ме се по ве ра ва  



УРЕДБЕ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ ВЛАДЕ 221

упра вља ње, пра ва и оба ве зе упра вља ча и дру ге еле мен те од зна ча ја за за-
шти ће но под руч је. За кон о за шти ти при ро де та ко ђе про пи су је да се за шти-
та, упра вља ња, ко ри шће ње и уна пре ђе ње за шти ће ног под руч ја спро во ди 
на осно ву ак та о про гла ше њу за шти ће ног под руч ја и пла на упра вља ња за-
шти ће ног под руч ја (члан 51), да план упра вља ња до но си упра вљач (члан 
52) и од ре ђу је оба ве зни са др жај пла на упра вља ња (члан 53), а пре ма од-
ред ба ма чла на 56. За ко на, упра вљач је ду жан да обез бе ди уну тра шњи ред 
и чу ва ње за шти ће ног под руч ја у скла ду са пра вил ни ком ко ји до но си сам 
упра вљач, а чи ји се са др жај, на чин до но ше ња и огла ша ва ња, бли же уре ђу-
је ак том о про гла ше њу за шти ће ног под руч ја. Нај зад, сви по сло ви на зна че-
ни у од ред би чла на 6. став 2. Уред бе ко је оба вља ста ра лац, ин кор по ри ра ни 
су у од ред ба ма чла на 68. За ко на о за шти ти при ро де ко јим су на бро ја не ду-
жно сти и оба ве зе упра вља ча. 

На осно ву из не тог, Устав ни суд је оце нио да су оспо ре не од ред бе чл. 6, 
7. и 8. Уред бе у ма те ри јал но прав ном сми слу спро вед бе ног ка рак те ра и да 
њи хо вим са др жа јем ни је пре ко ра че но овла шће ње из за ко на ко је се од но си 
на са др жи ну ак та о про гла ше њу за шти ће ног под руч ја, од но сно у по гле ду 
од ре ђи ва ња ста ра о ца – упра вља ча за шти ће ног под руч ја и ње го вих оба ве-
за и ду жно сти. Сто га Устав ни суд, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко-
на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ни је при хва тио 
ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти и не за-
ко ни то сти од ре да ба чл. 6, 7. и 8. Уред бе.

О пи та њи ма оправ да но сти из бо ра прав ног ли ца ко јем ће се, у кон крет-
ном слу ча ју, по ве ри ти упра вља ње Пар ком при ро де „Шар ган – Мо кра Го ра“, 
као и о пи та њи ма ко ја се од но се на по вр ши ну ко јом је об у хва ћен Парк при-
ро де из ра же ну у хек та ри ма, а ко ја се по ста вља ју у ини ци ја ти ви, Устав ни суд 
ни је над ле жан да од лу чу је, у сми слу од ре да ба чла на 167. Уста ва. Пи та ња из 
ини ци ја ти ве ко ја се од но се на утвр ђи ва ње ви си не и на чин ис пла те на кна де 
за огра ни че ње пра ва ко ри шће ња, од но сно на кна де по осно ву од го вор но сти 
за ште ту, не мо гу би ти пред мет ре гу ли са ња оспо ре ном Уред бом, бу ду ћи да 
су уре ђе на од ред ба ма чл. 63. до 66. За ко на о за шти ти при ро де. Прав на за-
шти та по пи та њи ма на кна да мо же се оства ри ти пред су до ви ма оп ште над-
ле жно сти. Устав ни суд ука зу је да је при ро да ex le ge од ре ђе на као до бро од 
оп штег ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју ко је ужи ва по себ ну за шти ту (члан 1. 
став 2. За ко на о за шти ти при ро де), па та ко и Парк при ро де „Шар ган – Мо-
кра Го ра“ пред ста вља до бро од оп штег ин те ре са.

Оце њу ју ћи устав ност и за ко ни тост од ре да ба чла на 5. Уред бе, Устав-
ни суд је као не спор ну чи ње ни цу утвр дио да је За ко ном до пу ште на мо-
гућ ност да се ак том о про гла ше њу за шти ће ног при род ног до бра пред ви де 
ак тив но сти и рад ње ко је је за бра ње но вр ши ти у зо на ма ре жи ма за шти те 
(члан 44. тач ка 4) За ко на). Та ко ђе је утвр ђе но да је у за шти ће ном под руч-
ју За ко ном про пи са на не са мо мо гућ ност огра ни че ња пра ва сво ји не, не го 
и мо гућ ност од у зи ма ња, од но сно екс про при ја ци је, ка да за то по сто ји ин-
те рес Ре пу бли ке Ср би је (члан 62. За ко на). Устав ни суд је та ко ђе кон ста то-
вао да су окви ри на осно ву ко јих се од ре ђу је од го ва ра ју ћи ре жим за шти те  
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про пи са ни чл. 11. и 35. За ко на о за шти ти при ро де, од но сно да су на сли чан 
на чин би ли уре ђе ни и од ред бом чла на 49. ра ни је ва же ћег За ко на о за шти ти 
жи вот не сре ди не. Сход но из ло же ном, Устав ни суд, са гла сно од ред би чла-
на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду, та ко ђе ни је при хва тио ини ци ја ти ву 
за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чла-
на 5. ст. 3. и 4. Уред бе. 

Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду за ко ном утвр ђен основ за од ре ђи ва ње од го-
ва ра ју ћег ре жи ма за шти те, по оце ни Устав ног су да, осно ва но се мо же по-
ста ви ти пи та ње да ли је Вла да пре ко ра чи ла овла шће ње из за ко на од ре ђу ју-
ћи за бра не у ре жи му за шти те II и III сте пе на. На и ме, у кон крет ном слу ча ју, 
по ста вља се пи та ње да ли су по је ди не за бра не пред ви ђе не у ре жи му за шти-
те II и III сте пе на оспо ре ног чла на 5. Уред бе, огра ни чи ле пра во ко ри шће ња 
на по љо при вред ном, шум ском и гра ђе вин ском зе мљи шту на на чин су про-
тан за ко ну, и да ли је на тај на чин по вре ђе но устав но на че ло о огра ни че њу 
људ ских и ма њин ских пра ва, као и Уста вом и оп ште при хва ће ним пра ви-
ли ма ме ђу на род ног пра ва га ран то ва но пра во на мир но ужи ва ње имо ви не. 

С об зи ром на из не то спо р но пи та ње, Устав ни суд је оце нио да су се сте-
кли усло ви да се, са гла сно од ред би чла на 53. став 1. За ко на о Устав ном су ду, 
до не се Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти 
оспо ре них од ре да ба чла на 5. ст. 1. и 2. Уред бе и да се исто, при ме ном од ред-
бе чла на 33. став 1. За ко на, до ста ви до но си о цу оспо ре ног ак та на од го вор.

Са гла сно из ло же ном, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 46. став 
1. тач. 1) и 5) За ко на о Устав ном су ду и чла на 82. тач ка 10. По слов ни ка о 
ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), до-
нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУо-49/2009 од 24. но вем бра 2011. го ди не

Од лу ка о усло ви ма на пла те об ве зни ца Ре пу бли ке Ср би је  
за из ми ре ње оба ве за по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на 

(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 52/02)

Ка ко су усло ви и на чин ре гу ли са ња оба ве за по осно ву де ви зне штед ње 
гра ђа на, од но сно по осно ву не ис пла ће них оро че них де ви зних сред ста ва 
гра ђа на по уго во ри ма о де по зи ту гра ђа на код Да фи мент бан ке а. д. Бе-
о град, у ли кви да ци ји уре ђе ни за ко ном, а оспо ре ном Од лу ком, као под-
за кон ским ак том, у скла ду са из ри чи тим за кон ским овла шће њем Вла де, 
са мо уре ђе ни усло ви на пла те об ве зни ца Ре пу бли ке Ср би је и на чин обез-
бе ђе ња и пре но са сред ста ва по треб них за ис пла те об ве зни ца и од ре ђен 
су бјект ко ји оба вља струч не и ад ми ни стра тив но тех нич ке по сло ве у ве зи 
са том од лу ком, Устав ни суд је утвр дио да се оспо ре ном Од лу ком не уре-
ђу ју од но си због ко јих под но си лац ини ци ја ти ве до во ди у пи та ње ње ну 
са гла сност са Уста вом.
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Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
у став но сти Од лу ке о усло ви ма на пла те об ве зни ца Ре пу бли ке Ср би је за из-
ми ре ње оба ве за по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 52/02). 

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр-
ђи ва ње не у став но сти Од лу ке на ве де не у из ре ци. Ини ци ја тор је оспо рио ви-
ше оп штих ака та сма тра ју ћи да је ли ци ма ко ја су на дан 4. ју ла 2002. го ди не 
има ла пре би ва ли ште ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је оне мо гу ће но пра-
во на ис пла ту нов ча них де по зи та код Да фи мент бан ке и Ју го скан дик бан ке, 
тј. пра во на до би ја ње еми то ва них об ве зни ца Ре пу бли ке Ср би је. На во ди да 
оспо ре ном Од лу ком ко јом је про пи са но да На род на бан ка Ју го сла ви је оба вља 
по сло ве еви ден ци је на упла те сред ста ва ра ди обез бе ђе ња на пла те об ве зни-
ца ко ја у бу џе ту обез бе ђу је Ре пу бли ка Ср би ја, он као гра ђа нин и др жа вља-
нин Ре пу бли ке Ср би је од 4. ју ла 2005. го ди не пар ти ци пи ра у фи нан си ра њу 
оба ве зе по осно ву За ко на о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на и За ко на о ре гу ли са њу јав ног 
ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по уго во ри ма о де ви зним де по зи ти ма 
гра ђа на оро че ним код Да фи мент бан ке АД Бе о град у ли кви да ци ји и по де-
ви зним сред стви ма гра ђа на по ло же ним код Бан ке при ват не при вре де Цр не 
Го ре ДД Под го ри ца, али да исто вре ме но не ма пра во на ис пла ту јер ни је био 
др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је на дан 4. ју ла 2002. го ди не. Сма тра да су му 
та квим про пи си ва њем угро же на основ на људ ска пра ва за јем че на Уста вом 
Ре пу бли ке Ср би је, и то пра во на имо ви ну, за бра на дис кри ми на ци је, пра во 
на пра вич но су ђе ње и пра во на јед на ку за шти ту пра ва и на прав но сред ство.

У од го во ру Вла де на во ди се да су на во ди под но си о ца нео сно ва ни, јер су 
Од лу ком, као под за кон ским ак том, са мо уре ђе ни усло ви на пла те об ве зни-
ца Ре пу бли ке Ср би је и на чин обез бе ђе ња и пре нос сред ста ва по треб них за 
ис пла ту об ве зни ца, и про пи са но je ко оба вља струч но и ад ми ни стра тив но 
тех нич ке по сло ве у ве зи са том од лу ком. У од го во ру се та ко ђе ука зу је да су 
за кон ска ре ше ња у ци љу чи јег из вр ша ва ња је до не та оспо ре на Од лу ка за-
сно ва на на ре ал ним мо гућ но сти ма обез бе ђе ња сред ста ва за из ми ре ње оба-
ве за пре ма де ви зним ште ди ша ма и да је утвр ђен ди на мич ки план ис пла те 
оба ве за по осно ву ду га Ре пу бли ке Ср би је ко јим је, у окви ру бу џет ског огра-
ни че ња, мак си мал но ис ко ри шће на мо гућ ност по сте пе ног по ве ћа ња го ди-
шњих ра та, сра змер но ра сту бру то дру штве ног про из во да. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ну Од лу ку 
о усло ви ма на пла те об ве зни ца Ре пу бли ке Ср би је за из ми ре ње оба ве за по 
осно ву де ви зне штед ње гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, број 52/02) до не ла  
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Вла да Ре пу бли ке Ср би је, на осно ву овла шће ња са др жа ног у од ред ба ма чла-
на 5. став 4. За ко на о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви-
је по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, број 36/02 
и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 80/04 и 101/05) и За ко на о ре гу ли са њу јав-
ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по уго во ри ма о де ви зним де по зи-
ти ма гра ђа на оро че ним код Да фи мент бан ке АД Бе о град у ли кви да ци ји и 
по де ви зним сред стви ма гра ђа на по ло же ним код Бан ке при ват не при вре-
де Цр не Го ре ДД Под го ри ца („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 36/02 и „Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 101/05). Од лу ком се уре ђу ју усло ви на пла те об ве зни це 
Ре пу бли ке Ср би је за из ми ре ње по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на еми то-
ва них у скла ду са Од лу ком о еми си ји об ве зни ца Ре пу бли ке Ср би је за из ми-
ре ње оба ве за по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 48/02). Од ред бом тач ке 2. Од лу ке про пи са но је да вла сни ци об ве зни-
ца на пла ћу ју об ве зни це код ба на ка код ко јих има ју отво рен ра чун хар ти ја 
од вред но сти, као под ра чун ра чу на хар ти ја од вред но сти тих ба на ка ко ји 
се на дан до спе ћа об ве зни ца во ди код На род не бан ке Ју го сла ви је – За вод 
за об ра чун и пла ћа ња – Цен трал ног ре ги стра, де поа и кли рин га хар ти ја од 
вред но сти. Од лу ком је у тач ки 3. про пи са но да Ре пу бли ка Ср би ја упла ћу је 
сред ства ра ди обез бе ђе ња на пла те об ве зни ца на по се бан ра чун код На род-
не бан ке Ју го сла ви је ко ја оба вља по сло ве еви ден ци је упла те тих сред ста ва, 
пре нос сред ста ва бан ка ма из тач ке 2. ове од лу ке, као и дру ге ад ми ни стра-
тив но-тех нич ке и струч не по сло ве у ве зи са спро во ђе њем ове од лу ке. Од-
ред бом тач ке 4. Од лу ке про пи са но је ка да Од лу ка сту па на сна гу.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да је за бра ње на сва ка дис кри-
ми на ци ја, не по сред на или по сред на по би ло ком осно ву, а на ро чи то осно-
ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве-
ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, 
је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. став 
3); да сва ко има пра во на не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но-
вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим 
пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја би би ла раз лог за по кре та-
ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га (члан 32. став 1); да се јем чи 
јед на ка за шти та пра ва пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, има-
о ци ма јав них овла шће ња и ор га ни ма ау то ном не по кра ји не и је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве (члан 36. став 1); да се јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и 
дру гих имо вин ских пра ва сте че них по осно ву за ко на (члан 58. став 1); да 
Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је: оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и 
пра ва гра ђа на, устав ност и за ко ни тост, по сту пак пред су до ви ма и дру гим 
др жав ним ор га ни ма, мо не тар ни, бан кар ски, де ви зни и ца рин ски си стем, 
сво јин ске и обли га ци о не од но се и за шти ту свих об ли ка сво ји не, дру ге еко-
ном ске од но се од оп штег ин те ре са и дру ге од но се од ин те ре са за Ре пу бли ку 
Ср би ју, у скла ду с Уста вом (члан 97. тач. 2, 6, 7, 8. и 17); да Вла да из вр ша ва 
за ко не и дру ге оп ште ак те На род не скуп шти не и да до но си уред бе и дру ге 
оп ште ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на (члан 123. тач. 2. и 3).
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Од ред ба ма чла на 5. став 4. За ко на о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре-
пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на („Слу жбе ни лист 
СРЈ“, број 36/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 80/04 и 101/05) и За ко на о 
ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по уго во ри ма о де-
ви зним де по зи ти ма гра ђа на оро че ним код Да фи мент бан ке АД Бе о град у 
ли кви да ци ји и по де ви зним сред стви ма гра ђа на по ло же ним код Бан ке при-
ват не при вре де Цр не Го ре ДД Под го ри ца („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 36/02 
и „Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/05), ко је су на ве де не као прав ни основ 
за до но ше ње оспо ре не Од лу ке про пи са но је да основ не еле мен те об ве зни-
це, из нос еми си је као и усло ве ди стри бу ци је и на пла те об ве зни ца про пи-
су ју вла де Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Цр не Го ре. Оста лим од ред ба ма 
овог за ко на уре ђе ни су усло ви и на чин ре гу ли са ња оба ве за по осно ву де ви-
зне штед ње гра ђа на ко ја је у скла ду са од ред ба ма За ко на о из ми ре њу оба-
ве за по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на пре тво ре на у оро че ни де по зит код 
овла шће них ба на ка и по ста ла јав ни дуг Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, од-
но сно усло ви и на чин ре гу ли са ња оба ве за по осно ву не ис пла ће них оро че-
них де ви зних сред ста ва гра ђа на по уго во ри ма о де по зи ту гра ђа на код Да-
фи мент бан ке АД Бе о град у ли кви да ци ји ко ји су по ста ли јав ни дуг Са ве зне 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је у скла ду са чла ном 4. За ко на о из ми ре њу оба ве за по 
осно ву де ви зне штед ње гра ђа на. 

Устав ни суд је, по ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на, утвр-
дио да је оспо ре ну Од лу ку о усло ви ма на пла те об ве зни ца Ре пу бли ке Ср-
би је за из ми ре ње оба ве за по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на до не ла Вла да 
Ре пу бли ке Ср би је на осно ву из ри чи тог овла шће ња са др жа ног у од ред ба ма 
чла на 5. став 4. на ве де ног За ко на о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу-
бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на и на ве де ног За ко на о 
ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по уго во ри ма о де-
ви зним де по зи ти ма гра ђа на оро че ним код Да фи мент бан ке АД Бе о град у 
ли кви да ци ји и по де ви зним сред стви ма гра ђа на по ло же ним код Бан ке при-
ват не при вре де Цр не Го ре ДД Под го ри ца („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 36/02) 
и пре ма ко ји ма Вла да про пи су је основ не еле мен те об ве зни ца, и из нос еми-
си је као и усло ве ди стри бу ци је и на пла те об ве зни ца.

Ка ко су на ве де ним за ко ни ма уре ђе ни усло ви и на чин ре гу ли са ња оба-
ве за по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на од но сно по осно ву не ис пла ће них 
оро че них де ви зних сред ста ва гра ђа на по уго во ри ма о де по зи ту гра ђа на код 
Да фи мент бан ке а. д. Бе о град, у ли кви да ци ји, а Вла ди да то овла шће ње да 
про пи ше основ не еле мен те об ве зни ца, из нос еми си је као и усло ве ди стри-
бу ци је и на пла те об ве зни ца и да су оспо ре ном Од лу ком као под за кон ским 
ак том, са мо уре ђе ни усло ви на пла те об ве зни ца Ре пу бли ке Ср би је и на чин 
обез бе ђе ња и пре но са сред ста ва по треб них за ис пла те об ве зни ца као, и то 
ко оба вља струч не и ад ми ни стра тив но тех нич ке по сло ве у ве зи са том од-
лу ком, Устав ни суд је утвр дио да се оспо ре ном Од лу ком не уре ђу ју од но-
си због ко јих под но си лац ини ци ја ти ве до во ди у пи та ње са гла сност оспо-
ре не Од лу ке са Уста вом.
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Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио да не ма осно ва за по-
кре та ње по ступ ка по во дом под не те ини ци ја ти ве, те ини ци ја ти ву, са гла сно 
од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), ни је при хва тио.

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

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУп-161/2008 од 10. но вем бра 2011. го ди не

Об у ста ва по ступ ка

За кљу чак Вла де Ре пу бли ке Ср би је 05 број: 43-6256/2009-001 
од 2. ок то бра 2009. го ди не

Оспо ре ни За кљу чак Вла де пре стао је да ва жи до но ше њем но вог За-
кључ ка Вла де од 17. фе бру а ра 2010. го ди не и ни је про из вео по сле ди це у 
при ме ни, те је Суд об у ста вио по сту пак, због пре стан ка про це сних прет-
по став ки за да ље во ђе ње по ступ ка.

Суд је од ба цио ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти и за ко ни то сти оспо-
ре не Про це ду ре о на чи ну ре гу ли са ња не у пла ће них до при но са за по је ди не 
при вред не су бјек те, ко ју су до не ли ми ни стар фи нан си ја и ми ни стар ра да 
и со ци јал не по ли ти ке, јер је оце нио да тај акт, пре ма сво јој прав ној при-
ро ди, не пред ста вља оп шти прав ни акт – не са др жи оп ште прав не нор ме 
ко ји ма се уре ђу ју од но си из ове обла сти.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти За кључ ка 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је 05 број: 43-6256/2009-001 од 2. ок то бра 2009. го ди не.

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти Про це-
ду ре о на чи ну ре гу ли са ња не у пла ће них до при но са за по је ди не при вред не 
су бјек те, ко ју су до не ли ми ни стар фи нан си ја и ми ни стар ра да и со ци јал не 
по ли ти ке, 9. но вем бра 2009. го ди не.

3. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та, од но-
сно рад њи пред у зе тих на осно ву За кључ ка из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва, са две до пу не, за по кре та ње по-
ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти ака та на ве де них у тач. 1. и 2. из-
ре ке. Ини ци ја тор сма тра да оспо ре ни За кљу чак Вла де ни је у са гла сно сти с 
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Уста вом, ва же ћим за ко ни ма ко ји ре гу ли шу над ле жност Вла де и за ко ни ма 
ко ји ре гу ли шу ма те ри ју пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и по сту пак 
на пла те до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. Пре ма на во ди-
ма ини ци ја то ра, оспо ре ни За кљу чак ни је у са гла сно сти са од ред бом чла-
на 21. став 1. Уста ва ко јом је утвр ђе но да су пред Уста вом и за ко ном сви 
јед на ки, од ред бом чла на 82. став 1. Уста ва ко јом се га ран ту је рав но прав-
ност при ват не и дру гих об ли ка сво ји не, као ни са од ред бом чла на 84. став 
1. Уста ва ко јом је про пи са но да сви има ју јед нак прав ни по ло жај на тр жи-
шту. Ини ци ја тор, та ко ђе, на во ди да је оспо ре ни За кљу чак про ти ван чла ну 
123. Уста ва ко јим су про пи са не над ле жно сти Вла де, јер је, по ње го вом ми-
шље њу, Вла да оспо ре ним ак ти ма ре гу ли са ла ма те ри ју ко ја не спа да у ње ну 
над ле жност. По ред то га, ис ти че да је оспо ре ни За кљу чак про ти ван чла ну 
196. ст. 1. и 2. Уста ва, јер ни је об ја вљен у ре пу блич ком слу жбе ном гла си лу, 
те не мо же про из во ди ти прав но деј ство. По на во ди ма ини ци ја то ра, оспо-
ре ни За кљу чак омо гу ћа ва по је ди ним при ват ним су бјек ти ма ко ји ни су по-
што ва ли ва же ће за ко не о оба ве зи пла ћа ња до при но са за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње по ве зи ва ње ста жа, од но сно из ми ри ва ње ду га по том 
осно ву на те рет дру гих по ре ских об ве зни ка, од но сно на те рет бу џет ских 
сред ста ва Ре пу бли ке Ср би је. Ини ци ја тор пред ла же да Устав ни суд об у ста-
ви од из вр ше ња по је ди нач не ак те до не те на осно ву оспо ре ног За кључ ка.

До пу на ма ини ци ја ти ве под но си лац је оспо рио устав ност и за ко ни тост 
Про це ду ре о на чи ну ре гу ли са ња не у пла ће них до при но са за по је ди не при-
вред не су бјек те, ко ју су до не ли ми ни стар фи нан си ја и ми ни стар ра да и со-
ци јал не по ли ти ке, 9. но вем бра 2009. го ди не. 

Вла да је до ста ви ла од го вор Устав ном су ду, у ко ме је на ве ла да је на сед-
ни ци одр жа ној 2. ок то бра 2009. го ди не раз ма тра ла пи та ње ре гу ли са ња не-
у пла ће них до при но са за пен зиј ско ин ва лид ско оси гу ра ње за пе ри од од 1. 
ја ну а ра 2004. го ди не до 30. ју на 2009. го ди не и да је оспо ре ним За кључ ком 
при хва ти ла Ин фор ма ци ју о по тре би и на чи ну ре гу ли са ња не у пла ће них до-
при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за по је ди не при вред не су-
бјек те за пе ри од од 1. ја ну а ра 2004. го ди не до 30. ју на 2009. го ди не. У од го-
во ру се, та ко ђе, ис ти че да је Вла да у ме ђу вре ме ну до не ла но ви За кљу чак 05 
број: 113-1041/2010-4 од 17. фе бру а ра 2010. го ди не ко јим је да ла са гла сност 
да се од ре ђе ним при вред ним су бјек ти ма за пе ри од од 1. ја ну а ра 2004. го ди-
не до 31. де цем бра 2009. го ди не из вр ши по ве зи ва ње ста жа упла том не из-
ми ре них оба ве за по том осно ву и да је но вим За кључ ком ста вљен ван сна-
ге оспо ре ни За кљу чак, као и да, до ње го вог ста вља ња ван сна ге, оспо ре ни 
За кљу чак ни је био у при ме ни, те да ни јед ном при вред ном су бјек ту по том 
осно ву ни је из ми рен дуг на име не пла ће них до при но са за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је кон ста то вао да је оспо ре ни За-
кљу чак Вла де 05 број: 43-6256/2009-001 од 2. ок то бра 2009. го ди не пре стао 
да ва жи до но ше њем но вог За кључ ка Вла де 05 број: 113-1041/2010-4 од 17. 
фе бру а ра 2010. го ди не и да ни је про из вео по сле ди це у при ме ни, те је Суд 
об у ста вио по сту пак, са гла сно од ред би чла на 57. став 1. тач ка 2) За ко на о 
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Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), због то га што су пре-
ста ле про це сне прет по став ке за во ђе ње по ступ ка за оце ну устав но сти и за-
ко ни то сти на ве де ног за кључ ка.

Суд је, та ко ђе, оце нио да оспо ре на Про це ду ра о на чи ну ре гу ли са ња не-
у пла ће них до при но са за по је ди не при вред не су бјек те, ко ју су до не ли ми ни-
стар фи нан си ја и ми ни стар ра да и со ци јал не по ли ти ке, 9. но вем бра 2009. 
го ди не, пре ма сво јој прав ној при ро ди, не пред ста вља оп шти прав ни акт јер 
не са др жи оп ште прав не нор ме ко ји ма се уре ђу ју од но си из ове обла сти, а 
до не та је ра ди ре а ли за ци је оспо ре ног За кључ ка Вла де, те је ини ци ја ти ву за 
оце ну устав но сти и за ко ни то сти овог ак та од ба цио, са гла сно од ред би чла-
на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду. 

Бу ду ћи да је Устав ни суд об у ста вио по сту пак за оце ну устав но сти и за-
ко ни то сти оспо ре ног За кључ ка због пре стан ка про це сних прет по став ки за 
да ље во ђе ње по ступ ка, зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та, 
од но сно рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре ног За кључ ка је од ба цио, са-
гла сно од ред би чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

На осно ву из не тог и од ре да ба чла на 46. став 1. тач. 3) и 7) За ко на о 
Устав ном су ду и чла на 82. став 1. тач ка 1. По слов ни ка о ра ду Устав ног су-
да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), Устав ни суд је до нео 
Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУп-288/2009 од 10. но вем бра 2011. го ди не



3. ОП ШТИ АК ТИ ДРУ ГИХ РЕ ПУ БЛИЧ КИХ 
ОР ГА НА И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА





Од лу ка

Пра вил ник о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва  
у На ци о нал ној слу жби за за по шља ва ње, број 0092-110-23/2008  

од 4. сеп тем бра 2008. го ди не, са из ме на ма и до пу на ма,  
број 0011-110-5/2008 од 5. де цем бра 2008. го ди не 

члан 123.

Оспо ре ном од ред бом утвр ђе но је да Пра вил ник сту па на сна гу по до-
би ја њу са гла сно сти Управ ног од бо ра На ци о нал не слу жбе, на ред ног да на 
од да на об ја вљи ва ња на огла сној та бли На ци о нал не слу жбе, а до но си лац 
ак та ни је на вео да су у по ступ ку до но ше ња Пра вил ни ка утвр ђе ни на ро-
чи то оправ да ни раз ло зи за ње го во ра ни је сту па ње на сна гу, те ова од ред-
ба ни је са гла сна устав ном прин ци пу из чла на 196. став 4. Уста ва, пре ма 
ко ме за ко ни и дру ги оп шти ак ти сту па ју на сна гу нај ра ни је осмог да на од 
да на об ја вљи ва ња и мо гу да сту пе на сна гу ра ни је са мо ако за то по сто-
је на ро чи то оправ да ни раз ло зи утвр ђе ни при ли ком њи хо вог до но ше ња. 

Оце њу ју ћи по сту пак до но ше ња оспо ре ног Пра вил ни ка, Устав ни суд 
је утвр дио да је За кон на осно ву ко га је до нет оспо ре ни Пра вил ник пре-
стао да ва жи, те је кон ста то вао да не ма про це сних прет по став ки за оце ну 
за ко ни то сти по ступ ка до но ше ња оп штег ак та са за ко ном ко ји је пре стао 
да ва жи.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред ба чла на 123. Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и си-
сте ма ти за ци ји по сло ва у На ци о нал ној слу жби за за по шља ва ње, број 0092-
110-23/2008 од 4. сеп тем бра 2008. го ди не, са из ме на ма и до пу на ма, број 
0011-110-5/2008 од 5. де цем бра 2008. го ди не, ни је у са гла сно сти са Уста вом.

2. Об у ста вља се по сту пак за утвр ђи ва ње не за ко ни то сти Пра вил ни ка 
из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји 
по сло ва у На ци о нал ној слу жби за за по шља ва ње, број 0092-110-23/2008 од 4. 
сеп тем бра 2008. го ди не, са из ме на ма и до пу на ма, број 0011-110-5/2008 од 5. 
де цем бра 2008. го ди не. У ини ци ја ти ви се на во ди да је оспо ре ни Пра вил ник 
до нет по по ступ ку ко ји је не са гла сан са од ред ба ма чла на 71. став 2. тач ка 
4) За ко на о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 71/03 и 84/04), из раз ло га што је ди рек тор На ци о нал не  
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слу жбе до нео оспо ре ни Пра вил ник на осно ву са гла сно сти „не пра вил ног са-
ста ва Управ ног од бо ра“, с об зи ром на то да сед ни ци Управ ног од бо ра ни је 
при су ство вао ње гов пред сед ник, ни ти за ме ник ни ти нај ста ри ји члан Управ-
ног од бо ра ка ко то на ла же По слов ник о ра ду Управ ног од бо ра. Осим то га, 
по ми шље њу под но си о ца ини ци ја ти ве, Управ ни од бор На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње ни је са ста вљен у скла ду са од ред ба ма чла на 66. За ко-
на о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти, па та кав акт ни-
је ни мо гао да до но си прав но сна жне од лу ке. Ини ци ја то ри та ко ђе сма тра ју 
да је оспо ре ни Пра вил ник не са гла сан и са чла ном 31. За ко на о за по шља-
ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти пре ма ко ме Вла да на пред лог 
ми ни стра над ле жног за по сло ве ра да и за по шља ва ња, уз прет ход но при ба-
вље но ми шље ње Со ци јал но-еко ном ског са ве та Ре пу бли ке Ср би је, до но си 
про грам ак тив но сти по ли ти ке за по шља ва ња за Ре пу бли ку, ко јим се кон-
кре ти зу ју по сло ви и за да ци ко је је На ци о нал на слу жба ду жна да оба вља. 

Од ред бом чла на 123. Пра вил ни ка утвр ђе но је ње го во сту па ње на сна-
гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња што је, по ми шље њу ини ци ја то ра, 
су прот но од ред ба ма чла на 196. Уста ва, јер у по ступ ку до но ше ња овог пра-
вил ни ка ни су утвр ђе ни на ро чи то оправ да ни раз ло зи за ње го во сту па ње на 
сна гу пре осмог да на од да на об ја вљи ва ња. Ка ко је оспо ре ни Пра вил ник 
при ме њи ван у прак си и пр о из вео штет не по сле ди це, јер је ве ћи број за по-
сле них пре ме штен на дру ге по сло ве или остао без по сла, под но си лац ини-
ци ја ти ве је пред ло жио Устав ном су ду да до до но ше ња ко нач не од лу ке, об-
у ста ви из вр ше ње свих по је ди нач них ака та и рад њи пред у зе тих на осно ву 
оспо ре ног Пра вил ни ка.

У од го во ру до но си о ца оспо ре ног ак та на во ди се, по ред оста лог, да је 
од ред ба ма чла на 71. За ко на о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по-
сле но сти („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 71/03 и 84/04), ко ји је био на сна зи у 
вре ме до но ше ња Пра вил ни ка, би ло про пи са но да ди рек тор ру ко во ди На-
ци о нал ном слу жбом за за по шља ва ње, ор га ни зу је рад и по сло ва ње, пред-
ста вља и за сту па На ци о нал ну слу жбу, из вр ша ва од лу ке Управ ног од бо ра, 
до но си акт о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва, уз прет ход ну са гла-
сност Управ ног од бо ра, ру ко во ди ра дом за по сле них и вр ши дру ге по сло ве, 
утвр ђе не ста ту том На ци о нал не слу жбе. Да ље се ис ти че да је Ста ту том На-
ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 8/04, 35/04, 
70/04, 28/08 и 9/04), ко ји је био на сна зи у вре ме до но ше ња Пра вил ни ка, и 
то чла ном 17. став 1. тач ка 7) би ло про пи са но да Управ ни од бор да је са гла-
сност на акт о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва у На ци о нал ној слу-
жби, док је тач ком 9) Ста ту та би ло про пи са но да исти ор ган до но си По слов-
ник о ра ду Управ ног од бо ра. По слов ни ком о ра ду Управ ног од бо ра од 26. 
де цем бра 2007. го ди не, ко ји је био на сна зи у вре ме до но ше ња од лу ке о да-
ва њу са гла сно сти Управ ног од бо ра, био је уре ђен на чин ра да и од лу чи ва ња 
Управ ног од бо ра, као и дру га пи та ња од зна ча ја за рад и оства ри ва ње њи-
хо вих за да та ка и од го вор но сти. Да ва лац од го во ра ис ти че да су нео сно ва ни 
на во ди под но си о ца ини ци ја ти ве да Управ ни од бор, при ли ком да ва ња са гла-
сно сти на оспо ре ни Пра вил ник, ни је био са ста вљен у скла ду са од ред ба ма  
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за ко на и ста ту та, те да при ли ком ра да Управ ног од бо ра ни су по што ва не од-
ред бе По слов ни ка о ра ду Управ ног од бо ра. Ово из раз ло га што је на сед ни ци 
Управ ног од бо ра на ко јој је од лу чи ва но о са гла сно сти на оспо ре ни Пра вил-
ник по сто јао кво рум нео п хо дан за од лу чи ва ње, као и да је сед ни цом пред-
се да вао нај ста ри ји члан Управ ног од бо ра, та ко да је, по ми шље њу да ва о ца 
од го во ра, по сту пље но у скла ду са про пи са ном про це ду ром пред ви ђе ном 
чла ном 12. По слов ни ка о ра ду. Што се ти че сту па ња на сна гу Пра вил ни ка 
на ред ног да на од да на ње го вог об ја вљи ва ња на огла сној та бли На ци о нал не 
слу жбе, у од го во ру се на во ди да се у кон крет ном слу ча ју не ра ди о оп штем 
ак ту чи је је сту па ње на сна гу усло вље но ро ком из чла на 196. Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је, јер не по сто ји оба ве за об ја вљи ва ња истог у ре пу блич ком слу-
жбе ном гла си лу, већ се ра ди о оп штем ак ту ин тер не при ро де чи ја је при ме-
на огра ни че на ис кљу чи во на На ци о нал ну слу жбу и за по сле ње у њој.

У прет ход ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ни Пра-
вил ник о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва у На ци о нал ној слу жби 
за за по шља ва ње до нео ди рек тор, на осно ву чла на 71. став 2. тач ка 4) За ко-
на о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 71/03 и 84/04) и чла на 28. став 1. тач ка 3. Ста ту та На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 8/04, 35/04, 70/04 и 
20/08). На осно ву чла на 64. За ко на о за по шља ва њу и оси гу ра ва њу за слу чај 
не за по сле но сти и чла на 17. став 1. тач ка 7) Ста ту та На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње, Управ ни од бор На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње до нео 
је 4. сеп тем бра 2008. го ди не Од лу ку о да ва њу са гла сно сти на Пра вил ник, а 
о спро во ђе њу ове од лу ке ста ра ће се ди рек тор На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње. Пра вил ник о из ме на ма и до пу на ма на ве де ног Пра вил ни ка до нео 
је, та ко ђе, ди рек тор На ци о нал не слу жбе, на ко ји је са гла сност дао, та ко ђе, 
Управ ни од бор На ци о нал не слу жбе, 5. де цем бра 2008. го ди не. Пра вил ни-
ком је утвр ђе на ор га ни за ци ја На ци о нал не слу жбе, обра зо ва не су основ не 
ор га ни за ци о не је ди ни це и од ре ђе но њи хо во се ди ште и над ле жност, утвр-
ђе не уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це, си сте ма ти зо ва ни по сло ви ко ји 
се у њи ма оба вља ју, де фи ни сан опис по сло ва, од ре ђе ни по треб ни усло ви за 
рад и број из вр ши ла ца на си сте ма ти зо ва ним по сло ви ма и ре гу ли са на дру-
га пи та ња од зна ча ја за ор га ни за ци ју и си сте ма ти за ци ју по сло ва у На ци о-
нал ној слу жби (члан 1). Пре ма чла ну 123. Пра вил ни ка, овај пра вил ник сту-
па на сна гу по до би ја њу са гла сно сти Управ ног од бо ра На ци о нал не слу жбе, 
на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња на огла сној та бли На ци о нал не слу жбе.

Од лу чу ју ћи о устав но сти од ред бе чла на 123. Пра вил ни ка, Устав ни суд 
је оце нио да оспо ре на од ред ба ни је са гла сна устав ном прин ци пу из чла-
на 196. став 4. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, пре ма ко ме за ко ни и дру ги оп шти 
ак ти сту па ју на сна гу нај ра ни је осмог да на од да на об ја вљи ва ња и мо гу да 
сту пе на сна гу ра ни је са мо ако за то по сто је на ро чи то оправ да ни раз ло зи 
утвр ђе ни при ли ком њи хо вог до но ше ња. Ово сто га што до но си лац ак та у 
од го во ру Су ду ни је на вео да су у по ступ ку до но ше ња Пра вил ни ка утвр ђе-
ни на ро чи то оправ да ни раз ло зи за ње го во сту па ње на сна гу на ред ног да-
на од да на об ја вљи ва ња.
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С об зи ром на то да је у то ку прет ход ног по ступ ка прав но ста ње у пред-
ме ту пот пу но утвр ђе но и да при ку пље ни по да ци пру жа ју по у здан основ 
за од лу чи ва ње, Устав ни суд је у овом де лу од лу чио без до но ше ња ре ше ња 
о по кре та њу по ступ ка, са гла сно од ред би чла на 53. став 2. За ко на о Устав-
ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07).

Оце њу ју ћи по сту пак до но ше ња оспо ре ног Пра вил ни ка, Устав ни суд 
је утвр дио да је За кон о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но-
сти из 2003. го ди не, на осно ву ко га је до нет оспо ре ни Пра вил ник, пре стао 
да ва жи на осно ву чла на 110. За ко на о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу-
чај не за по сле но сти („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 36/09, 30/10 и 88/10). Бу-
ду ћи да се у ини ци ја ти ви оспо ра ва за ко ни тост по ступ ка до но ше ња оспо-
ре ног Пра вил ни ка, Устав ни суд је на шао да су се сте кли усло ви за об у ста ву 
по ступ ка из чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду, јер не ма про це сних 
прет по став ки за оце ну за ко ни то сти по ступ ка до но ше ња оп штег ак та са за-
ко ном ко ји је пре стао да ва жи.

Од лу чи ва ње о зах те ву за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та, од но-
сно рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре не Од лу ке је бес пред мет но, бу ду-
ћи да се по сту пак за оце ну по ступ ка до но ше ња оспо ре ног ак та об у ста вља.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач ка 1) и чла на 46. тач ка 7) 
За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), Устав ни суд је до нео Од лу ку 
као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 123. Пра вил ни ка из 
тач ке 1. из ре ке пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да

Број: IУо-93/2009 од 24. но вем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 1000/11)

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

Пра вил ник о пла та ма за по сле них  
у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва,  

СТ 01 стр. пов. бр. 4908/06-4 од 26. ју на 2006. го ди не 
– члан 8.

Оспо ре ни Пра вил ник до нео је ми ни стар уну тра шњих по сло ва, на 
осно ву овла шће ња про пи са них За ко ном о по ли ци ји, те Суд ни је при хва-
тио ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти и 
не за ко ни то сти по ступ ка до но ше ња оспо ре ног Пра вил ни ка. 

Ре ше ња са др жа на у од ред ба ма чла на 8. Пра вил ни ка ни су не са гла сна 
Уста ву и за ко ну, о че му је Устав ни суд већ из ра зио свој став у Ре ше њу IУ-
16/2006 од 21. сеп тем бра 2006. го ди не, ко јим ни је при хва тио ини ци ја ти ву  
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за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла на 147. 
став 3. За ко на о по ли ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/05), са обра-
зло же њем да ни је не са гла сно с Уста вом да се по себ ним за ко ном уре ди 
пра во на уве ћа ње пла те по осно ву спе ци фич но сти по сло ва и по себ них 
усло ва ра да од ре ђе них ка те го ри ја за по сле них у Ми ни стар ству уну тра шњих 
по сло ва, као и на чин утвр ђи ва ња уве ћа не за ра де за ове ка те го ри је ли ца.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
у став но сти и не за ко ни то сти по ступ ка до но ше ња и од ре да ба чла на 8. Пра-
вил ни ка о пла та ма за по сле них у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва, СТ 
01 стр. пов. бр. 4908/06-4 од 26. ју на 2006. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не те су ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр-
ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти по ступ ка до но ше ња и од ре да ба чла на 
8. Пра вил ни ка на ве де ног у из ре ци. У ини ци ја ти ва ма се на во ди да оспо ре-
ни Пра вил ник ни је до нет од стра не овла шће ног ор га на, као и да је од ред ба-
ма чла на 8. Пра вил ни ка про пи са но у ко јим слу ча је ви ма се вр ши ума ње ње, 
од но сно уве ћа ње ко е фи ци јен та пла те до 20% на осно ву од лу ке овла шће них 
ли ца из ста ва 3. овог чла на о успе шно сти у ра ду по ли циј ских слу жбе ни ка. 
По ми шље њу ини ци ја то ра, ова кво об ра чу на ва ње пла та у су прот но сти је са 
од ред ба ма чла на 20. Уста ва ко ји ма се за бра њу је за ди ра ње у сте че на пра ва, 
као и од ред ба ма чла на 121. став 1. и чла на 123. За ко на о по ли ци ји („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 101/05), ко ји ма се пред ви ђа да се оце њи ва ње ра да 
рад ни ка вр ши јед ном го ди шње. Пре ма на во ди ма ини ци ја то ра, на ве де ним 
Пра вил ни ком се уво ди оце њи ва ње за по сле них у Ми ни стар ству уну тра-
шњих по сло ва сва ког ме се ца, а не је дан пут го ди шње, као што је то пред ви-
ђе но За ко ном о по ли ци ји, што је, пре ма ми шље њу ини ци ја то ра, про тив-
но Уста ву, бу ду ћи да се „ди ра“ у сте че на пра ва, у сми слу чла на 20. Уста ва. 

У од го во ру Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва ис ти че се да је За ко-
ном о по ли ци ји да то овла шће ње ми ни стру уну тра шњих по сло ва да, уз са-
гла сност Вла де, до не се акт о пла та ма ко ји ма се утвр ђу је ви си на основ ног и 
до дат ног ко е фи ци јен та за по сле них у од но су на зва ње, по себ не усло ве ра-
да, опа сност, од го вор ност и сло же ност по сло ва (члан 146). У ве зи са оспо-
ра ва њем од ре да ба чла на 8. Пра вил ни ка на во ди се да ко е фи ци јен ти за пла-
те из ра жа ва ју зва ње, по себ не усло ве ра да, опа сност за жи вот и здра вље, 
од го вор ност и сло же ност по сло ва, те да је оспо ре ним од ред ба ма пред ви-
ђе но да ови еле мен ти мо гу да се вред ну ју на ме сеч ном ни воу та ко што се 
на осно ву ре зул та та ра да мо же до не ти ре ше ње о ума ње њу, од но сно уве ћа-
њу ко е фи ци јен та за пла ту до 20%, али се на тај на чин не вр ши фор мал но,  
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ни ти фак тич ко оце њи ва ње за по сле них. Сто га, до но си лац ак та ис ти че да 
се у под не тим ини ци ја ти ва ма нео сно ва но на во ди да су оспо ре не од ред бе 
Пра вил ни ка у су прот но сти са од ред ба ма чл. 121. и 123. За ко на о по ли ци ји 
ко ји ма се уре ђу је ин сти тут оце њи ва ња за по сле них је дан пут го ди шње по-
зи тив ном или не га тив ном оце ном, а ко је има за циљ утвр ђи ва ње усло ва за 
на пре до ва ње, од но сно сти ца ње и гу би так зва ња. Та ко ђе, на во ди се да су 
на чин и по сту пак оце њи ва ња за по сле них бли же уре ђе ни Уред бом о на че-
ли ма за уну тра шње уре ђе ње и си сте ма ти за ци ју рад них ме ста у Ми ни стар-
ству уну тра шњих по сло ва ко јом су, као еле мен ти за оце њи ва ње, пред ви-
ђе ни: обим и ква ли тет оба вље них по сло ва, струч на оспо со бље ност, од нос 
пре ма ра ду и од нос пре ма дру гим ли ци ма, с тим што се рад за по сле них оце-
њу је по хи је рар хиј ском прин ци пу (ру ко во ди лац ор га ни за ци о не је ди ни це, 
ди рек тор по ли ци је, од но сно функ ци о нер у чи јој над ле жно сти је оба вља ње 
од ре ђе них по сло ва и за да та ка или по ли циј ски слу жбе ник ко га они овла-
сте). Пре ма на во ди ма из од го во ра, оспо ре ним од ред ба ма чла на 8. Пра вил-
ни ка не по вре ђу је се устав но на че ло до стиг ну тог ни воа људ ских пра ва, ни-
ти се огра ни ча ва би ло ко је људ ско пра во (члан 20. Уста ва).

У по ступ ку пред Устав ни су дом утвр ђе но је сле де ће:
Оспо ре ни Пра вил ник о пла та ма за по сле них у Ми ни стар ству уну тра-

шњих по сло ва, СТ 01 стр. пов. бр. 4908/06-4 од 26. ју на 2006. го ди не до нео 
је ми ни стар уну тра шњих по сло ва, по зи вом на од ред бе чл. 146. и 147. За ко-
на о по ли ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/05) и чла на 10. За ко на о 
пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 34/01). Овим пра вил ни ком су уре ђе не пла те за по сле них у Ми ни стар-
ству уну тра шњих по сло ва утвр ђи ва њем ви си не ко е фи ци је на та, као и по је-
ди нач но ме сеч но ума ње ње, од но сно уве ћа ње ко е фи ци јен та за пла те (члан 1). 

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 8. Пра вил ни ка пред ви ђе но је: да се за по-
сле ном ко ји у то ку ме се ца ни је оба вио по сло ве у ви си ни ко е фи ци јен та утвр-
ђе ног овим Пра вил ни ком, мо же за тај ме сец ума њи ти ко е фи ци јент до 20% 
(став 1); да се за по сле ном ко ји у то ку ме се ца по ка же из у зет не ре зул та те у 
оба вља њу по сло ва, мо же за тај ме сец уве ћа ти ко е фи ци јент до 20% (став 2); 
да о ума ње њу, од но сно уве ћа њу из ст. 1. и 2. овог чла на, од лу чу је ди рек тор 
по ли ци је, од но сно на чел ник сек то ра или ли це ко је они овла сте, од но сно 
на чел ник под руч не по ли циј ске упра ве у ко јој је за по сле ни на ра ду (став 3). 

Од ред ба ма Уста ва Ре пу бли ке Ср би је у од но су на ко је ини ци ја тор оспо-
ра ва од ред бе чла на 8. Пра вил ни ка утвр ђе но је: да људ ска и ма њин ска пра-
ва за јем че на Уста вом мо гу за ко ном би ти огра ни че на ако огра ни че ње до-
пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав до пу шта у оби му нео п ход ном да 
се устав на свр ха огра ни че ња за до во љи у де мо крат ском дру штву и без за-
ди ра ња у су шти ну за јем че ног пра ва; да се до стиг ну ти ни во људ ских и ма-
њин ских пра ва не мо же сма њи ва ти; да су при огра ни ча ва њу људ ских и ма-
њин ских пра ва сви др жав ни ор га ни, а на ро чи то су до ви, ду жни су да во де 
ра чу на о су шти ни пра ва ко је се огра ни ча ва, ва жно сти свр хе огра ни че ња, 
при ро ди и оби му огра ни че ња, од но су огра ни че ња са свр хом огра ни че ња и 
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о то ме да ли по сто ји на чин да се свр ха огра ни че ња по стиг не ма њим огра-
ни че њем пра ва (члан 20). 

Оста лим од ред ба ма Уста ва ко је су од зна ча ја за оце ну устав но сти оспо-
ре них од ре да ба Пра вил ни ка утвр ђе но је: да се јем чи пра во на рад у скла-
ду са за ко ном и да сва ко има пра во на пра вич ну на кна ду за рад (члан 60. 
ст. 1. и 4); да Ре пу бли ка Ср би ја, из ме ђу оста лог, уре ђу је без бед ност Ре пу-
бли ке Ср би је и ње них гра ђа на, си стем у обла сти рад них од но са, као и ор-
га ни за ци ју, над ле жност и рад ре пу блич ких ор га на (члан 97. тач. 4, 8. и 16); 
да је др жав на упра ва са мо стал на, ве за на Уста вом и за ко ном и за свој рад 
од го вор на је Вла ди, а да уну тра шње уре ђе ње ми ни стар ста ва и дру гих ор-
га на др жав не упра ве и ор га ни за ци ју про пи су је Вла да (члан 136. ст. 1. и 4). 

За ко ном о по ли ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/05) уре ђе ни су, 
по ред оста лог, пла те по ли циј ских слу жбе ни ка и дру гих за по сле них у Ми-
ни стар ству уну тра шњих по сло ва, као и ин сти тут оце њи ва ња ра да за по сле-
них та ко што је ре ле вант ним од ред ба ма про пи са но: да се ра ди утвр ђи ва ња 
усло ва за на пре до ва ње, од но сно сти ца ње и гу би так зва ња, рад по ли циј ских 
слу жбе ни ка и дру гих за по сле них оце њу је је дан пут го ди шње по зи тив ном 
или не га тив ном оце ном (члан 121. став 1); да рад за по сле них оце њу је ру ко-
во ди лац ор га ни за ци о не је ди ни це, а рад ру ко во ди о ца ор га ни за ци о них је ди-
ни ца оце њу је ди рек тор по ли ци је, од но сно функ ци о нер у чи јој над ле жно-
сти је оба вља ње од ре ђе них по сло ва и за да та ка или по ли циј ски слу жбе ник 
ко га они овла сте, с тим да се рад оце њу је је дан пут го ди шње, а нај ка сни је до 
1. мар та те ку ће го ди не за прет ход ну го ди ну (члан 123); да по ли циј ски слу-
жбе ни ци и дру ги за по сле ни у Ми ни стар ству има ју пра во на пла ту ко ја се 
са сто ји од осно ви це ко ју утвр ђу је Вла да и основ ног и до дат ног ко е фи ци-
јен та у од но су на зва ње, по себ не усло ве ра да, опа сност, од го вор ност и сло-
же ност по сла, а ви си ну ко е фи ци је на та утвр ђу је ми ни стар ак том о пла та-
ма за по сле них у Ми ни стар ству, ко ји до но си уз са гла сност Вла де (члан 146. 
ст. 1. и 3); да због по себ них усло ва ра да, опа сност за жи вот и здра вље, од-
го вор но сти, те жи не и при ро де по сло ва, ра да на дан пра зни ка ко ји је не-
рад ни дан, ноћ ног ра да, ра да у сме на ма, пре ко вре ме ног ра да, де жур ста ва, 
при прав но сти и дру гих ви до ва не ре дов но сти у ра ду, за по сле ни ма у Ми ни-
стар ству мо гу се утвр ди ти ко е фи ци јен ти за об ра чун пла те ко ји су од 30% 
до 50% но ми нал но ве ћи од ко е фи ци је на та за дру ге слу жбе ни ке, а у ви си-
ни ма се сред ста ва по треб них за ис пла ту до дат них ко е фи ци је на та из чла на 
146. став 1. овог за ко на (члан 147. став 1); да се уз са гла сност Вла де, за по-
је ди не ка те го ри је за по сле них мо гу утвр ди ти ко е фи ци јен ти ко ји су у сми слу 
ста ва 1. овог чла на ве ћи и за ви ше од 50% и да се на пра ва и оба ве зе про-
ис те кле из на ве де них по себ них усло ва ра да не при ме њу ју од ред бе оп штих 
рад но прав них про пи са о уве ћа ној за ра ди (члан 147. ст. 2. и 3); да се на по-
ло жај, ду жно сти, пра ва и од го вор но сти за по сле них у Ми ни стар ству уну-
тра шњих по сло ва као др жав них слу жбе ни ка при ме њу ју про пи си о рад ним 
од но си ма у др жав ним ор га ни ма, ако овим за ко ном и про пи си ма до не тим 
на ов но ву овог за ко на ни је дру га чи је од ре ђе но (члан 169).



238 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

За ко ном о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 34/01), ко ји је био на сна зи у вре ме до но ше ња оспо ре-
ног Пра вил ни ка, би ло је про пи са но: да се ко е фи ци јен ти за об ра чун и ис пла-
ту пла та име но ва них и по ста вље них ли ца и за по сле них из чла на 1. тач. 1), 
3), 4) и 5) овог за ко на (у ко ја спа да ју и за по сле ни у ми ни стар стви ма) утвр-
ђу ју ак том Вла де, и да се тим ак том Вла де за по сле ни раз вр ста ва ју у плат не 
раз ре де, пре ма зва њи ма, за ни ма њи ма или по сло ви ма (члан 8), а да се зва-
ња и за ни ма ња за по сле них у др жав ним ор га ни ма ко ја су на осно ву од ре-
да ба За ко на о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма утвр ђе на по себ ним 
про пи си ма, упо до бља ва ју зва њи ма и за ни ма њи ма утвр ђе ним тим за ко ном 
по ла зе ћи од сло же но сти по сло ва, од го вор но сти и усло ва за њи хо во оба вља-
ње, а ко е фи ци јен ти за та зва ња и за ни ма ња утвр ђу ју се у ви си ни ко е фи ци-
јен та утвр ђе них ак том Вла де из чла на 8. овог за ко на за зва ња и за ни ма ња 
у ко ји ма су упо до бље ни (члан 10). 

За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 67/07 и 116/08), ко ји је сту пио на сна гу 1. ју ла 2006. го-
ди не, уре ђе на су пра ва и ду жно сти др жав них слу жбе ни ка та ко што је про-
пи са но да се по је ди на пра ва и ду жно сти др жав них слу жбе ни ка у по је ди-
ним др жав ним ор га ни ма мо гу по себ ним за ко ном уре ди ти и друк чи је ако 
то про из ла зи из при ро де њи хо вих по сло ва.

Из са др жи не и ко ре ла ци је на ве де них од ре да ба Уста ва и ре ле вант них 
за ко на, пре ма оце ни Су да, про из ла зи да је ми ни стар уну тра шњих по сло ва, 
као функ ци о нер ко ји ру ко во ди ми ни стар ством, био овла шћен за до но ше ње 
оспо ре ног Пра вил ни ка ко јим је уре дио пла те за по сле них у Ми ни стар ству 
уну тра шњих по сло ва, на осно ву са др жи не за кон ских овла шће ња из чл. 146. 
и 147. За ко на о по ли ци ји. Сто га су на во ди ини ци ја то ра да Пра вил ник ни је 
до нет од стра не над ле жног ор га на нео сно ва ни, те Суд ни је при хва тио ини-
ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни-
то сти по ступ ка до но ше ња оспо ре ног Пра вил ни ка, са гла сно од ред би чла на 
53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 106/07). 

Устав ни суд је утвр дио да оспо ре не од ред бе чла на 8. Пра вил ни ка ко-
ји ма је уре ђен по сту пак ко рек ци је ви си не утвр ђе ног ко е фи ци јен та пла те 
ра ди об ра чу на пла те за по сло ве ко је је рад ник у то ку ме се ца оба вио не са-
др же по вре ду чла на 20. Уста ва, бу ду ћи да се са др жи на на ве де них од ре да ба 
Пра вил ни ка не мо же до ве сти у не по сред ну устав но прав ну ве зу са од ред ба-
ма чла на 20. Уста ва ко ји ма се га ран ту је не по вре ди вост људ ских и ма њин-
ских пра ва, те да се до стиг ну ти ни во ових пра ва не мо же ума њи ва ти. Пре-
ма оце ни Су да, оспо ре ним од ред ба ма Пра вил ни ка ни на ко ји на чин се не 
до во ди у пи та ње су шти на за јем че них људ ских и ма њин ских пра ва, ни ти 
се вр ши њи хо во огра ни ча ва ње или сма ње ње до стиг ну тог ни воа људ ских 
и ма њин ских пра ва, те Суд ни је при хва тио ини ци ја ти ве за по кре та ње по-
ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка, са-
гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

Има ју ћи у ви ду да је сми сао оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка ко ри-
го ва ње ме сеч ног из но са пла та за по сле них у Ми ни стар ству уну тра шњих  
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по сло ва пу тем ко рек ци је ко е фи ци јен та у за ви сно сти од кри те ри ју ма вред-
но ва ња ре ал но из вр ше них за да та ка и по сло ва због њи хо ве по себ не при-
ро де и спе ци фич но сти, о че му од лу чу ју ли ца из ста ва 3. оспо ре ног чла на 
ко ја су у мо гућ но сти да оства ре не по сре дан увид у рад по је ди на ца ко ји оба-
вља ју ове по сло ве, Устав ни суд је оце нио да је пи та ње оце њи ва ња за по сле-
них ван кон тек ста и ци ља оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка, те да га тре ба 
одво је но по сма тра ти, и то у окви ру за кон ског ин сти ту та оце њи ва ња за по-
сле них ко је је уста но вље но у функ ци ји на пре до ва ња за по сле них у слу жби, 
од но сно сти ца ња и гу бит ка зва ња у слу жби, а не ра ди утвр ђи ва ња ви си не 
пла те на ме сеч ном ни воу по ли циј ских слу жбе ни ка и дру гих за по сле них у 
Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва, ко је је пред мет уре ђи ва ња ових од-
ре да ба Пра вил ни ка.

На осно ву из не тог, Устав ни суд сма тра да оспо ре на ре ше ња са др жа на 
у од ред ба ма чла на 8. Пра вил ни ка ни су не са гла сна Уста ву и за ко ну, узи ма-
ју ћи при то ме у об зир и чи ње ни цу да је овај суд већ оце њи вао устав ност 
од ре да ба чла на 147. став 3. За ко на о по ли ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 101/05) и да је до нео Ре ше ње о не при хва та њу ини ци ја ти ве за по кре-
та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти у пред ме ту IУ-16/2006, на сед-
ни ци од 21. сеп тем бра 2006. го ди не, са обра зло же њем да ни је не са гла сно с 
Уста вом да се по себ ним за ко ном уре ди пра во на уве ћа ње пла те по осно ву 
спе ци фич но сти по сло ва и по себ них усло ва ра да од ре ђе них ка те го ри ја за-
по сле них у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва, као и на чин утвр ђи ва ња 
уве ћа не за ра де за ове ка те го ри је ли ца. 

На во ди ини ци ја то ра ко ји се од но се на не при ме ре ност ова квог по себ ног 
ре жи ма утвр ђи ва ња ко рек ци је за ра да, од но сно ме то да ко рек ци је за ра де на 
осно ву вред но ва ња ре ал но из вр ше них по сло ва и за да та ка о че му од лу чу ју 
овла шће на ли ца ко ја има ју мо гућ но сти не по сред ног уви да у рад по је ди на-
ца, по оце ни Су да, ти чу се це лис ход но сти оспо ре них ре ше ња, о че му ни-
је над ле жан да од лу чу је Устав ни суд, у сми слу од ре да ба чла на 167. Уста ва.

На осно ву све га из ло же ног и одредбe чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУ-134/2007 од 27. ок то бра 2011. го ди не 

Пра вил ник о са др жи ни и на чи ну из ра де тех нич ке  
до ку мен та ци је за објек те ви со ко град ње 

(„Слу жбе ни гла сник РС, број 15/08)

За ко ном о пла ни ра њу и из град њи ми ни стар је овла шћен да бли-
же про пи су је са др жи ну и на чин при пре ме тех нич ке до ку мен та ци је за 
гра ђе ње и ре кон струк ци ју обје ка та (ге не рал ни про је кат, идеј ни про је-
кат, глав ни про је кат, из во ђач ки про је кат и про је кат из ве де ног објек-
та), те сле ди да је оспо ре ни Пра вил ник до нео над ле жни ор ган, као и да  
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овла шће ње ми ни стра об у хва та не са мо објек те за ко је одо бре ње за из-
град њу из да је ми ни стар ство, већ и све оста ле гра ђе вин ске објек те чи ја је 
из град ња уре ђе на За ко ном.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не за ко ни то сти Пра вил ни ка о са др жи ни и на чи ну из ра де тех нич ке до ку-
мен та ци је за објек те ви со ко град ње („Слу жбе ни гла сник РС“, број 15/08). 

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не те су ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
за ко ни то сти Пра вил ни ка на ве де ног у из ре ци. Јед ном ини ци ја ти вом оспо-
ра ва се у це ли ни за ко ни тост Пра вил ни ка јер се, ка ко на во ди под но си лац, 
овла шће ње ми ни стра про пи са но чла ном 106. За ко на о пла ни ра њу и из град-
њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03 и 34/06), ко ји је на ве ден као прав ни 
основ за до но ше ње Пра вил ни ка од но си (је ди но) на бли же про пи си ва ње 
ме то до ло ги је и про це ду ре ре а ли за ци је обје ка та из чла на 89. став 4. За ко-
на. Ка ко на ве де ним чла ном За ко на, по ми шље њу под но си о ца ини ци ја ти ве, 
ни је пред ви ђе но овла шће ње ми ни стра да про пи су је са др жи ну и на чин из-
ра де тех нич ке до ку мен та ци је за објек те ви со ко град ње, оспо ре ни Пра вил-
ник из на ве де ног раз ло га у це ли ни ни је у са гла сно сти са за ко ном. У дру гој 
ини ци ја ти ви на во ди се да је оспо ре ни Пра вил ник до нет за све објек те ви-
со ко град ње, а не са мо за објек те из чла на 89. став 4. За ко на, те да би до пу-
ном чла на 1. да се Пра вил ник од но си на објек те из чла на 89. став 4. За ко на 
и бри са њем од ре да ба чл. 23, 24. и 35. оспо ре ног Пра вил ни ка, „Пра вил ник 
у це ли ни био ускла ђен са ва же ћим За ко ном“. 

У од го во ру до но си о ца оспо ре ног ак та се на во ди да је чла ном 106. За-
ко на пред ви ђе но да ми ни стар над ле жан за по сло ве гра ђе ви нар ства бли же 
про пи су је ме то до ло ги ју и про це ду ру ре а ли за ци је про је ка та за из град њу 
обје ка та из чла на 89. став 4. За ко на, са др жи ну и обим прет ход них ра до ва, 
са др жи ну и на чин из ра де прет ход не сту ди је оправ да но сти, сту ди је оправ-
да но сти и тех нич ке до ку мен та ци је, као и усло ве за пла ни ра ње и про јек то-
ва ње обје ка та за ин ва лид на и хен ди ке пи ра на ли ца. Да ље се на во ди да се 
тех нич ка до ку мен та ци ја, пре ма чла ну 88. став 2. За ко на, из ра ђу је као ге-
не рал ни про је кат, идеј ни про је кат, глав ни про је кат, из во ђач ки про је кат и 
про је кат из ве де ног објек та, те да је ми ни стар, по ла зе ћи од овла шће ња са-
др жа ног у чла ну 106. За ко на ко је се од но си и на са др жи ну и на чин из ра де 
тех нич ке до ку мен та ци је, оспо ре ним Пра вил ни ком бли же уре дио са др жи-
ну и на чин из ра де тех нич ке до ку мен та ци је за из град њу обје ка та ви со ко-
град ње ко ји су на ве де ни у чла ну 2. Пра вил ни ка. Ис ти че се да ни су осно-
ва не тврд ње под но си о ца да се овла шће ње ми ни стра из чла на 106. За ко на 
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од но си је ди но на објек те за ко је одо бре ње за из град њу из да је ми ни стар ство, 
већ да на ве де ни члан са др жи овла шће ње ми ни стра за бли же уре ђи ва ње и 
дру гих од но са, при ме ра ра ди, и за бли же про пи си ва ње усло ва за пла ни ра-
ње и про јек то ва ње обје ка та за ин ва лид на и хен ди ке пи ра на ли ца, те да је 
на осно ву овла шће ња са др жа ног у чла ну 106. За ко на ми ни стар до нео ви-
ше под за кон ских ака та. Ка ко су оспо ре ним Пра вил ни ком, у скла ду са за-
кон ским овла шће њем, утвр ђе ни са др жи на и на чин из ра де тех нич ке до ку-
мен та ци је за од ре ђе не вр сте обје ка та, а то су објек ти ви со ко град ње, то ни су 
осно ва ни на во ди под но си о ца ини ци ја ти ва ко ји ма се оспо ра ва за ко ни тост 
на ве де ног Пра вил ни ка.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ни Пра вил-
ник о са др жи ни и на чи ну из ра де тех нич ке до ку мен та ци је за објек те ви со ко-
град ње („Слу жбе ни гла сник РС“, број 15/08) до нет на осно ву овла шће ња са-
др жа ног у од ред би чла на 106. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 47/03 и 34/06), ко јим је би ло про пи са но да ми ни стар над ле-
жан за по сло ве гра ђе ви нар ства бли же про пи су је ме то до ло ги ју и про це ду ру 
ре а ли за ци је про је ка та за из град њу обје ка та из чла на 89. став 4. овог за ко на, 
са др жи ну и обим прет ход них ра до ва, са др жи ну и на чин из ра де прет ход-
не сту ди је оправ да но сти, сту ди је оправ да но сти и тех нич ке до ку мен та ци је, 
као и усло ве за пла ни ра ње и про јек то ва ње обје ка та за ин ва лид на и хен ди-
ке пи ра на ли ца. Оспо ре ним Пра вил ни ком бли же су про пи са ни са др жи на и 
на чин из ра де тех нич ке до ку мен та ци је за из град њу обје ка та ви со ко град ње 
(члан 1), та ко што су од ре ђе ни: по јам обје ка та ви со ко град ње (члан 2); вр-
сте тех нич ке до ку мен та ци је (члан 3); де ло ви тех нич ке до ку мен та ци је (члан 
4); са др жи на и на чин из ра де тех нич ке до ку мен та ци је (чл. 5. до 35). У Пра-
вил ни ку су, по ред оста лог, про пи са ни и са др жи на идеј ног и глав ног про-
јек та за из град њу, од но сно ре кон струк ци ју стам бе них и по моћ них обје ка та 
по ро дич ног до ма ћин ства чи ја укуп на бру то по вр ши на не пре ла зи 400 ква-
драт них ме та ра (чл. 23. и 34), као и са др жи на идеј ног про јек та за из град њу 
обје ка та ви со ко град ње до 3000 ква драт них ме та ра (члан 24). Устав ни суд 
је утвр дио да је За кон о пла ни ра њу и из град њи на осно ву ко га је оспо ре ни 
Пра вил ник до нет пре стао да ва жи да ном сту па ња на сна гу За ко на о пла ни-
ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, број 72/09), као и да је од ред бом 
чла на 222. став 2. ва же ћег За ко на про пи са но да ће се до до но ше ња под за-
кон ских ака та на осно ву овла шће ња из овог за ко на при ме њи ва ти под за кон-
ски ак ти до не ти на осно ву за ко на ко ји пре ста је да ва жи да ном сту па ња на 
сна гу овог за ко на, ако ни су у су прот но сти са овим за ко ном.

С об зи ром на то да је оспо ре ни Пра вил ник и да ље на сна зи, на осно ву 
овла шће ња из За ко на о пла ни ра њу и из град њи до не тог 2009. го ди не, те да 
је За кон о пла ни ра њу и из град њи на осно ву ко га је Пра вил ник до нет пре-
стао да ва жи, по сто ја ње раз ло га за по кре та ње по ступ ка за оце ну за ко ни-
то сти овог пра вил ни ка мо же се ис пи ти ва ти са мо у од но су на За кон о пла-
ни ра њу и из град њи ко ји је на сна зи, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва.

По ла зе ћи од раз ло га оспо ра ва ња са др жа них у под не тим ини ци ја ти-
ва ма, Устав ни суд је кон ста то вао да се за ко ни тост оспо ре ног Пра вил ни ка  
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до во ди у пи та ње је ди но са ста но ви шта овла шће ња ми ни стра са др жа ног у 
од ред би чла на 106. ра ни јег За ко на о пла ни ра њу и из град њи, та ко што је дан 
од ини ци ја то ра сма тра да ми ни стар ни је имао овла шће ње да пр о пи су је са-
др жи ну и на чин из ра де тех нич ке до ку мен та ци је за објек те ви со ко град ње, 
а дру ги да је на ве де ном од ред бом За ко на ми ни стар био овла шћен да про-
пи ше са др жи ну и на чин из ра де тех нич ке до ку мен та ци је за објек те ви со ко-
град ње, али са мо за оне објек те ви со ко град ње за ко је одо бре ње за из град-
њу да је ми ни стар ство на ве де не у чла ну 89. став 4. тог за ко на. 

Оце њу ју ћи осно ва ност на во да под но си ла ца ини ци ја ти ве, Устав ни суд 
је утвр дио да је За ко ном о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), ко ји је на сна зи, пр о пи са но: да се гра ђе ње 
обје ка та (ви со ко град ње и ни ско град ње) вр ши на осно ву гра ђе вин ске до-
зво ле и тех нич ке до ку мен та ци је (члан 110); да се тех нич ка до ку мен та ци-
ја за гра ђе ње и ре кон струк ци ју обје ка та из ра ђу је као ге не рал ни пр о је кат, 
идеј ни пр о је кат, глав ни пр о је кат, из во ђач ки пр о је кат и пр о је кат из ве де ног 
објек та (члан 116); да је од ред ба ма чл. 117. до 122. уре ђе на са др жи на ге не-
рал ног, идеј ног и глав ног про јек та те по себ них вр ста глав них про је ка та; да 
је од ред бом чла на 124. став 3. про пи са но да је про је кат из ве де ног објек та 
глав ни про је кат са из ме на ма на ста лим у то ку гра ђе ња објек та; да су од ред-
ба ма чла на 133. од ре ђе ни објек ти за чи ју из град њу Ми ни стар ство из да је 
гра ђе вин ску до зво лу и да су од ред ба ма чла на 201. За ко на про пи са на овла-
шће ња ми ни стра за до но ше ње под за кон ских ака та, по ред оста лог и овла-
шће ње ми ни стра да про пи су је са др жи ну и обим прет ход них ра до ва, прет-
ход не сту ди је оправ да но сти и сту ди је оправ да но сти, те са др жи ну и на чин 
при пре ме тех нич ке до ку мен та ци је (тач ка 14)). 

С об зи ром на то да је од ред бом чла на 201. тач ка 14) ва же ћег За ко на ми-
ни стар овла шћен да бли же про пи су је са др жи ну и на чин при пре ме тех нич ке 
до ку мен та ци је из чла на 116. За ко на, те да су оспо ре ним Пра вил ни ком бли-
же про пи са ни са др жи на и на чин из ра де тех нич ке до ку мен та ци је за објек те 
ви со ко град ње, Устав ни суд је оце нио да не ма осно ва да се по во дом ини ци-
ја ти ве пр вог под но си о ца по кре не по сту пак за утвр ђи ва ње не за ко ни то сти 
оспо ре ног ак та због не по сто ја ња за ко ном утвр ђе ног овла шће ња за ње го-
во до но ше ње. У ве зи са на во ди ма под но си о ца дру ге ини ци ја ти ве да је ми-
ни стар овла шћен да бли же про пи ше са др жи ну и на чин при пре ме тех нич-
ке до ку мен та ци је је ди но за објек те за чи ју из град њу гра ђе вин ску до зво лу 
из да је ми ни стар ство, Устав ни суд сма тра да из од ре да ба За ко на ко ји ма су 
про пи са на овла шће ња ми ни стра, као и дру гих од ре да ба За ко на, сле ди овла-
шће ње ми ни стра да бли же про пи ше са др жи ну и на чин при пре ме тех нич ке 
до ку мен та ци је не са мо за објек те за ко је одо бре ње за из град њу из да је ми-
ни стар ство, већ и за све оста ле гра ђе вин ске објек те чи ја је из град ња уре-
ђе на За ко ном, укљу чу ју ћи и објек те из чл. 23, 24. и 34. Пра вил ни ка. Устав-
ни суд је кон ста то вао да је овла шће ње ми ни стра да про пи ше са др жи ну и 
на чин при пре ме тех нич ке до ку мен та ци је за из град њу обје ка та би ло са др-
жа но и у чла ну 106. а у ве зи са чла ном 88. став 2. ра ни је ва же ћег За ко на о 
пла ни ра њу и из град њи, на осно ву ко га је оспо ре ни Пра вил ник до нет, као и 
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да је ми ни стар био овла шћен да про пи ше са др жи ну и на чин при пре ме тех-
нич ке до ку мен та ци је и за дру ге гра ђе вин ске објек те, а не са мо за објек те за 
ко је је одо бре ње за из град њу, са гла сно том за ко ну, из да ва ло ми ни стар ство. 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд ни је на шао осно ва за по кре та-
ње по ступ ка по во дом под не тих ини ци ја ти ва, те, са гла сно од ред би чла на 
53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), 
ини ци ја ти ву ни је при хва тио.

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

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУп-134/2008 од 15. де цем бра 2011. го ди не 

Од лу ка о бли жим усло ви ма и на чи ну вр ше ња  
кон вер зи је штед них уло га гра ђа на у об ве зни це  

Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Цр не Го ре 
(„Слу жбе ни лист СРЈ“, број 44/02) 

– тач ка 2. став 3.

Оспо ре ну Од лу ку до нео је гу вер нер На род не бан ке Ју го сла ви је, на 
осно ву из ри чи тог за ко ном про пи са ног овла шће ња. По ла зе ћи од то га да 
су за ко ном уре ђе ни усло ви и на чин ре гу ли са ња оба ве за по осно ву де ви зне 
штед ње гра ђа на ко ја је по ста ла јав ни дуг Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, 
а да се оспо ре ном Од лу ком, као под за кон ским ак том, са мо бли же уре ђу је 
по сту пак, од но сно про це ду ра у вр ше њу кон вер зи је де ви зне штед ње гра ђа-
на у об ве зни це Ре пу бли ке Ср би је, на чин књи го вод стве ног еви ден ти ра ња 
и ре ги стра ци је об ве зни ца, то оспо ре ном од ред бом Од лу ке ни је по вре ђе но 
устав но пра во на имо ви ну, за бра ну дис кри ми на ци је, пра во на пра вич но 
су ђе ње, ни ти пра во на јед на ку за шти ту пра ва и на прав но сред ство.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
у став но сти тач ке 2. став 3. Од лу ке о бли жим усло ви ма и на чи ну вр ше ња 
кон вер зи је штед них уло га гра ђа на у об ве зни це Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу-
бли ке Цр не Го ре („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 44/02).

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр-
ђи ва ње не у став но сти тач ке 2. Од лу ке на ве де не у из ре ци. Ини ци ја ти вом је 
оспо ре но ви ше оп штих ака та истим на во дом да је ли ци ма ко ја су на дан 4. 
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ју ла 2002. го ди не има ла пре би ва ли ште ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је 
оне мо гу ће но пра во на ис пла ту нов ча них де по зи та код Да фи мент бан ке и 
Ју го скан дик бан ке, тј. пра во на до би ја ње еми то ва них об ве зни ца Ре пу бли ке 
Ср би је. Оспо ра ва ју ћи тач ку 2. Од лу ке, ини ци ја тор је ми шље ња да је том од-
ред бом „учи ње на дис кри ми на ци ја по осно ву на ци о нал не при пад но сти јер 
је пред ви ђе но да се кон вер зи ја де ви зне штед ње ба на ка са те ри то ри је Ре пу-
бли ке Ср би је од но сно Ре пу бли ке Цр не Го ре, вр ши са мо гра ђа ни ма чи је је 
пре би ва ли ште на те ри то ри ји тих ре пу бли ка“. Сма тра да су му та квим про-
пи си ва њем угро же на основ на људ ска пра ва за јем че на Уста вом Ре пу бли ке 
Ср би је, и то пра во на имо ви ну, за бра на дис кри ми на ци је, пра во на пра вич-
но су ђе ње и пра во на јед на ку за шти ту пра ва и на прав но сред ство. Из са-
др жи не ини ци ја ти ве про из ла зи да ини ци ја тор оспо ра ва са мо став 3. тач ке 
2. Од лу ке ко јом је про пи са но да кон вер зи ју де ви зне штед ње бан ке са те ри-
то ри је Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре вр ше гра ђа ни ма чи је је пре би ва ли-
ште на те ри то ри ји тих ре пу бли ка.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ну Од лу ку 
о бли жим усло ви ма и на чи ну вр ше ња кон вер зи је штед них уло га гра ђа на у 
об ве зни це Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Цр не Го ре („Слу жбе ни лист СРЈ“, 
број 44/02) до нео гу вер нер На род не бан ке Ју го сла ви је, на осно ву чла на 9. 
За ко на о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву 
де ви зне штед ње гра ђа на („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 36/02). Оспо ре ном Од-
лу ком уре ђу ју се бли жи усло ви и на чин вр ше ња кон вер зи је штед них уло-
га гра ђа на у об ве зни це Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Цр не Го ре ко је ће се 
еми то ва ти ра ди ре гу ли са ња ду га Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Цр не Го-
ре из чла на 3. За ко на о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла-
ви је по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на, на чин књи го вод стве ног еви ден ти-
ра ња тих об ве зни ца, као и на чин њи хо ве ре ги стра ци је код На род не бан ке 
Ју го сла ви је – За во да за об ра чун и пла ћа ња – Цен трал ног ре ги стра де поа и 
кли рин га хар ти ја од вред но сти (тач ка 1). Тач ком 2. Од лу ке про пи са но је: 
да штед ни уло зи гра ђа на из тач ке 1. пред ста вља ју ста ње не ис пла ће не де ви-
зне штед ње на дан еми си је об ве зни ца из тач ке 1, од но сно на дан кон вер зи-
је – 19. ав густ 2002. го ди не уве ћа но за ка ма ту об ра чу на ту по сто пи од 2% 
го ди шње до тог да на и пре ра чу на то у евре (став 1); да кон вер зи ју де ви зне 
штед ње из ста ва 1. ове тач ке оба вља ју бан ке из чла на 8. За ко на ко је су ус-
лед ста ту сних про ме на по ста ле прав ни след бе ни ци тих ба на ка, као и бан ке 
ко је у скла ду с про пи си ма ко ји ма се уре ђу ју са на ци ја, сте чај и ли кви да ци ја 
ба на ка пре у зи ма ју по сло ве у ве зи са ис пла том де ви зне штед ње гра ђа на по-
ло же не код овла шће них ба на ка из тог чла на над ко ји ма је по кре нут по сту-
пак сте ча ја или ли кви да ци је (став 2); да кон вер зи ју де ви зне штед ње бан ке 
са те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, од но сно Ре пу бли ке Цр не Го ре вр ше гра ђа-
ни ма чи је је пре би ва ли ште на те ри то ри ји тих ре пу бли ка (став 3).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да је за бра ње на сва ка дис кри-
ми на ци ја, не по сред на или по сред на по би ло ком осно ву, а на ро чи то осно ву 
ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и-
спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, 
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ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. став 3); да сва-
ко има пра во на не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, 
пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма 
и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја би би ла раз лог за по кре та ње по ступ-
ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га (члан 32. став 1); да се јем чи јед на ка за-
шти та пра ва пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, има о ци ма јав них 
овла шће ња и ор га ни ма ау то ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве (члан 36. став 1); да се јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин-
ских пра ва сте че них по осно ву за ко на (члан 58. став 1); да је На род на бан-
ка Ср би је цен трал на бан ка ко ја је са мо стал на и под ле же над зо ру На род не 
скуп шти не ко јој и од го ва ра, као и да На род ном бан ком Ср би је ру ко во ди 
гу вер нер ко га би ра На род на скуп шти на (члан 95. ст. 1. и 2); да Ре пу бли ка 
Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра-
ђа на, устав ност и за ко ни тост, по сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав ним 
ор га ни ма, мо не тар ни, бан кар ски, де ви зни и ца рин ски си стем, сво јин ске и 
обли га ци о не од но се и за шти ту свих об ли ка сво ји не, дру ге еко ном ске од-
но се од оп штег ин те ре са и дру ге од но се од ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју, 
у скла ду с Уста вом (члан 97. тач. 2, 6, 7, 8. и 17).

За оце ну оспо ре не Oдлуке од зна ча ја су, по оце ни Су да, и од ред бе За ко-
на о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви-
зне штед ње гра ђа на („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 36/02 и „Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 80/04 и 101/05), ко јим су уре ђе ни усло ви и на чин ре гу ли са ња оба ве-
за по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на ко ја је у скла ду са од ред ба ма За ко на о 
из ми ре њу оба ве за по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на пре тво ре на у оро че-
ни де по зит код овла шће них ба на ка и по ста ла јав ни дуг Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је. Од ред бом чла на 3. тог за ко на про пи са но је да оба ве за Са ве зне 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву јав ног ду га утвр ђе ног на на чин из чла-
на 2. За ко на по ста је од да на сту па ња на сна гу тог за ко на, оба ве за, од но сно 
дуг Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Цр не Го ре – сра змер но ви си ни де ви зне 
штед ње гра ђа на чи је је пре би ва ли ште на те ри то ри ји тих ре пу бли ка. Пре-
ма од ред ба ма чла на 5. ст. 1. и 4. тог за ко на, за ре гу ли са ње јав ног ду га Са ве-
зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је ко ји је по стао јав ни дуг Ре пу бли ке Ср би је и Ре-
пу бли ке Цр не Го ре – Ре пу бли ка Ср би ја и Ре пу бли ка Цр на Го ра еми то ва ће 
об ве зни це ко је гла се на евро а основ не еле мен те об ве зни це, из нос еми си-
ја као и усло ве ди стри бу ци је и на пла те про пи са ће вла де Ре пу бли ке Ср би-
је и Ре пу бли ке Цр не Го ре. Од ред бом чла на 9. За ко на про пи са но је да бли-
же усло ве и на чин вр ше ња кон вер зи је штед них уло га гра ђа на у об ве зни це, 
на чин њи хо вог књи го вод стве ног еви ден ти ра ња, као и на чин ре ги стра ци је 
об ве зни це у Цен трал ном ре ги стру про пи су је На род на бан ка Ју го сла ви је. 

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на, Устав ни суд је утвр-
дио да је оспо ре ну Од лу ку о бли жим усло ви ма и на чи ну вр ше ња кон вер-
зи је штед них уло га гра ђа на до нео гу вер нер На род не бан ке Ју го сла ви је, 
на осно ву из ри чи тог овла шће ња са др жа ног у чла ну 9. За ко на о ре гу ли са-
њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње 
гра ђа на, пре ма ко ме На род на бан ка Ју го сла ви је про пи су је бли же усло ве и  
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на чин вр ше ња кон вер зи је штед них уло га гра ђа на у об ве зни це, на чин њи-
хо вог књи го вод стве ног еви ден ти ра ња, као и на чин ре ги стра ци је об ве зни-
ца у Цен трал ном ре ги стру.

По ла зе ћи од то га да су на ве де ним за ко ном уре ђе ни усло ви и на чин ре-
гу ли са ња оба ве за по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на ко ја је по ста ла јав ни 
дуг Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је а да се оспо ре ном Од лу ком, као под за-
кон ским ак том, са мо бли же уре ђу је по сту пак, од но сно про це ду ра у вр ше-
њу кон вер зи је де ви зне штед ње гра ђа на у об ве зни це Ре пу бли ке Ср би је, на-
чи ну књи го вод стве ног еви ден ти ра ња и ре ги стра ци ји об ве зни ца, Устав ни 
суд је утвр дио да не сто је на во ди ини ци ја то ра да је оспо ре ном тач ком 2. 
став 3. Од лу ке по вре ђе но устав но пра во на имо ви ну, за бра ну дис кри ми-
на ци је, пра во на пра вич но су ђе ње и пра во на јед на ку за шти ту пра ва и на 
прав но сред ство, с об зи ром на то да је пи та ње усло ва за кон вер зи ју у об-
ве зни це Ре пу бли ке уре ђе но чла ном 3. За ко на о ре гу ли са њу јав ног ду га Са-
ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на а не оспо-
ре ном Од лу ком. 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио да не ма осно ва за по-
кре та ње по ступ ка по во дом под не те ини ци ја ти ве, те ини ци ја ти ву, са гла сно 
од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), ни је при хва тио.

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

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУп-160/2008 од 27. ок то бра 2011. го ди не

Об у ста ва по ступ ка

Од лу ка о вр ше њу осни вач ких пра ва у Ди рек то ра ту ци вил ног  
ва зду хо плов ства др жа ве Ср би је и др жа ве Цр не Го ре 

(„Слу жбе ни гла сник РС, број 53/06)

Пра вил ник о на чи ну об ра чу на и ви си ни на кна да за услу ге ко је пру жа 
Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је 

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 30/08, 95/08, 104/08 – ис пр. 1/10 и 69/10)

За ко но да вац је до но ше њем но вог За ко на о ва зду шном са о бра ћа ју, 
ко јим је уре дио прав ни по ло жај, по сло ве, ор га ни за ци ју и фи нан си ра ње 
Ди рек то ра та ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је и ста вио ван 
сна ге пред мет ну оспо ре ну Од лу ку из вр шио уса гла ша ва ње прав них ака та 
из ове обла сти и ти ме от кло нио сва спо р на устав но прав на пи та ња због 
ко јих је Устав ни суд по кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то-
сти ове од лу ке. 
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Устав ни суд је кон ста то вао да је у то ку тра ја ња по ступ ка пред Су дом 
оспо ре ни Пра вил ник пре стао да ва жи у це ли ни. С об зи ром на то да се 
ини ци ја тор ни у на кнад но од ре ђе ном ро ку ни је из ја снио да ли оста је при 
под не тој ини ци ја ти ви, а Устав ни суд ни је на шао осно ва да сам на ста ви 
по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти оспо ре ног Пра вил ни ка ко ји 
је пре стао да ва жи, Суд је кон ста то вао да не по сто је про це сне прет по став-
ке за да ље во ђе ње по ступ ка. 

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти Од лу ке о 
вр ше њу осни вач ких пра ва у Ди рек то ра ту ци вил ног ва зду хо плов ства др жа-
ве Ср би је и др жа ве Цр не Го ре („Слу жбе ни гла сник РС“, број 53/06) и Пра-
вил ни ка о на чи ну об ра чу на и ви си ни на кна да за услу ге ко је пру жа Ди рек-
то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 30/08, 95/08, 104/08 – ис прав ка, 1/10 и 69/10).

О б р а з л о ж е њ е

По сту па ју ћи по под не тој ини ци ја ти ви за по кре та ње по ступ ка за утвр-
ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти Пра вил ни ка о на чи ну об ра чу на и 
ви си ни на кна да за услу ге ко је пру жа Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов-
ства Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 30/08, 95/08, 104/08 – 
ис прав ка и 1/10), Устав ни суд је, на сед ни ци одр жа ној 28. ма ја 2010. го ди-
не, до нео Ре ше ње IУо-219/2009 ко јим је са мо стал но по кре нуо по сту пак за 
оце ну устав но сти и за ко ни то сти Од лу ке о вр ше њу осни вач ких пра ва у Ди-
рек то ра ту ци вил ног ва зду хо плов ства др жа ве Ср би је и др жа ве Цр не Го ре 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 53/06), с об зи ром на то да је оце нио да се као 
прет ход но пи та ње у по ступ ку нор ма тив не кон тро ле оспо ре ног Пра вил ни-
ка, по ста вља пи та ње са гла сно сти на ве де не Од лу ке са Уста вом и за ко ном. 
Са гла сно на ве де ном, Устав ни суд је истим ре ше њем за стао са по ступ ком 
за оце ну устав но сти и за ко ни то сти оспо ре ног Пра вил ни ка до до но ше ња 
од лу ке по во дом спо р них устав но прав них пи та ња у ве зи с Од лу ком о вр-
ше њу осни вач ких пра ва у Ди рек то ра ту ци вил ног ва зду хо плов ства др жа-
ве Ср би је и др жа ве Цр не Го ре. Овим ре ше њем, као спо р на по ста вље на су 
сле де ћа устав но пра ва пи та ња: 

– да ли је прав ни по ло жај Ди рек то ра та мо гао би ти од ре ђен од лу ком 
Вла де, има ју ћи у ви ду да је са гла сно од ред би чла на 137. став 4. Уста ва утвр-
ђе но да се јав на овла шће ња од ре ђе ним су бјек ти ма мо гу по ве ри ти са мо за-
ко ном, а не и ни жим прав ним ак том од за ко на;

– да ли је Вла да мо гла оспо ре ном Од лу ком кон ва ли ди ра ти Од лу-
ку о осни ва њу Ди рек то ра та ко ју су до не ле вла де др жа ва чла ни ца др жав-
не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра и ко јом је од ре ђе на над ле жност овог  
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за јед нич ког ор га на др жа ва чла ни ца у из вр ша ва њу За ко на о ва зду шном са-
о бра ћа ју, има ју ћи у ви ду од ред бе чла на 97. тач ка 13. Уста ва ко јом је утвр-
ђе но да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је ре жим без бед но сти у свим 
вр ста ма са о бра ћа ја и чла на 123. тач. 2. и 3. Уста ва ко јим је утвр ђе но да Вла-
да из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште ак те На род не скуп шти не и до но си уред-
бе и дру ге оп ште ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на; на и ме, на осно ву оспо ре не 
Од лу ке Вла да је у пот пу но сти пре не ла ове по сло ве у обла сти без бед но сти 
ци вил ног ва зду хо плов ства на Ди рек то рат, чи ји прав ни по ло жај у од но су 
на др жав ну упра ву Ср би је ни је од ре ђен ни јед ним прав ним ак том;

– да ли се овла шће ња за до но ше ње про пи са од стра не Ди рек то ра та мо-
гу уста но ви ти од лу ком Вла де, а не на осно ву за ко на ко ји ма је уре ђе на ма-
те ри ја ци вил ног ва зду хо плов ства у Ре пу бли ци Ср би ји;

– да ли су оспо ре ном Од лу ком Вла де утвр ђе ни прав ни по ло жај Ди рек-
то ра та и од ре ђе на ње го ва над ле жност на осно ву кон ва ли ди ра не Од лу ке о 
осни ва њу Ди рек то ра та у су прот но сти са од ред бом чла на 11. За ко на о ми-
ни стар стви ма, има ју ћи у ви ду да са гла сно овој од ред би Ми ни стар ство за 
ин фра струк ту ру Ре пу бли ке Ср би је у окви ру свог де ло кру га ра да вр ши по-
сло ве др жав не упра ве у обла сти ва зду шног са о бра ћа ја ко ји се од но се на 
уре ђе ње и обез бе ђе ње са о бра ћај ног си сте ма;

– да ли је оспо ре на Од лу ка Вла де у са гла сно сти са од ред бом чла на 4. 
За ко на о др жав ној упра ви ко јом је про пи са но да се са мо за ко ном по је ди-
ни по сло ви др жав не упра ве мо гу по ве ри ти има о ци ма јав них овла шће ња; 

– да ли је оспо ре на Од лу ка Вла де у де лу ко јим се кон ва ли ди ра Од лу ка о 
осни ва њу Ди рек то ра та у са гла сно сти са од ред бом чла на 16. став 2. За ко на о 
др жав ној упра ви, има ју ћи у ви ду да се Од лу ком о осни ва њу утвр ђу ју прав-
ним и фи зич ким ли ци ма по је ди не оба ве зе ко је ни су уста но вље не за ко ном.

Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка је до ста вље но Вла ди на од го вор 27. ју-
ла 2010. го ди не. Вла да је до ста ви ла Устав ном су ду од го вор 4. ок то бра 2010. 
го ди не. 

У од го во ру се на во ди да је оспо ре на Од лу ка до не та на осно ву тач ке 1. 
али не ја 2. Од лу ке о оба ве за ма др жав них ор га на Ре пу бли ке Ср би је у оства-
ри ва њу над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, као след бе ни ка др жав не за јед ни це 
Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни гла сник РС“, број 48/06), ко јим се оба ве-
зу ју Вла да и дру ги др жав ни ор га ни да, у окви ру сво јих Уста вом Ре пу бли-
ке Ср би је утвр ђе них над ле жно сти, до не су у ро ку од 45 да на по треб на ак та 
и пре ду зму по треб не ме ре с ци љем оства ри ва ња над ле жно сти Ре пу бли ке 
Ср би је ко је су пре шле на Ре пу бли ку Ср би ју као др жа ву след бе ни ка др жав-
не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, а пре све га у обла сти спољ них по сло ва и 
од бра не, до до но ше ња нео п ход них за ко на. По на во ди ма до но си о ца оспо-
ре не Од лу ке, су штин ски раз лог и циљ до но ше ња ове од лу ке би ла је за шти-
та ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је по сле исту па ња Цр не Го ре из др жав не за јед-
ни це Ср би ја и Цр на Го ра, а што је у скла ду са чла ном 60. Устав не по ве ље 
др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни лист СЦГ“, број 1/03), 
где је про пи са но да др жа ва чла ни ца ко ја ис ко ри сти пра во исту па ња не на-
сле ђу је пра во на ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет, а сва спо р на пи та ња 
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по себ но се ре гу ли шу из ме ђу др жа ве след бе ни ка и оса мо ста ље не др жа ве. У 
од го во ру се да ље на во ди да су по сло ви ко је оба вља Ди рек то рат утвр ђе ни 
Од лу ком о осни ва њу Ди рек то ра та ци вил ног ва зду хо плов ства др жа ве Ср-
би је и др жа ве Цр не Го ре, као и да је тач ком 3. Од лу ке о при хва та њу Спо ра-
зу ма др жа ва чла ни ца о де фи ни са њу ко нач ног ста ту са ор га на и ор га ни за-
ци ја из чла на 15. За ко на за спро во ђе ње Устав не по ве ље др жав не за јед ни це 
Ср би ја и Цр на Го ра, ко ја је прав ни основ за осни ва ње Ди рек то ра та, обез-
бе ђе но вр ше ње тих по сло ва, на кон уки да ња Са ве зног ми ни стар ства са о-
бра ћа ја и те ле ко му ни ка ци ја. На и ме, овла шће ња за до но ше ње про пи са из 
обла сти ва зду шног са о бра ћа ја уста но вље на су За ко ном о ва зду шном са о-
бра ћа ју („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 12/98, 5/99, 38/99, 44/99, 73/00 и 70/01 и 
„Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/05), а са пре стан ком по сто ја ња Са ве зног 
ми ни стар ства са о бра ћа ја и те ле ко му ни ка ци ја, по сло ви из ње го вог де ло кру-
га пре не ти су, са гла сно на ве де ној тач ки 3. Од лу ке о при хва та њу Спо ра зу-
ма др жа ва чла ни ца о де фи ни са њу ко нач ног ста ту са ор га на и ор га ни за ци ја 
из чла на 15. За ко на за спро во ђе ње Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср-
би ја и Цр на Го ра, на Ди рек то рат. До но си лац оспо ре не Од лу ке сма тра да та 
Од лу ка ни је у су прот но сти са од ред бом чла на 16. став 2. За ко на о др жав-
ној упра ви (‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, бр. 79/05 и 101/07), ко јом је про пи са-
но да ми ни стар ства и по себ не ор га ни за ци је не мо гу про пи сом од ре ђи ва ти 
сво је или ту ђе над ле жно сти, ни ти фи зич ким и прав ним ли ци ма уста но вља-
ва ти пра ва и оба ве зе ко је ни су већ уста но вље не за ко ном, из раз ло га што је 
до но си лац оспо ре не Од лу ке (као и Од лу ке ко јом је осно ван Ди рек то рат), 
Вла да, а не ми ни стар ство или по себ на ор га ни за ци ја. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио сле де ће:
Од лу ку о вр ше њу осни вач ких пра ва у Ди рек то ра ту ци вил ног ва зду хо-

плов ства др жа ве Ср би је и др жа ве Цр не Го ре до не ла је Вла да, на сед ни ци 
одр жа ној 22. ју на 2006. го ди не. Од лу ка је об ја вље на у ‘’Слу жбе ном гла сни-
ку Ре пу бли ке Ср би је’’ број 53 од 23. ју на 2006. го ди не, а сту пи ла је на сна-
гу 24. ју на 2006. го ди не. 

Пред мет ном Од лу ком се нај пре у тач ки 1. кон ста ту је да је Ре пу бли ка 
Ср би ја пре у зе ла осни вач ка пра ва у Ди рек то ра ту ци вил ног ва зду хо плов ства 
др жа ве Ср би је и др жа ве Цр не Го ре, ко ји је осно ван Од лу ком Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је 05 број 343-6693/2003-1 од 16. ок то бра 2003. го ди не и Од лу-
ком Вла де Ре пу бли ке Цр не Го ре број 02-9118/2 од 16. ок то бра 2003. го ди не 
и да осни вач ка пра ва у име Ре пу бли ке Ср би је вр ши Вла да. Тач ком 2. Од лу-
ке пред ви ђе но је да се на рад Ди рек то ра та при ме њу ју про пи си по ко ји ма 
он ра ди на дан сту па ња на сна гу ове од лу ке, из у зев у де лу ко ји ни је у са гла-
сно сти са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је или ко ји је у су прот но сти са дру гим 
про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је, док је тач ком 3. ове од лу ке од ре ђе но ње но 
сту па ње на сна гу.

На кон до но ше ња Ре ше ња Устав ног су да о по кре та њу по ступ ка за оце-
ну устав но сти и за ко ни то сти Од лу ке о вр ше њу осни вач ких пра ва у Ди рек-
то ра ту ци вил ног ва зду хо плов ства др жа ве Ср би је и др жа ве Цр не Го ре, На-
род на скуп шти на је, на сед ни ци од 12. ок то бра 2010. го ди не, до не ла но ви 
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За кон о ва зду шном са о бра ћа ју („Слу жбе ни гла сник РС“, број 73/10), ко ји 
је сту пио на сна гу 20. ок то бра 2010. го ди не, ка да су са гла сно од ред би чла на 
269. овог за ко на пре ста ли да ва же прет ход ни За кон о ва зду шном са о бра ћа-
ју из 1998. го ди не, оспо ре на Од лу ка и Вла дин За кљу чак о про ме ни на зи ва 
Ди рек то ра та ци вил ног ва зду хо плов ства Ср би је и Цр не Го ре. 

Устав ни суд је кон ста то вао да су на ве де ним За ко ном о ва зду шном са-
о бра ћа ју уре ђе ни прав ни по ло жај, по сло ви, ор га ни за ци ја и фи нан си ра ње 
Ди рек то ра та ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је (чл. 233. до 243. 
За ко на). Ди рек то рат је За ко ном уста но вљен као јав на аген ци ја над ко јом 
осни вач ка пра ва вр ши Вла да у име Ре пу бли ке Ср би је и ко ја, као јав но овла-
шће ње оба вља по сло ве др жав не упра ве ко ји су јој овим за ко ном по ве ре ни 
(члан 233. став 1). По сло ви Ди рек то ра та су од ре ђе ни од ред ба ма чла на 234. 
За ко на, ко ји ма је про пи са но: да Ди рек то рат до но си про пи се и пр во сте пе-
не управ не ак те кад је на то овла шћен овим за ко ном или дру гим про пи сом, 
из да је јав не ис пра ве и во ди еви ден ци је за ко је је овла шћен овим за ко ном 
или дру гим про пи сом, оба вља про ве ру над ва зду хо плов ним су бјек ти ма, 
уче ству је у ра ду ме ђу на род них ва зду хо плов них ор га ни за ци ја и ин сти ту ци-
ја и њи хо вих рад них те ла, са ра ђу је с над ле жним ор га ни ма дру гих др жа ва и 
оба вља дру ге по сло ве од ре ђе не овим за ко ном или дру гим про пи сом; да се 
Ди рек то ра ту по ве ра ва ју по сло ви др жав не упра ве за ко је је овла шћен овим 
за ко ном, а ко ји се од но се на до но ше ње про пи са и пр во сте пе них управ них 
ака та, из да ва ње јав них ис пра ва и во ђе ње еви ден ци ја и да је Ди рек то рат на-
ци о нал но над зор но те ло Ре пу бли ке Ср би је у ва зду шној пло вид би, пре ма 
про пи си ма Европ ске уни је, и као та кав из да је сер ти фи кат о оспо со бље но-
сти за пру жа ње услу га у ва зду шној пло вид би и про ве ра ва да ли пру жа о ци 
услу га у ва зду шној пло вид би и да ље ис пу ња ва ју усло ве за пру жа ње услу га.

На осно ву све га на ве де ног, а по ла зе ћи од са др жи не спо р них устав но-
прав них пи та ња, Устав ни суд оце њу је да је за ко но да вац до но ше њем но вог 
За ко на о ва зду шном са о бра ћа ју, ко јим је уре дио прав ни по ло жај, по сло ве, 
ор га ни за ци ју и фи нан си ра ње Ди рек то ра та ци вил ног ва зду хо плов ства Ре-
пу бли ке Ср би је и ста вио ван сна ге пред мет ну Од лу ку о вр ше њу осни вач-
ких пра ва у Ди рек то ра ту ци вил ног ва зду хо плов ства др жа ве Ср би је и др жа-
ве Цр не Го ре, из вр шио уса гла ша ва ње прав них ака та из ове обла сти и ти ме 
от кло нио сва спо р на устав но прав на пи та ња због ко јих је Устав ни суд по-
кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти ове од лу ке. 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је са гла сно чла ну 57. тач ка 1) За-
ко на о Устав ном су ду, об у ста вио по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни-
то сти Од лу ке о вр ше њу осни вач ких пра ва у Ди рек то ра ту ци вил ног ва зду-
хо плов ства др жа ве Ср би је и др жа ве Цр не Го ре. 

По во дом оспо ре ног Пра вил ни ка о на чи ну об ра чу на и ви си ни на кна-
де за услу ге ко је пру жа Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли-
ке Ср би је, Устав ни суд је кон ста то вао да је у то ку тра ја ња по ступ ка пред 
Су дом, оспо ре ни Пра вил ник пре стао да ва жи у це ли ни. На и ме, Управ-
ни од бор Ди рек то ра та ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је је, на  
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сед ни ци од 21. де цем бра 2010. го ди не, до нео но ви Пра вил ник о ви си ни на-
кна да ко је се пла ћа ју Ди рек то ра ту ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке 
Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 13/11), ко ји је сту пио на сна гу 2. мар-
та 2011. го ди не. Од ред бом чла на 40. но вог Пра вил ни ка про пи са но је да да-
ном сту па ња на сна гу тог пра вил ни ка пре ста је да ва жи Пра вил ник о на чи ну 
об ра чу на и ви си ни на кна да за услу ге ко је пру жа Ди рек то рат ци вил ног ва-
зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 30/08, 95/08, 
104/08-ис прав ка, 1/10 и 69/10), што зна чи да је оспо ре ни Пра вил ник пре-
стао да ва жи 2. мар та 2011. го ди не. 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд ука зу је да је 22. ју на 2011. го ди-
не Су ду до ста вљен под не сак по моћ ни ка ди рек то ра Пред у зе ћа за авио-са-
о бра ћај „KO SMA SA IR“, д. о. о., Бе о град, у ко ме се по гре шно на во ди да је 
оспо ре ни Пра вил ник и да ље на сна зи и ко јим је за тра же но од Су да да до-
не се ко нач ну од лу ку у овом устав но суд ском пред ме ту. По во дом овог под-
не ска, Устав ни суд је кон ста то вао да се исти не мо же сма тра ти из ја шње њем 
под но си о ца ини ци ја ти ве, јер овај под не сак са др жи са мо пот пис по моћ ни-
ка ди рек то ра на ве де ног пред у зе ћа, а не и пе чат овог пред у зе ћа, што је нео-
п ход но да би се под не сак сма трао ва лид ним, јер је ини ци ја тор у кон крет-
ном слу ча ју пред у зе ће, а не по моћ ник ди рек то ра као по је ди нац. 

Устав ни суд је, на кон до ста ве овог под не ска, до пи сом од 24. ју на 2011. 
го ди не за тра жио од ини ци ја то ра да се, са гла сно од ред ба ма чла на 68. По-
слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 
76/11), из ја сни да ли оста је при сво јој ини ци ја ти ви, има ју ћи у ви ду про ме-
ње не окол но сти због пре стан ка ва же ња оспо ре ног Пра вил ни ка. Ка ко ини-
ци ја тор у оста вље ном до став ном ро ку ни је пре у зео на ве де ни до пис ко ји 
му је до ста вљен на адре су на зна че ну у ини ци ја ти ви (иста адре са на ко јој је 
ини ци ја то ру већ до ста вље но Ре ше ње Устав ног су да о по кре та њу по ступ ка 
IУо-219/2009 од 28. ма ја 2010. го ди не), до пис је, са гла сно пра ви ли ма о до-
ста ви до пи са Устав ног су да из чла на 87. став 2. По слов ни ка о ра ду Устав-
ног су да, ис так нут на огла сну та блу Устав ног су да у пе ри о ду од 12. до 20. 
ју ла 2011. го ди не. С об зи ром на то да се ини ци ја тор ни у на кнад но од ре ђе-
ном ро ку ни је из ја снио по во дом до пи са Устав ног су да, а Устав ни суд ни-
је на шао осно ва да сам на ста ви по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то-
сти оспо ре ног Пра вил ни ка ко ји је пре стао да ва жи, Суд је кон ста то вао да 
не по сто је пр о це сне прет по став ке за да ље во ђе ње по ступ ка. 

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је кон ста то вао да су се, са гла сно 
чла ну 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду, сте кли усло ви за об у ста ву по-
ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти оспо ре ног Пра вил ни ка, јер су у 
то ку по ступ ка пре ста ле пр о це сне прет по став ке за во ђе ње по ступ ка. 

На осно ву све га из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци. 

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУо-219/2009 од 20. ок то бра 2011. го ди не 





4. ОП ШТИ АК ТИ ОР ГА НА  
ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ





4.1. Оп шти на и град

Пра вил ник о ис пла ти тр о шко ва пре во за за до ла зак на рад  
и за од ла зак са ра да Оп штин ске упра ве Чо ка,  

број 01-031-5/2009-54  
од 29. ју ла 2009. го ди не

На чел ник оп штин ске упра ве ни је овла шћен да пра вил ни ком уре ђу-
је пра во, ви си ну и на чин на кна де тр о шко ва пре во за у јав ном са о бра ћа ју 
ра ди од ла ска на рад и по врат ка са ра да за по сле них, по ста вље них и име-
но ва них ли ца у оп штин ској упра ви. 

Ка ко су оспо ре ним пра вил ни ком уре ђе на пи та ња ко ја не мо гу би ти 
пред мет уре ђи ва ња ака та оп штин ске упра ве, Устав ни суд је утвр дио да 
оспо ре ни Пра вил ник у це ли ни ни је у са гла сно сти са за ко ном, а са мим тим 
ни са устав ним прин ци пом хи је рар хи је до ма ћих оп штих прав них ака та 
из чла на 195. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, те се ни је упу штао у оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти ње го ве са др жи не.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да Пра вил ник о ис пла ти тро шко ва пре во за за до ла зак на 
рад и за од ла зак са ра да Оп штин ске упра ве Чо ка, број 01-031-5/2009-54 од 
29. ју ла 2009. го ди не, ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном. 

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр-
ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти Пра вил ни ка о ис пла ти тро шко ва 
пре во за за до ла зак на рад и за од ла зак са ра да Оп штин ске упра ве Чо ка, број 
01-031-5/2009-54 од 29. ју ла 2009. го ди не. У ини ци ја ти ви се на во ди да је на-
чел ник оп штин ске упра ве Чо ка до но ше њем оспо ре ног Пра вил ни ка пре-
ко ра чио за кон ска овла шће ња, „јер је ста вио се бе из над пред сед ни ка Скуп-
шти не оп шти не, се кре та ра и чла на Оп штин ског ве ћа“. Осим то га, при ли ком 
из бо ра пре во зни ка, до но си лац ак та ни је во дио ра чу на о то ме да ли за по-
сле ни мо же тим пре во зом да до ла зи на рад и од ла зи са ра да. У ини ци ја ти-
ви је, та ко ђе, оспо ре на и од ред ба пра вил ни ка ко јом је пред ви ђе но да пра-
вил ник сту па на сна гу да ном до но ше ња и об ја вљи ва ња на огла сној та бли.

У од го во ру на чел ни ка Оп штин ске упра ве Чо ка на на во де ини ци ја ти-
ве ис так ну то је да су раз ло зи за сту па ње на сна гу Пра вил ни ка да ном об ја-
вљи ва ња фи нан сиј ске при ро де, од но сно да је до шло до сма ње ња тран сфе-
ра сред ста ва ло кал ним са мо у пра ва ма, па та ко и Оп шти ни Чо ка.
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У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ни Пра-
вил ник о ис пла ти тро шко ва пре во за за до ла зак на рад и за од ла зак са ра-
да, број 01-031-5/2009-54 од 29. ју ла 2009. го ди не, до нео на чел ник Оп штин-
ске упра ве Чо ка, на осно ву чла на 126. Ста ту та Оп шти не Чо ка („Слу жбе ни 
лист оп шти не Чо ка“, бр. 3/02, 8/02, 7/05 и 11/08), а у ве зи са чла ном 51. став 
1. тач ка 2. из ме на и до пу на Ста ту та оп шти не Чо ка („Слу жбе ни лист оп-
шти не Чо ка“, број 11/08), чла на 1, чла на 2. став 1. тач ка 1, чл. 3. и 53. Уред бе 
о на кна ди тро шко ва и от прем ни не др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 98/07), чла на 38. Од лу ке о ор га ни за ци ји оп-
штин ске упра ве у Чо ки („Слу жбе ни лист оп шти не Чо ка“, бр. 3/05 и 14/06) 
и ре ше ња пред сед ни ка Оп шти не Чо ка бр. 01.123-1/2009 („Слу жбе ни лист 
оп шти не Чо ка“, број 11/09).

Овим пра вил ни ком ре гу ли ше се пра во за по сле них, име но ва них и по-
ста вље них ли ца, ко ји пра ва из рад ног од но са оства ру ју у Оп штин ској упра-
ви у Чо ки (у да љем тек сту: за по сле ни), на на кна ду тро шко ва за до ла зак на 
рад и за од ла зак са ра да (у да љем тек сту: тро шко ви пре во за) (члан 1). Пре-
ма од ред ба ма Пра вил ни ка: ли ца из чла на 1. овог пра вил ни ка има ју пра во 
на на кна ду тро шко ва пре во за са мо за да не у ко ји ма су би ли на ра ду, а не-
ма ју пра во на на кна ду тро шко ва пре во за за вре ме ко ри шће ња го ди шњих 
од мо ра, бо ло ва ња, пла ће ног и не пла ће ног од су ства са ра да и ви ше днев ног 
слу жбе ног пу то ва ња (члан 2); на кна да ствар них тро шко ва пре во за вр ши ће 
се упла том це не прет плат не ме сеч не кар те на кон крет ној ре ла ци ји по пред-
ра чу ну при вред ног дру штва ко је је ре ги стро ва но и оба вља де лат ност пре-
во за пут ни ка и упла том це не прет плат не ме сеч не кар те за кон крет ну ре ла-
ци ју на те ку ћи ра чун за по сле них (члан 3); за по сле ни су ду жни да се у ро ку 
од три да на од да на сту па ња на сна гу ове од лу ке из ја сне од но сно да ју из ја-
ву о ре ла ци ји на ко јој пу ту ју и јед ном од на чи на на кна де тро шко ва пре во-
за ка ко је то пред ви ђе но у чла ну 3. ове од лу ке (члан 4); ви си на це не ме сеч-
не прет плат не кар те утвр ђу је се на осно ву по твр де нај ма ње два при вред на 
дру штва ко ја су ре ги стро ва на и оба вља ју пре воз на тра же ним ре ла ци ја ма 
та ко да се пун из нос пре во зне кар те ума њу је за 20%, од но сно сво ди на из-
нос прет плат не ме сеч не кар те (члан 5); за за по сле не чи је је ме сто ста но ва-
ња на те ри то ри ји на се ља Чо ка тро шко ви пре во за се не об ра чу на ва ју и не 
пла ћа ју, јер у на ве де ном не по сто ји ор га ни зо ван ло кал ни град ски ау то бу-
ски са о бра ћај (члан 6); на чел ник Оп штин ске упра ве ће у ро ку од три да на 
од да на до но ше ња овог пра вил ни ка са чи ни ти упут ство об ра чун ској слу жби 
за утвр ђи ва ње це не ме сеч не прет плат не кар те на по је ди ним ре ла ци ја ма на 
ко ји ма по сто је еви ден ти ра ни ко ри сни ци пре во за (члан 8); овај пра вил ник 
сту па на сна гу да ном до но ше ња и об ја вљи ва ња на огла сној та бли, а при ме-
њи ва ће се на об ра чун и ис пла ту тро шко ва пре во за ко ји бу ду вр ше ни по сле 
1. ав гу ста 2009. го ди не (члан 9).

На осно ву чла на 38. Од лу ке о ор га ни за ци ји оп штин ске упра ве у Чо ки 
(„Слу жбе ни лист оп шти не Чо ка“, бр. 3/05 и 14/06) и чла на 8. Пра вил ни ка 
о ис пла ти тро шко ва пре во за за до ла зак на рад и од ла зак са ра да, на чел ник 
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Оп штин ске упра ве Чо ка је 29. ју ла 2009. го ди не, до нео упут ство ко јим је 
пре ци зи ран на чин об ра чу на и пла ћа ња тро шко ва пре во за на рад и са ра да.

За ко ном о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05) про пи са но је: 
да за по сле ни у др жав ним ор га ни ма и иза бра на од но сно по ста вље на ли ца 
има ју пра во на на кна ду ма те ри јал них тро шко ва за днев ни це и но ће ње на 
слу жбе ном пу то ва њу, за упо тре бу соп стве ног во зи ла у слу жбе не свр хе, за 
пре воз на рад и са ра да, за се лид бе не тро шко ве и за на кна ду за одво је ни 
жи вот (члан 51. став 1); да ви си ну, усло ве и на чин ис пла те на кна де из ста-
ва 1. овог чла на утвр ђу је Вла да (члан 51. став 2); да се од ред бе овог за ко на 
са др жа не у гла ва ма II до XIV сход но при ме њу ју на ор га не ау то ном них по-
кра ји на, гра до ва и оп шти на (члан 75).

За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 116/08 и 104/09) про пи са но је да од ред бе За ко на о рад-
ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма на ста вља ју да се сход но при ме њу ју на 
рад не од но се у ор га ни ма ау то ном них по кра ји на и ло кал не са мо у пра ве до 
до но ше ња по себ ног за ко на (члан 189).

За ко ном о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 34/01) про пи са но је: да се овим за ко ном уре ђу је на чин 
утвр ђи ва ња пла та, до да та ка, на кна да и оста лих при ма ња, по ред оста лог, и 
иза бра них, по ста вље них и за по сле них ли ца у ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма 
те ри то ри јал не ау то но ми је и ло кал не са мо у пра ве (члан 1. тач ка 2)); да иза-
бра на, име но ва на и по ста вље на ли ца и за по сле ни из чла на 1. овог за ко на 
има ју пра во на на кна ду пла те и дру га при ма ња у ви си ни утвр ђе ној ак том 
Вла де, ако по себ ним за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но (члан 11).

Уред бом о на кна ди тро шко ва и от прем ни ни др жав них слу жбе ни ка и 
на ме ште ни ка („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 86/07 и 93/07) уре ђе ни су усло-
ви под ко ји ма др жав ни слу жбе ни ци и на ме ште ни ци оства ру ју пра во на на-
кна ду тро шко ва ко ји на ста ју у ве зи с њи хо вим ра дом у др жав ним ор га ни-
ма, на чин на кна де и ви си на на кна де тро шко ва, као и ви си на от прем ни не 
(члан 1). Пре ма од ред ба ма ове уред бе: др жав ном слу жбе ни ку и на ме ште-
ни ку на кна ђу ју се тро шко ви пре во за за до ла зак на рад и за од ла зак са ра да 
у ви си ни це не ме сеч не прет плат не кар те у град ском, при град ском, од но сно 
ме ђу град ском са о бра ћа ју (члан 3); до сту па ња на сна гу про пи са ко ји ма ће 
се уре ди ти пра ва по осно ву ра да у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве, иза бра на, 
по ста вље на и име но ва на ли ца и за по сле ни у ор га ни ма ло кал не са мо у пра-
ве оства ру ју пра ва на на кна ду тро шко ва, а за по сле ни и пра во на от прем-
ни ну сход ном при ме ном од ре да ба ове уред бе (члан 53).

По ла зе ћи од на ве де ног, по на ла же њу Устав ног су да, про из ла зи да се на 
рад не од но се у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве сход но при ме њу ју од ред бе 
За ко на о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма до до но ше ња по себ ног 
за ко на, као и да се на иза бра на, по ста вље на и за по сле на ли ца у ор га ни ма 
и ор га ни за ци ја ма те ри то ри јал не ау то но ми је и ло кал не са мо у пра ве при ме-
њу ју од ред бе За ко на о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма. 
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Та ко ђе, пре ма Уред би о на кна ди тро шко ва и от прем ни ни др жав них слу-
жбе ни ка и на ме ште ни ка, иза бра на, по ста вље на и име но ва на ли ца и за по-
сле ни у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве оства ру ју пра во на на кна ду тро шко-
ва и пра ва на от прем ни ну сход ном при ме ном од ре да ба Уред бе.

За ко ном о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма утвр ђе но је пра во 
на на кна ду ма те ри јал них тро шко ва за пре воз на рад и са ра да и про пи са-
но да ви си ну, усло ве и на чин ис пла те те на кна де утвр ђу је Вла да. Пре ма од-
ред ба ма За ко на о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма иза-
бра на, по ста вље на и за по сле на ли ца у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве има ју 
пра во на на кна ду пла те и дру га при ма ња у ви си ни утвр ђе ној ак том Вла де, 
ако по себ ним за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

Има ју ћи у ви ду из ло же но, Устав ни суд је оце нио да на чел ник оп штин-
ске упра ве Чо ка ни је био овла шћен да пра вил ни ком уре ђу је пра во, ви си ну 
и на чин на кна де тро шко ва пре во за у јав ном са о бра ћа ју ра ди од ла ска на рад 
и по врат ка са ра да за по сле них, по ста вље них и име но ва них ли ца у оп штин-
ској упра ви. Ка ко су оспо ре ним пра вил ни ком уре ђе на пи та ња ко ја са гла-
сно на ве де ним од ред ба ма за ко на и уред бе не мо гу би ти пред мет уре ђи ва ња 
ака та оп штин ске упра ве, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ни Пра вил ник 
у це ли ни не са гла сан са за ко ном. Бу ду ћи да Устав ни суд, са гла сно чла ну 54. 
став 1. За ко на о Устав ном су ду ни је огра ни чен зах те вом ини ци ја то ра, а да 
су пре ма оце ни Су да оспо ре ним Пра вил ни ком уре ђе на пи та ња ко ја са гла-
сно на ве де ним од ред ба ма За ко на не мо гу би ти пред мет уре ђе ња ак та оп-
штин ске упра ве, Устав ни суд је утвр дио да оспо ре ни Пра вил ник у це ли ни 
ни је у са гла сно сти са за ко ном. 

С об зи ром на то да је оспо ре ни Пра вил ник не са гла сан са за ко ном, са-
мим тим не са гла сан је и са устав ним прин ци пом хи је рар хи је до ма ћих оп-
штих прав них ака та из чла на 195. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

По ла зе ћи од из не те оце не не на дле жно сти на чел ни ка оп штин ске упра-
ве за до но ше ње Пра вил ни ка, Устав ни суд се ни је упу штао у оце ну устав-
но сти и за ко ни то сти ње го ве са др жи не.

Бу ду ћи да је у то ку прет ход ног по ступ ка прав но ста ње пот пу но утвр-
ђе но и да су при ку пље ни по да ци пру жа ли по у здан основ за од лу чи ва ње, 
Устав ни суд је од лу чио без до но ше ња ре ше ња о по кре та њу по ступ ка, са-
гла сно од ред би чла на 53. став 2. За ко на о Устав ног су ду („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 109/07).

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач. 1) и 4) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је до нео Од лу ку као у из ре ци.

На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва, Пра вил ник на чел ни ка Оп-
штин ске упра ве Чо ка на ве ден у из ре ци пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва-
ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“. 

Од лу ка Устав ног су да

Број: IУл-202/2009 од 27. ок то бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 89/11)
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4.2 Гра ђе вин ско зе мљи ште

Од лу ка о ме ри ли ма за пла ћа ње на кна де за ко ри шће ње  
гра ђе вин ског зе мљи шта 

(„Слу жбе ни лист оп шти не Су бо ти ца“, бр. 31/05, 12/06 и 6/07) 
– чл. 7, 9, 11, 14а и 15.

Скуп шти на оп шти не је оспо ре ним од ред ба ма Од лу ке про пи са ла кри-
те ри ју ме и ме ри ла за од ре ђи ва ње ви си не на кна де за ко ри шће ње гра ђе-
вин ског зе мљи шта, укљу чу ју ћи и на кна ду за ко ри шће ње не из гра ђе ног 
гра ђе вин ског зе мљи шта, у скла ду са за ко ном, с об зи ром на то да је пред-
ви де ла да се по год но сти ко је гра ђе вин ско зе мљи ште пру жа ко ри сни ку 
гра ђе вин ског зе мљи шта од ре ђу ју у од но су на ње гов по ло жај у на се љу и 
у за ви сно сти од на ме не ко ри шће ња (за ста но ва ње, за про из вод њу или 
дру гу по слов ну де лат ност). 

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба чл. 7, 9, 11, 14а и 15. Од лу ке о ме ри-
ли ма за пла ћа ње на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта („Слу жбе-
ни лист оп шти не Су бо ти ца“, бр. 31/05, 12/06 и 6/07). 

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти чл. 7, 9, 11, 14а и 15. Од лу ке о ме ри ли ма за пла-
ћа ње на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта („Слу жбе ни лист оп-
шти не Су бо ти ца“, бр. 31/05, 12/06 и 6/07).

Под но си лац ини ци ја ти ве је на вео да оспо ре не од ред бе Од лу ке о ме ри-
ли ма за пла ћа ње на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта ни су у са-
гла сно сти са чла ном 77. За ко на о пла ни ра њу и из град њи и са чл. 24. до 26. 
За ко на о по љо при вред ном зе мљи шту. Пре ма на во ди ма ини ци ја то ра, оспо-
ре ном Oдлуком ни је пред ви ђен „нај ве ћи пла ном до зво ље ни ин декс из-
гра ђе но сти“ као кри те ри јум за од ре ђи ва ње ви си не на кна де за ко ри шће ње 
гра ђе вин ског зе мљи шта, ка ко је то про пи са но чла ном 77. став 4. За ко на о 
пла ни ра њу и из град њи, већ се на кна да за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи-
шта на пла ћу је у од но су на укуп ну по вр ши ну зе мљи шта, ка ко је то про пи са-
но чла ном 14а оспо ре не Oдлуке. Ини ци ја тор сма тра да се не у во ђе њем тог 
кри те ри ју ма у ме ри ла за од ре ђи ва ње на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског 
зе мљи шта не за ко ни то на пла ћу ју не сра змер но ви со ке на кна де вла сни ци ма 
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зе мљи шта. Ини ци ја тор је на вео да је, на осно ву оспо ре не од лу ке и Ге не рал-
ног пла на Су бо ти ца – Па лић до 2020. го ди не, вла сни ци ма по љо при вред ног 
зе мљи шта ко ме ни је про ме ње на на ме на у скла ду са за ко ном уве ден „до дат-
ни на мет“, та ко што је јед но стра но од лу че но да њи хо во зе мљи ште пред ста-
вља не из гра ђе но зе мљи ште, те да они по ста ју об ве зни ци на кна де за ко ри-
шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта. Из на ве де них раз ло га, ини ци ја тор сма тра 
да оспо ре не од ред бе чл. 7, 9, 11, 14а и 15. Од лу ке, од но сно оспо ре на Од лу-
ка у це ли ни, ни су у са гла сно сти са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је, За ко ном о 
пла ни ра њу и из град њи и За ко ном о по љо при вред ном зе мљи шту. По ред 
то га, под но си лац је на вео да је уво ђе њем до дат не фи скал не оба ве зе по љо-
при вред ни ци ма ко ји су вла сни ци зе мљи шта „на ко је се про ши ри ло гра ђе-
вин ско зе мљи ште“ по вре ђе на и од ред ба чла на 58. Уста ва ко јом је за јем че-
но пра во на имо ви ну.

До но си лац оспо ре ног ак та је у свом од го во ру на вео да је прав ни основ 
за до но ше ње оспо ре не Од лу ке био члан 77. став 5. За кон о пла ни ра њу и из-
град њи из 2003. го ди не, а да су при раз ра ди кри те ри ју ма и ме ри ла за од ре-
ђи ва ње на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта у об зир узе ти еле-
мен ти пред ви ђе ни чла ном 77. став 4. на ве де ног За ко на. До но си лац ак та је 
ис та као да је „нај ве ћи пла ном до зво ље ни ин декс из гра ђе но сти“ као кри те-
ри јум за од ре ђи ва ње на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта бри-
сан чла ном 27. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пла ни ра њу и из-
град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, број 34/06). Пре ма на во ди ма до но си о ца 
ак та, оспо ре ном Од лу ком про пи са ни су бли жи кри те ри ју ми, ме ри ла, ви-
си на, на чин и ро ко ви пла ћа ња на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи-
шта, а не по јам гра ђе вин ског зе мљи шта, на кна да за ко ри шће ње и об ве зни-
ци те на кна де, ко ји су уре ђе ни За ко ном о пла ни ра њу и из град њи.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио сле де ће: 
Скуп шти на оп шти не Су бо ти ца је, на сед ни ци од 28. де цем бра 2005. го-

ди не, до не ла Од лу ку о ме ри ли ма за пла ћа ње на кна де за ко ри шће ње гра-
ђе вин ског зе мљи шта („Слу жбе ни лист оп шти не Су бо ти ца“, број 31/05), 
с по зи вом на од ред бе чла на 77. став 5. За ко на о гра ђе вин ском зе мљи шту 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 47/03) и од го ва ра ју ће од ред бе Ста ту та оп-
шти не Су бо ти ца. До под но ше ња ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти и за ко-
ни то сти оспо ре не Од лу ке Скуп шти на оп шти не Су бо ти ца до не ла је и две 
Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма оспо ре не Од лу ке ко је су објављенe у „Слу-
жбе ном ли сту оп шти не Су бо ти ца“, бр. 12/06 и 6/07.

Оспо ре ном Од лу ком про пи са ни су бли жи кри те ри ју ми, ме ри ла, ви-
си на, на чин и ро ко ви пла ћа ња на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе-
мљи шта, као и дру га пи та ња у ве зи са овом на кна дом на те ри то ри ји оп-
шти не Су бо ти ца (члан 1). Од ред ба ма чл. 2. до 6. оспо ре не Од лу ке, ко је су 
ве ћим де лом пре у зе те из За ко на о пла ни ра њу и из град њи, утвр ђе но је шта 
се сма тра гра ђе вин ским зе мљи штем, шта је из гра ђе но, а шта не из гра ђе но 
гра ђе вин ско зе мљи ште, од ре ђе но је ко су об ве зни ци пла ћа ња на кна де за 
ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта и за ко ја зе мљи ште се не пла ћа на кна-
да. У II гла ви Од лу ке под на зи вом „Ме ри ла за утвр ђи ва ње на кна де’’, ко ји  
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об у хва та од ред бе чл. 7. до 17. Од лу ке, по ред оста лог, про пи са но је: да се на-
кна да за ко ри шће ње не из гра ђе ног гра ђе вин ског зе мљи шта пла ћа по ква-
драт ном ме тру гра ђе вин ске пар це ле, од но сно да се на кна да за ко ри шће ње 
из гра ђе ног гра ђе вин ског зе мљи шта пла ћа по ква драт ном ме тру из гра ђе ног 
про сто ра, у за ви сно сти од по год но сти ко је она пру жа с об зи ром на по ло-
жај у на се љу и у за ви сно сти од на ме не ко ри шће ња (за ста но ва ње, за про-
из вод њу или дру гу по слов ну де лат ност) (члан 7. став 1); да се на кна да за 
ко ри шће ње оста лог гра ђе вин ског зе мљи шта ко је ни је у др жав ној сво ји ни 
пла ћа ако је то зе мљи ште сред стви ма Оп шти не од но сно дру гим сред стви-
ма у др жав ној сво ји ни опре мље но основ ним објек ти ма ко му нал не ин фра-
струк ту ре (елек трич на мре жа, во до вод, при ступ ни пут и слич но) (члан 7. 
став 2); да се на кна да за ко ри шће ње не из гра ђе ног оста лог гра ђе вин ског зе-
мљи шта пла ћа и у слу ча ју ако се то зе мљи ште не при ве де на ме ни, од но сно 
не по ну ди у от куп Оп шти ни ра ди при во ђе ња на ме ни у ро ку од 2 го ди не од 
да на до но ше ња ур ба ни стич ког пла на (члан 7. став 3); да се, за ви сно од по-
год но сти ко је од ре ђе но зе мљи ште пру жа ко ри сни ци ма стам бе них згра да и 
ста но ва, ис кљу чи во у зо на ма ста но ва ња де фи ни са ним Ге не рал ним пла ном 
Су бо ти ца – Па лић до 2020. го ди не, вред но ва ње вр ши бо до ва њем – ску па еле-
ме на та ко му нал не опре мље но сти, еле ме на та ко мер ци јал них са др жа ја, ску-
па еле ме на та не ко мер ци јал них са др жа ја, ску па еле ме на та жи вот не сре ди не, 
ску па еле ме на та по себ них ур ба ни стич ких вред но сти, ску па спе ци фич них 
еле ме на та, a на осно ву та бе лар ног при ка за ко ји је са став ни део овог чла на 
од лу ке (члан 9); да се, за ви сно од по год но сти ко је од ре ђе но зе мљи ште пру-
жа ко ри сни ци ма по слов ног про сто ра у ко ме се оба вља де лат ност свр ста на 
у ка те го ри ју „по сло ва ње“, вред но ва ње се вр ши бо до ва њем ску па еле ме на-
та ко му нал не опре мље но сти и спе ци фич них еле ме на та, а на осно ву та бе-
лар ног при ка за ко ји је са став ни део овог чла на од лу ке (члан 11). Оспо ре-
ним од ред ба ма чла на 14а Од лу ке про пи са но је да се на кна да за ко ри шће ње 
не из гра ђе ног гра ђе вин ског зе мљи шта утвр ђу је за ви сно од по год но сти ко-
је то зе мљи ште пру жа вла сни ци ма, ко ри сни ци ма и за куп ци ма (фи зич ким 
и прав ним ли ци ма) и ње го ве на ме не од ре ђе не Ге не рал ним пла ном Су бо-
ти ца – Па лић до 2020. го ди не, те да се ви си на на кна де утвр ђу је та ко што се 
укуп на по вр ши на зе мљи шта мно жи зби ром еле ме на та де фи ни са ним у чл. 
10, 11. и 12. ове од лу ке и са вред но шћу бо да по јед ном ме тру ква драт ном, 
као и са од го ва ра ју ћим ко е фи ци јен ти ма на ве де ним у чла ну 15. ове од лу ке. 
Оспо ре ним од ред ба ма чла на 15. оспо ре не Од лу ке утвр ђе ни су ко е фи ци јен-
ти за об ра чун ви си не на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта, и то 
пре ма вр ста ма де лат но сти, и свр ста ни су у не ко ли ко гру па. 

Од лу ком о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о ме ри ли ма за пла ћа ње на кна-
де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта („Слу жбе ни лист оп шти не Су бо-
ти ца“, број 39/07) из ме њен је, по ред оста лог, члан 9. оспо ре не Од лу ке у та-
бе лар ном де лу (члан 1). 

Од лу ком о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о ме ри ли ма за пла ћа ње на кна-
де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта, ко ја је об ја вље на у („Слу жбе ни 
лист гра да Су бо ти ца“, број 6/10) из ме ње не су од ред бе чла на 15. оспо ре не 
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Од лу ке у по гле ду ко е фи ци је на та за об ра чун и ви си ну на кна де за ко ри шће-
ње гра ђе вин ског зе мљи шта (члан 1). 

Од лу ком о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о ме ри ли ма за пла ћа ње на кна-
де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта, („Слу жбе ни лист гра да Су бо ти-
ца“, број 31/10) до пу њен је члан 14. оспо ре не Од лу ке. 

За кон о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03, 34/06, 
39/09 и 72/09), у од но су на ко ји ини ци ја тор тра жи оце ну за ко ни то сти оспо-
ре них од лу ка, пре стао је да ва жи 11. сеп тем бра 2009. го ди не, на осно ву од-
ред бе чла на 222. став 1. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 72/09, 81/09 и 64/10). Ва же ћи За кон о пла ни ра њу и из град њи 
не пред ви ђа пла ћа ње на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта, ко ја 
је би ла про пи са на од ред ба ма чла на 77. За ко на из 2003. го ди не, због про ме-
не у ре жи му сво ји не на гра ђе вин ском зе мљи шту. Ме ђу тим, од ред бом чла на 
220. на ве де ног за ко на је про пи са но да се на кна да за ко ри шће ње гра ђе вин-
ског зе мљи шта пла ћа у скла ду са За ко ном о пла ни ра њу и из град њи из 2003. 
го ди не, док се на ве де на на кна да не ин те гри ше у по рез на имо ви ну. По ред 
то га, од ред ба ма чла на 89. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пла ни-
ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, број 24/11) про пи са но је да се 
на кна да за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта пла ћа у скла ду са За ко ном 
о пла ни ра њу и из град њи из 2003. го ди не, док се на ве де на на кна да не ин те-
гри ше у по рез на имо ви ну, а нај ка сни је до 31. де цем бра 2013. го ди не (став 
1), као и да до ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве про пи су је бли же кри те ри ју ме, ме ри ла, ви си ну, на чин и ро ко ве пла-
ћа ња на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта, а мо же их про пи са-
ти узи ма ју ћи у об зир и на ме ну ко ри шће ња објек та (став 2). Има ју ћи у ви ду 
на ве де но, Устав ни суд је кон ста то вао да би се оце на за ко ни то сти оспо ре них 
од лу ка мо гла из вр ши ти у од но су на од ред бе За ко на о пла ни ра њу и из град-
њи из 2003. го ди не, ко је се од но се на на кна ду за ко ри шће ње гра ђе вин ског 
зе мљи шта, а ко је су и би ле прав ни основ за њи хо во до но ше ње. 

За ко ном о пла ни ра њу и из град њи из 2003. го ди не би ло је про пи са но: да 
гра ђе вин ско зе мљи ште је сте зе мљи ште на ко јем су из гра ђе ни објек ти и зе-
мљи ште ко је слу жи ре дов ној упо тре би тих обје ка та, као и зе мљи ште ко је је, 
у скла ду са за ко ном, од го ва ра ју ћим пла ном пред ви ђе но за из град њу и ре дов-
но ко ри шће ње обје ка та и да се гра ђе вин ско зе мљи ште ко ри сти пре ма ње го-
вој на ме ни и на на чин ко јим се обез бе ђу је ње го во ра ци о нал но ко ри шће ње, у 
скла ду са за ко ном (члан 67); да гра ђе вин ско зе мљи ште мо же би ти јав но гра-
ђе вин ско зе мљи ште и оста ло гра ђе вин ско зе мљи ште (члан 68); да јав но гра-
ђе вин ско зе мљи ште од ре ђу је оп штим ак том оп шти на, у скла ду са овим за-
ко ном и ур ба ни стич ким пла ном, као и да се јав но гра ђе вин ско зе мљи ште 
не мо же оту ђи ти из др жав не сво ји не (члан 70. ст. 1. и 7); да се гра ђе вин ско 
зе мљи ште ко ри сти као из гра ђе но и не из гра ђе но, да је из гра ђе но гра ђе вин-
ско зе мљи ште оно зе мљи ште на ко ме су из гра ђе ни објек ти у скла ду са за ко-
ном, на ме ње ни за трај ну упо тре бу, док је не из гра ђе но гра ђе вин ско зе мљи-
ште оно зе мљи ште на ко јем ни су из гра ђе ни објек ти, на ко јем су из гра ђе ни 
објек ти су прот но за ко ну или на ко јем су из гра ђе ни при вре ме ни објек ти (члан 
75). Од ред ба ма чла на 77. овог за ко на од ре ђе но је: да на кна ду за ко ри шће ње  
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из гра ђе ног јав ног гра ђе вин ског зе мљи шта и оста лог гра ђе вин ског зе мљи шта 
у др жав ној сво ји ни пла ћа вла сник објек та (став 1); да, из у зет но, на кна ду из 
ста ва 1. овог чла на пла ћа но си лац пра ва ко ри шће ња на објек ту, од но сно по-
себ ном де лу објек та, а ако је обје кат, од но сно по се бан део објек та дат у за-
куп, на кна ду пла ћа за ку пац објек та, од но сно де ла објек та (став 2); да на кна ду 
за ко ри шће ње не из гра ђе ног јав ног гра ђе вин ског зе мљи шта и оста лог гра ђе-
вин ског зе мљи шта у др жав ној сво ји ни пла ћа ко ри сник (став 3); да се ви си-
на на кна де из ст. 1. и 2. овог чла на утвр ђу је у за ви сно сти од оби ма и сте пе на 
уре ђе но сти зе мљи шта, ње го вог по ло жа ја у на се љу, опре мље но сти зе мљи шта 
објек ти ма дру штве ног стан дар да, са о бра ћај не по ве за но сти зе мљи шта са ло-
кал ним, од но сно град ским цен тром и дру гим са др жа ји ма у на се љу, од но сно 
по год но сти ма ко је зе мљи ште има за ко ри сни ке (став 4); да бли же кри те ри ју-
ме, ме ри ла, ви си ну, на чин и ро ко ве пла ћа ња на кна де из ст. 1. и 2. овог чла на, 
про пи су је оп шти на, од но сно град, од но сно град Бе о град (став 5); да се при-
нуд на на пла та на кна де из ст. 1. и 2. овог чла на вр ши по про пи си ма ко ји ма 
се уре ђу је по ре ски по сту пак и по ре ска ад ми ни стра ци ја (став 6). Од ред ба ма 
чла на 78. истог за ко на био је про пи са но: да се на кна да за ко ри шће ње оста-
лог гра ђе вин ског зе мљи шта ко је ни је у др жав ној сво ји ни пла ћа ако је то зе-
мљи ште сред стви ма оп шти не, од но сно дру гим сред стви ма у др жав ној сво ји-
ни опре мље но основ ним објек ти ма ко му нал не ин фра струк ту ре (елек трич на 
мре жа, во до вод, при ступ ни пут и сл.) (став 1); да се на кна да за ко ри шће ње 
оста лог не из гра ђе ног гра ђе вин ског зе мљи шта пла ћа и у слу ча ју ако се то зе-
мљи ште не при ве де на ме ни, од но сно не по ну ди у от куп оп шти ни ра ди при-
во ђе ња на ме ни у ро ку од две го ди не од да на до но ше ња ур ба ни стич ког пла на 
(став 2); да се ви си на на кна де из ста ва 2. овог чла на утвр ђу је као и за оста ло 
из гра ђе но гра ђе вин ско зе мљи ште, у скла ду са овим за ко ном (став 3); да се у 
по гле ду утвр ђи ва ња оба ве зе пла ћа ња на кна де из ст. 1. и 2. овог чла на при-
ме њу ју од ред бе чла на 77. овог за ко на у по гле ду ме ри ла, ви си не, на чи на, ро-
ко ва пла ћа ња и при нуд не на пла те на кна де (став 4). 

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) 
про пи са но је: да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду с Уста вом и за ко-
ном утвр ђу је сто пе из вор них при хо да оп шти не, на чин и ме ри ла за од ре-
ђи ва ње ви си не ло кал них так си и на кна да и да до но си про гра ме уре ђе ња 
гра ђе вин ског зе мљи шта, уре ђу је и обез бе ђу је вр ше ње по сло ва уре ђе ња и 
ко ри шће ња гра ђе вин ског зе мљи шта и утвр ђу је ви си ну на кна де за уре ђи-
ва ње и ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта (члан 20. тач. 4) и 8)); да су ор-
га ни оп шти не скуп шти на оп шти не, пред сед ник оп шти не, оп штин ско ве ће 
и оп штин ска упра ва (члан 27); да су из вр шни ор га ни оп шти не пред сед ник 
оп шти не и оп штин ско ве ће (члан 42).

За ко ном о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 62/06 и 47/11) про пи са но је: да је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве при па да ју 
из вор ни при хо ди оства ре ни на ње ној те ри то ри ји у ко је спа да, из ме ђу оста-
лог, и на кна да за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта (члан 6. тач ка 5)) и да 
сто пе из вор них при хо да, као и на чин и ме ри ла за од ре ђи ва ње ви си не ло-
кал них так си и на кна да утвр ђу је скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
сво јом од лу ком, у скла ду са за ко ном (члан 7. став 1).
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На осно ву на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да је оп шти на овла шће-
на да уре ђу је и обез бе ђу је ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта, као и да је 
над ле жни ор ган оп шти не овла шћен да сво јом од лу ком утвр ди ви си ну на-
кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта. Ме ђу тим, на чин и ме ри ла за 
од ре ђи ва ње ви си не ове на кна де мо ра ју се про пи са ти у скла ду са за ко ном. 
Од ред бом чла на 77. став 4. За ко на о пла ни ра њу и из град њи из 2003. го ди-
не пред ви ђе ни су кри те ри ју ми за утвр ђи ва ње ви си не на кна де за ко ри шће-
ње гра ђе вин ског зе мљи шта ко јих се оп шти на мо ра при др жа ва ти при ли ком 
од ре ђи ва ња ви си не ове на кна де. Ти кри те ри ју ми од но се се на обим и сте-
пен уре ђе но сти зе мљи шта, ње гов по ло жај у на се љу, опре мље ност зе мљи-
шта објек ти ма дру штве ног стан дар да, са о бра ћај ну по ве за ност зе мљи шта 
са ло кал ним, од но сно град ским цен тром, рад ним зо на ма и дру гим са др жа-
ји ма у на се љу, од но сно по год но сти ма ко је зе мљи ште има за ко ри сни ке. По-
ред то га, од ред бом чла на 89. став 2. За ко на о из ме на ма и до пу на ма ва же ћег 
За ко на о пла ни ра њу и из град њи про пи са но је да је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве мо же про пи са ти бли же кри те ри ју ме, ме ри ла, ви си ну, на чин и ро ко-
ве пла ћа ња на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта узи ма ју ћи у об-
зир и на ме ну ко ри шће ња објек та. Зна чи, на ме на ко ри шће ња објек та је је дан 
од за кон ских кри те ри ју ма на осно ву ко јих се це не по год но сти ко је гра ђе-
вин ско зе мљи ште пру жа ко ри сни ци ма и на осно ву ко га се утвр ђу је ви си-
на на кна де за ње го во ко ри шће ње. Са гла сно чла ну 77. став 5. За ко на о пла-
ни ра њу и из град њи из 2003. го ди не, оп шти на има овла шће ње да, у окви ру 
на ве де них За ко ном утвр ђе них кри те ри ју ма, сво јим ак том про пи ше бли же 
кри те ри ју ме и ме ри ла за пла ћа ње пред мет не на кна де.

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да је Скуп шти на оп шти-
не Су бо ти ца оспо ре ним од ред ба ма чл. 7, 9, 11, 14а и 15. Од лу ке про пи са ла 
кри те ри ју ме и ме ри ла за од ре ђи ва ње ви си не на кна де за ко ри шће ње гра ђе-
вин ског зе мљи шта, укљу чу ју ћи и на кна ду за ко ри шће ње не из гра ђе ног гра-
ђе вин ског зе мљи шта, у скла ду са за ко ном, с об зи ром на то да је пред ви де ла 
да се по год но сти ко је гра ђе вин ско зе мљи ште пру жа ко ри сни ку гра ђе вин-
ског зе мљи шта од ре ђу ју у од но су на ње гов по ло жај у на се љу и у за ви сно-
сти од на ме не ко ри шће ња (за ста но ва ње, за пр о из вод њу или дру гу по слов-
ну де лат ност). 

Са гла сно из не том, Устав ни суд је оце нио да не ма осно ва за по кре та-
ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти оспо ре них од-
ре да ба чл. 7, 9, 11, 14а и 15. Од лу ке о ме ри ли ма за пла ћа ње на кна де за ко-
ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта, те, у скла ду са од ред бом чла на 53. став 
3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ни је при-
хва тио под не ту ини ци ја ти ву.  

На осно ву из ло же ног и чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду, Устав-
ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци. 

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУ-96/2007 од 22. де цем бра 2011. го ди не
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4.3 Ур ба ни стич ко пла ни ра ње 

План де таљ не ре гу ла ци је бло ка „Чу ка II“ у Со ко ба њи 
(„Слу жбе ни лист оп шти не Со ко ба ња“, број 7/10)

Скуп шти на оп шти не, као до но си лац Пла на, по сту пи ла је са гла сно 
за ко ну у по гле ду овла шће ња за до но ше ње оспо ре ног ак та, као и пр о пи-
са ним оба ве за ма у по гле ду спро во ђе ња по ступ ка при пре ме, из ра де и до-
но ше ња оспо ре ног Пла на.

Устав ни суд ни је над ле жан да од лу чу је о кон крет ним ур ба ни стич ким 
и гра ђе вин ским ре ше њи ма ко ја чи не са др жај оспо ре ног Пла на. Про ве ра 
оправ да но сти план ских ре ше ња и про ве ра ускла ђе но сти Пла на са за ко-
ном и са пла но ви ма ви шег ре да, за ко ном је по ве ре на Ко ми си ји за пла но ве 
као струч ном те лу ко је се име ну је из ре да углед них струч ња ка из обла сти 
пр о стор ног пла ни ра ња и ур ба ни зма.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у-
став но сти и не за ко ни то сти Пла на де таљ не ре гу ла ци је бло ка „Чу ка II“ у Со-
ко ба њи („Слу жбе ни лист оп шти не Со ко ба ња“, број 7/10).

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти Пла на де таљ не ре гу ла ци је на ве де ног у из ре ци, у 
де лу ко ји се од но си на ка та ста р ске пар це ле под но си о ца ини ци ја ти ве. На-
и ме, ини ци ја тор, на во ди да су му ре ше њем Ре пу блич ког ге о дет ског за во-
да, Слу жбе за ка та стар не по крет но сти у Со ко ба њи бр. 952-01/99-50 од 14. 
ју ла 1999. го ди не, вра ће не на ко ри шће ње ка та ста р ске пар це ле бр. 3148/60, 
3148/61 и 3148/62, ко је се на ла зе у об у хва ту оспо ре ног Пла на. Ис ти че да 
му то зе мљи ште ни ка да ни је фи зич ки вра ће но, јер га је оп шти на Со ко ба-
ња „оку пи ра ла“ твр де ћи да су на том зе мљи шту пред ви ђе не пар ков ске по-
вр ши не, па до но ше њем оспо ре ног Пла на же ли да оза ко ни сво је до та да-
шње рад ње на ста ле по ста вља њем клу па и оста лог пар ков ског мо би ли ја ра. 

Скуп шти на оп шти не Со ко ба ња до ста ви ла је од го вор на на во де ини ци-
ја ти ве у ко ме је из ло жен и до ку мен то ван по сту пак при пре ме и до но ше ња 
оспо ре ног Пла на са ста но ви шта од ре да ба За ко на о пла ни ра њу и из град њи 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03 и 34/06) ко је се од но се на по сту пак при-
пре ме и из ра де ур ба ни стич ког пла на и ко је су би ле на сна зи до фа зе јав не 
рас пра ве о на цр ту Пла на, као и са ста но ви шта од ре да ба За ко на о пла ни ра-
њу и из град њи ко ји је сту пио на сна гу 11. сеп тем бра 2009. го ди не, на осно ву 
чи јих од ре да ба је окон чан по сту пак до но ше ња оспо ре ног Пла на. У од го во ру  
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је ис так ну то да је план ски основ за из ра ду и до но ше ње оспо ре ног Пла на 
Ге не рал ни план Со ко ба ње – из ме не и до пу не („Слу жбе ни лист оп шти на“, 
бр. 11/92 и 16/02), ко јим су спо р не по вр ши не де фи ни са не као „за штит но 
зе ле ни ло“, што зна чи да ни је до зво ље на из град ња обје ка та.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је од ред бом чла на 
190. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је оп шти ни по ве ре но да са мо стал но у 
скла ду са за ко ном до но си, из ме ђу оста лог и ур ба ни стич ки план. 

За ко ном о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/09, 
81/09, 64/10 и 24/11), ко ји је сту пио на сна гу 11. сеп тем бра 2009. го ди не, 
про пи са но је: да до ку мен ти про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња мо-
ра ју би ти ускла ђе ни та ко да до ку мент ужег под руч ја мо ра би ти у скла ду са 
до ку мен том ши рег под руч ја (члан 33. став 1), да ко ми си је за пла но ве обра-
зо ва не на осно ву За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 47/03 и 37/06), мо гу на ста ви ти са оба вља њем по сло ва до ис те ка ман да-
та утвр ђе ним ак том о обра зо ва њу (члан 213. став 3), да се ће по сту пак из-
ра де и до но ше ња про стор ног, од но сно ур ба ни стич ког пла на за по чет пре 
сту па ња на сна гу за ко на, на ста ви ти по од ред ба ма тог за ко на, осим за про-
стор не, од но сно ур ба ни стич ке пла но ве за ко је је оба вљен јав ни увид, ко ји 
ће се окон ча ти по про пи си ма по ко ји ма су за по че ти (члан 215. став 6); да 
ће се до до но ше ња под за кон ских ака та на осно ву овла шће ња из овог за ко-
на при ме њи ва ти под за кон ски ак ти до не ти на осно ву за ко на ко ји пре ста-
је да ва жи да ном сту па ња на сна гу овог за ко на, ако ни су у су прот но сти са 
њим (члан 222. став 2). Са гла сно од ред би чла на 222. став 2. За ко на, Пра-
вил ник о са др жи ни, на чи ну из ра де, на чи ну вр ше ња струч не кон тро ле ур-
ба ни стич ког пла на, као и усло ви ма и на чи ну ста вља ња Пла на на јав ни увид 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 12/04) пре стао је да ва жи сту па њем на сна гу 
Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де план ских до ку ме на та 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 31/10), ко ји је, на осно ву овла шће ња из чла-
на 201. тач ка 5) За ко на, до нео ми ни стар. 

По сту пак до но ше ња оспо ре ног Пла на за по чет је у вре ме ва же ња За ко-
на о пла ни ра њу и из град њи из 2003. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
47/03 и 37/06). Од ред ба ма чл. 45. до 51. тог за ко на би ло је пред ви ђе но: да 
се пре до но ше ња од лу ке о из ра ди ур ба ни стич ког пла на, при сту па из ра ди 
про гра ма за из ра ду пла на, да се за по тре бе из ра де про гра ма при ку пља ју 
од ре ђе ни по да ци и до ку мен та ци ја од зна ча ја за из ра ду пла на, те се утвр ђу-
је са др жај про гра ма за из ра ду пла на (члан 45); да се из ра ди ур ба ни стич ког 
пла на при сту па на осно ву од лу ке о из ра ди ур ба ни стич ког пла на ко ју до но-
си ор ган над ле жан за ње го во до но ше ње, про пи сан је са др жај од лу ке о из-
ра ди пла на чи ји са став ни део чи ни про грам за из ра ду пла на (члан 46) и да 
пред лог од лу ке о из ра ди ур ба ни стич ког пла на и про грам из чла на 45. овог 
за ко на при пре ма над ле жна оп штин ска упра ва (члан 48. став 1). Пре ма од-
ред би чла на 49. За ко на, од лу ка о из ра ди ур ба ни стич ког пла на из чла на 46. 
овог за ко на об ја вљу је се, а усту па ње из ра де ур ба ни стич ког пла на вр ши се 
у скла ду са по себ ним за ко ном. На чин вр ше ња струч не кон тро ле, про ве ре 
оправ да но сти план ских ре ше ња и про ве ре ускла ђе но сти ур ба ни стич ког  



ОПШТИ АКТИ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 267

пла на са за ко ном и дру гим про пи си ма до не тим на осно ву за ко на и јав ни 
увид у са др жај ур ба ни стич ког пла на био је про пи сан од ред ба ма чл. 52. и 
53. За ко на, та ко што је би ло пред ви ђе но: да ур ба ни стич ки план под ле же 
струч ној кон тро ли и да се из ла же на јав ни увид пре под но ше ња пред ло га 
ур ба ни стич ког пла на ор га ну над ле жном за ње го во до но ше ње; да струч на 
кон тро ла ко ју вр ши Ко ми си ја за пла но ве об у хва та про ве ру оправ да но сти 
план ског ре ше ња, про ве ру ускла ђе но сти ур ба ни стич ког пла на са за ко ном 
и дру гим про пи си ма до не тим на осно ву за ко на, ускла ђе ност пла на са про-
стор ним пла ном оп шти не, од но сно ур ба ни стич ким пла ном на се ља, ур ба-
ни стич ким стан дар ди ма и нор ма ти ви ма и од лу ком о при сту па њу из ра ди 
ур ба ни стич ког пла на и да се о из вр ше ној струч ној кон тро ли са ста вља из-
ве штај ко ји са др жи по дат ке о из вр ше ној кон тро ли, са свим при мед ба ма и 
ста во ви ма по сва кој при мед би, те да се тај из ве штај до ста вља пред у зе ћу, 
од но сно дру гом прав ном ли цу ко је је из ра ди ло ур ба ни стич ки план, ра ди 
по сту па ња по да тим при мед ба ма (члан 52); да се, пре под но ше ња пред ло га 
ур ба ни стич ког пла на ор га ну над ле жном за ње го во до но ше ње, оба вља јав-
ни увид пу тем огла ша ва ња у днев ном и ло кал ном ли сту о чи јем се оба вља-
њу ста ра над ле жна оп штин ска упра ва (члан 53).

Устав ни суд је, уви дом у при ба вље ну до ку мен та ци ју ко ја се од но си на 
по сту пак при пре ме и до но ше ња оспо ре ног Пла на, утвр дио: да је Од лу ку 
о при сту па њу из ра ди Про гра ма за из ра ду оспо ре ног Пла на, до не ла Скуп-
шти на оп шти не Со ко ба ња, на сед ни ци одр жа ној 22. мар та 2006. го ди не; да 
је Од лу ка о при сту па њу из ра ди оспо ре ног Пла на до не та на сед ни ци скуп-
шти не оп шти не Со ко ба ња од 13. ју на 2007. го ди не и об ја вље на у „Слу жбе-
ном ли сту оп шти на“, број 11/07 и да је, пре ма са др жа ју у ма те ри јал но прав-
ном сми слу ова од лу ка у са гла сно сти са од ред ба ма чла на 46. За ко на; да је за 
но си о ца из ра де Пла на од ре ђе на Ди рек ци ја за ур ба ни зам и из град њу Со ко-
ба ња (члан 50. За ко на); да је на сед ни ци Ко ми си је за пла но ве од 7. де цем бра 
2007. го ди не раз ма тран на црт Пла на, из вр ше на струч на кон тро ла и про ве-
ра ускла ђе но сти Пла на; да је на ис тој сед ни ци до нет за кљу чак о упу ћи ва њу 
на цр та Пла на на јав ни увид и од ре ђе но је да ће се јав ни увид из вр ши ти у 
пе ри о ду од 8. ја ну а ра до 28. ја ну а ра 2008. го ди не; да је оба ве ште ње о из ла га-
њу Пла на на јав ни увид об ја вљен на огла сној та бли у хо лу згра де Оп штин-
ске упра ве оп шти не Со ко ба ња, на ло кал ној РТВ „Со ко ба ња“ и у днев ном 
ли сту „На род не но ви не“, да на 26. де цем бра 2007. го ди не; да је јав на сед ни-
ца Ко ми си је за пла но ве одр жа на 14. ав гу ста 2008. го ди не, а на ста вље на 2. 
сеп тем бра 2008. го ди не; да је Ко ми си ја раз ма тра ла до ста вље не при мед бе 
гра ђа на, про ве ра ва ла став об ра ђи ва ча и за у зе ла став по сва кој при мед би. 
Ка ко се ра ди ло о ве ли ком бро ју при мед би, Ко ми си ја је за у зе ла став да се 
на кон њи хо вог от кла ња ња и уград ње у на црт Пла на, исти до ста ви Ко ми-
си ји на по нов ну струч ну кон тро лу. Струч на кон тро ла из вр ше на је 8. ма ја 
2009. го ди не, на кон че га је на црт Пла на по но во упу ћен на јав ни увид ко ји 
је тра јао 20 да на по чев од 20. ма ја 2009. го ди не. Јав ни увид био је огла шен 
у днев ном ли сту „На род не но ви не“, ис так нут на огла сној та бли у хо лу Оп-
штин ске упра ве Со ко ба ња и огла шен пу тем ло кал них ме ди ја. Јав на сед ни ца 
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Ко ми си је за пла но ве на ко јој су гра ђа ни обра зло жи ли сво је при мед бе одр-
жа на је 6. ав гу ста 2009. го ди не, а за тво ре не сед ни це Ко ми си је одр жа не су 4. 
сеп тем бра, 29. ок то бра и 21. но вем бра 2009. го ди не. Ко ми си ја је, на кон за-
у зи ма ња ста во ва по при мед ба ма до не ла за кљу чак да се, на кон ко ри го ва ња 
Пла на у скла ду са за у зе тим ста во ви ма Ко ми си је за пла но ве, пред лог Пла-
на упу ти на усва ја ње Скуп шти ни оп шти не Со ко ба ња. Скуп шти на оп шти-
не Со ко ба ња је на сед ни ци одр жа ној 11. мар та 2010. го ди не до не ла од лу ку 
о усва ја њу Пла на де таљ не ре гу ла ци је бло ка „Чу ка II“ у Со ко ба њи („Слу жбе-
ни лист оп шти не Со ко ба ња“, број 2/10), а тек сту ал ни део Пла на об ја вљен 
је у „Слу жбе ном ли сту оп шти не Со ко ба ња“, број 7/10.

Код ова ко спро ве де ног по ступ ка из ра де и до но ше ња оспо ре ног Пла-
на, Устав ни суд је оце нио да је Скуп шти на оп шти не Со ко ба ња као до но си-
лац Пла на, по сту пи ла са гла сно за ко ну у по гле ду овла шће ња за до но ше ње 
оспо ре ног ак та и про пи са ним оба ве за ма у по гле ду спро во ђе ња по ступ ка 
при пре ме, из ра де и до но ше ња оспо ре ног Пла на.

У од но су на на во де ини ци ја ти ве ко ји ма се оспо ра ва за ко ни тост ур ба-
ни стич ког ре ше ња ко је се од но си на ка та ста р ске пар це ле под но си о ца ини-
ци ја ти ве, а ко је се у оспо ре ном Пла ну на ла зе у на ме ни за штит ног зе ле ни-
ла, од но сно пар ков ских по вр ши на, Устав ни суд ука зу је да ни је над ле жан 
да од лу чу је о кон крет ним ур ба ни стич ким и гра ђе вин ским ре ше њи ма ко-
ја чи не са др жај оспо ре ног Пла на. На и ме, про ве ра оправ да но сти план ских 
ре ше ња и про ве ра ускла ђе но сти Пла на са за ко ном и са пла но ви ма ви шег 
ре да, за ко ном је по ве ре на Ко ми си ји за пла но ве као струч ном те лу ко је се 
име ну је из ре да углед них струч ња ка из обла сти про стор ног пла ни ра ња и 
ур ба ни зма и ко ја је, у кон крет ном слу ча ју, у ви ше на вра та раз ма тра ла са-
др жај ре ше ња ко ја су Пла ном пред ло же на и њи хо ву ускла ђе ност са пла но-
ви ма ши рег под руч ја. 

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. став 1. тач ка 5) За ко на о 
Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), Устав ни суд је до нео 
Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУо-862/2010 од 8. сеп тем бар 2011. го ди не

Од лу ка о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о усло ви ма  
и на чи ну по ста вља ња при вре ме них обје ка та на јав ним по вр ши на ма 

(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, број 11/05)

Скуп шти на гра да Бе о гра да је у за кон ским окви ри ма де фи ни са ла јав-
не по вр ши не на те ри то ри ји Гра да, јер је чла ном 3. Од лу ке са мо пре ци зи-
ра ла ко ји про сто ри на те ри то ри ји гра да Бе о гра да пред ста вља ју јав не по-
вр ши не, са гла сно За ко ну о пла ни ра њу и из град њи. 

Ка ко се ни је дан про стор од ре ђен чла ном 3. Од лу ке као јав на по вр ши-
на не од но си на за јед нич ки део згра де и уре ђа је у згра ди, већ на про сто ре 
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из ме ђу згра да ко ји су на ме ње ни за јав ну упо тре бу, пре ма оце ни Устав ног 
су да, оспо ре не од ред бе Од лу ке ни су у су прот но сти са За ко ном о осно ва-
ма сво јин ско прав них од но са, ни ти са За ко ном о одр жа ва њу стам бе них 
згра да ко јим је про пи са но да скуп шти на згра де уре ђу је на чин ко ри шће ња 
за јед нич ких де ло ва згра де. Има ју ћи у ви ду да оспо ре ном Од лу ком ни је 
про ши ре но зна че ње пој ма јав не по вр ши не на за ко ном де фи ни са ни про-
стор над ко јим се мо же ус по ста ви ти за јед нич ка не де љи ва сво ји на вла сни ка 
по себ них де ло ва згра де, то, пре ма оце ни Устав ног су да, ни је по вре ђе но 
устав но на че ло ко јим је утвр ђе на рав но прав ност свих об ли ка сво ји не и 
обез бе ђе на њи хо ва јед на ка прав на за шти та.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти и не за ко ни то сти чла на 3. Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма 
Од лу ке о усло ви ма и на чи ну по ста вља ња при вре ме них обје ка та на јав ним 
по вр ши на ма („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, број 11/05). 

2. Од ба цу ју се зах те ви за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та, од но-
сно рад ње пред у зе те на осно ву чла на 3. Од лу ке из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не те су ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну устав но сти и за ко ни то сти чла на 3. Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од-
лу ке о усло ви ма и на чи ну по ста вља ња при вре ме них обје ка та на јав ним по-
вр ши на ма („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, број 11/05). 

У ини ци ја ти ва ма се на во ди да члан 3. оспо ре не Од лу ке ни је у са гла-
сно сти са чла ном 2. тач ка 1. и чл. 68. до 70, чл. 77. до 79. и чла ном 83. За ко-
на о пла ни ра њу и из град њи, јер се под за кон ским ак том не мо же ме ња ти за-
кон, а што је до но си лац оспо ре ног ак та учи нио про гла ша ва њем це ло куп ног 
град ског зе мљи шта јав ном по вр ши ном, чи ме је про тив у став но и про тив-
за ко ни то про ши рио сво је над ле жно сти ‘’на зе мљи ште ко је не ма трет ман 
јав них по вр ши на и ко је не пред ста вља др жав ну сво ји ну’’. На и ме, ини ци ја-
то ри сма тра ју да је Скуп шти на гра да Бе о гра да пре ко ра чи ла сво ја овла шће-
ња, ка да је сво јим про пи сом на дру га чи ји на чин од За ко на о пла ни ра њу и 
из град њи, тј. су прот но од ред ба ма чла на 2. овог за ко на, уре ди ла по јам ‘’јав-
не по вр ши не’’, та ко што је пр о ши ри ла зна че ње овог пој ма и на дру ге објек те 
и зе мљи ште ко ји пред ста вља ју про стор за јед нич ке не де љи ве сво ји не вла-
сни ка згра да, од но сно ста но ва, ло ка ла и дру гог по слов ног пр о сто ра и га-
ра жа, са свим пра ви ма и оба ве за ма ко је им по За ко ну при па да ју. По ла зе ћи 
од на ве де ног, ини ци ја то ри сма тра ју да до но си лац оспо ре ног ак та ни је над-
ле жан да сво јим пр о пи сом ме ња сво јин ска пра ва и на тај на чин на ру ша ва 
за јем че но пра во на мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва из  
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чла на 58. Уста ва, а што је у су прот но сти и са од ред ба ма чл. 86. до 88. Уста ва 
и чл. 17. до 19. За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них од но са, као и са чла ном 
14. став 1. тач ка 8) За ко на о одр жа ва њу стам бе них згра да. На кра ју, ини ци-
ја то ри од Устав ног су да тра же да об у ста ви из вр ше ње по је ди нач них ака та и 
рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре ног чла на 3. Од лу ке.

У од го во ру Скуп шти не гра да Бе о гра да на во ди се да су нео сно ва ни на-
во ди ини ци ја то ра да је члан 3. оспо ре не Од лу ке (ко јим је из вр ше на из ме на 
чла на 6. основ ног тек ста Од лу ке) у су прот но сти са чла ном 2. тач ка 1. За ко на 
о пла ни ра њу и из град њи, с об зи ром на то да је на ве де ном од ред бом За ко-
на јав на по вр ши на де фи ни са на као про стор утвр ђен пла ном за објек те чи-
је је ко ри шће ње, од но сно из град ња од оп штег ин те ре са у скла ду са пр о пи-
си ма о екс про при ја ци ји, а да се као при ме ри јав не по вр ши не на во де јав ни 
пу те ви, пар ко ви, тр го ви и сл. У од го во ру се ис ти че да оспо ре ном од ред бом 
ни је на дру га чи ји на чин де фи ни сан по јам јав не по вр ши не од оно га ко ји је 
пр о пи сан на ве де ним За ко ном, већ је са мо пре ци зни је де фи ни са но шта се, 
у сми слу од ре да ба оспо ре не Од лу ке, сма тра јав ном по вр ши ном, од но сно 
пре ци зни је је од ре ђен про стор на ко ји се Од лу ка од но си. Са гла сно на ве-
де ном, до но си лац оспо ре ног ак та сма тра да члан 3. Од лу ке ни је у су прот-
но сти ни са јед ним чла ном За ко на о пла ни ра њу и из град њи ко је су ини ци-
ја то ри на ве ли у сво јим ини ци ја ти ва ма (чл. 68. и 69, члан 70. став 6. и др.), 
као ни са чла ном 195. Уста ва, јер Скуп шти на гра да Бе о гра да, као до но си-
лац Од лу ке, ни је пре ко ра чи ла сво ја овла шће ња ти ме што је оспо ре ним од-
ред ба ма Од лу ке са мо од ре ди ла про сто ре, од но сно де фи ни са ла по јам јав не 
по вр ши не, и так са тив но их на ве ла.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио сле де ће:
Од лу ку о усло ви ма и на чи ну по ста вља ња при вре ме них обје ка та на јав-

ним по вр ши на ма у Бе о гра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 23/94, 1/95, 6/99, 
2/01, 3/02, 12/02, 31/02 – пре чи шће ни текст, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 10/11) 
до не ла је Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци од 29. де цем бра 2004. го ди-
не, на осно ву та да ва же ћих про пи са, и то: чла на 10. За ко на о из град њи обје-
ка та („Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 10/84, 24/85, 35/86, 37/88, 41/88 и 6/89, 
„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 53/93, 67/93 и 48/94), чла на 22. За ко на о ко му-
нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник СРС“, број 44/89 и „Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 53/93, 67/93 и 48/94) и чла на 11. тач ка 4а и чла на 24. Ста-
ту та гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, бр. 7/93, 9/93, 9/94 и 
16/94). Овом од лу ком про пи са ни су усло ви и на чин по ста вља ња и укла ња-
ња при вре ме них обје ка та на те ри то ри ји гра да Бе о гра да (члан 1).

Оспо ре ну Од лу ку о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о усло ви ма и на чи-
ну по ста вља ња при вре ме них обје ка та на јав ним по вр ши на ма у Бе о гра ду 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, број 11/05) до не ла је Скуп шти на гра-
да Бе о гра да, на сед ни ци одр жа ној 30. ма ја 2005. го ди не, на осно ву чла на 
33. За ко на о пре кр ша ји ма („Слу жбе ни гла сник СРС“, број 44/89 и „Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 
37/97, 36/98, 44/98, 65/01 и 55/04) и чла на 31. Ста ту та гра да Бе о гра да („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да“, бр. 14/04 i 30/04). Оспо ре ним чла ном 3. ове  
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од лу ке, ко јим је из ме њен чла на 6. основ ног тек ста Од лу ке, про пи са но је да 
је јав на по вр ши на, у сми слу ове од лу ке, гра ђе вин ско зе мљи ште на ме ње-
но за јав но ко ри шће ње, и то: 1) ули це, тр го ви, сло бод ни про сто ри из ме-
ђу згра да на ме ње ни за јав ну упо тре бу, про ла зи из ме ђу ко ло на да, јав ни па-
са жи, пе шач ке ко му ни ка ци је, ин тер не са о бра ћај ни це, под зем ни пе шач ки 
про ла зи, под во жња ци, над во жња ци, јав на сте пе ни шта и мо сто ви; 2) ау то-
бу ске и же ле знич ке ста ни це, бен зин ске ста ни це, пар кинг про сто ри, при-
ста ни шта и про стор око њих; 3) пар ко ви и дру ге јав не зе ле не по вр ши не; 4) 
спорт ски, за бав ни те ре ни и про стор око њих; 5) јав на ку па ли шта (пла же, 
ба зе ни, ве штач ка је зе ра и сл.), ке јо ви и из гра ђе не реч не оба ле; 6) по вр ши-
не на ме ње не за јав но ко ри шће ње у кру гу про свет них, кул тур них, на уч них, 
здрав стве них и со ци јал них и дру гих уста но ва; 7) по вр ши не на ме ње не за 
јав но ко ри шће ње у отво ре ним тр жним цен три ма и сај мо ви ма; 8) не из гра-
ђе но гра ђе вин ско зе мљи ште на ме ње но за јав но ко ри шће ње; 9) дру го гра-
ђе вин ско зе мљи ште на ме ње но за јав но ко ри шће ње.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да се јем чи мир но ужи ва ње сво-
ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву за ко на (члан 58. став 1); 
да се јем че при ват на, за дру жна и јав на сво ји на, да је јав на сво ји на – др жав-
на сво ји на, сво ји на ау то ном не по кра ји не и сво ји на је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве, да сви об ли ци сво ји не има ју јед на ку прав ну за шти ту (члан 86. став 
1); да су при род на бо гат ства, до бра за ко је је за ко ном од ре ђе но да су од оп-
штег ин те ре са и имо ви на ко ју ко ри сте ор га ни Ре пу бли ке Ср би је у др жав ној 
имо ви ни, да у др жав ној имо ви ни мо гу би ти и дру ге ства ри и пра ва, у скла ду 
са за ко ном, да фи зич ка и прав на ли ца мо гу сте ћи по је ди на пра ва на од ре ђе-
ним до бри ма у оп штој упо тре би, под усло ви ма и на на чин пред ви ђен за ко-
ном, да се при род на бо гат ства ко ри сте под усло ви ма и на на чин пред ви ђен 
за ко ном, да се имо ви на ау то ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве, на чин ње ног ко ри шће ња и рас по ла га ња, уре ђу ју за ко ном (члан 87); 
да је ко ри шће ње и рас по ла га ње по љо при вред ним зе мљи штем, шум ским зе-
мљи штем и град ским гра ђе вин ским зе мљи штем у при ват ној сво ји ни, сло-
бод но, да се за ко ном мо гу огра ни чи ти об ли ци ко ри шће ња и рас по ла га ња, 
од но сно про пи са ти усло ви за ко ри шће ње и рас по ла га ње да би се от кло ни-
ла опа сност од на но ше ња ште те жи вот ној сре ди ни или да би се спре чи ла 
по вре да пра ва и на за ко ном за сно ва них ин те ре са дру гих ли ца (члан 88); да 
Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог, ор га ни за ци ју и ко ри-
шће ње про сто ра (члан 97. тач ка 12); да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, уре-
ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти и ко ри шће ње 
гра ђе вин ског зе мљи шта и по слов ног про сто ра (члан 190. став 1. тач. 1. и 2); 
да ста ту ти, од лу ке и сви дру ги оп шти ак ти ау то ном них по кра ји на и је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве мо ра ју би ти са гла сни са за ко ном (члан 195. став 2). 

За кон о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03, 34/06, 
39/09-Од лу ка УС, 72/09 – дру ги за кон), у од но су на ко ји ини ци ја то ри тра-
же оце ну за ко ни то сти оспо ре не Од лу ке, пре стао је да ва жи 11. сеп тем бра 
2009. го ди не, на осно ву од ред бе чла на 222. став 1. За ко на о пла ни ра њу и из-
град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/09, 81/09 – ис прав ка, 64/10 и 24/11). 
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Ва же ћим За ко ном о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), у од но су на ко ји се вр ши оце на за ко ни то сти 
оспо ре не Од ли ке, про пи са но је: да из раз „по вр ши на јав не на ме не“ упо тре-
бљен у овом за ко ну озна ча ва про стор од ре ђен план ским до ку мен том за уре-
ђе ње или из град њу јав них обје ка та или јав них по вр ши на за ко је се утвр ђу-
је оп шти ин те рес, у скла ду са за ко ном (ули це, тр го ви, пар ко ви и др.) (члан 
2. тач ка 6)); да гра ђе вин ско зе мљи ште је сте зе мљи ште од ре ђе но за ко ном и 
план ским до ку мен том као гра ђе вин ско, ко је је пред ви ђе но за из град њу и 
ре дов но ко ри шће ње обје ка та, као и зе мљи ште на ко јем су из гра ђе ни објек ти 
у скла ду са за ко ном и зе мљи ште ко је слу жи за ре дов ну упо тре бу тих обје ка-
та, да се гра ђе вин ско зе мљи ште ко ри сти пре ма на ме ни од ре ђе ној план ским 
до ку мен том, на на чин ко јим се обез бе ђу је ње го во ра ци о нал но ко ри шће ње, 
у скла ду са за ко ном (члан 82); да пра во сво ји не на гра ђе вин ском зе мљи шту 
у јав ној сво ји ни има Ре пу бли ка Ср би ја, ау то ном на по кра ји на, од но сно је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве (члан 83. став 3); да гра ђе вин ско зе мљи ште мо же 
би ти град ско гра ђе вин ско зе мљи ште и гра ђе вин ско зе мљи ште ван гра ни ца 
град ског гра ђе вин ског зе мљи шта (члан 84); да град ско гра ђе вин ско зе мљи-
ште је сте зе мљи ште у гра ђе вин ском под руч ју на се ље ног ме ста ко је је као 
та кво од ре ђе но план ским до ку мен том, ко ји се до но си за оп шти ну, град и 
град Бе о град, у скла ду са овим за ко ном, да се план ским до ку мен том ко јим 
се од ре ђу је град ско гра ђе вин ско зе мљи ште не ме ња се об лик сво ји не на зе-
мљи шту ко је се од ре ђу је као град ско гра ђе вин ско зе мљи ште (члан 85); да 
по ста вља ње и укла ња ње ма њих мон та жних обје ка та при вре ме ног ка рак-
те ра на по вр ши на ма јав не на ме не (ки о сци, лет ње и зим ске ба ште, те зге и 
дру ги по крет ни мо би ли јар), спо ме ни ка и спо мен обе леж ја на по вр ши на ма 
јав не на ме не, ба лон ха ла спорт ске на ме не, над стре шни ца за скла ња ње љу-
ди у јав ном пре во зу и пло ве ћих по стро је ња на вод ном зе мљи шту, обез бе-
ђу је и уре ђу је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (члан 146).

Чла ном 19. За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них од но са („Слу жбе ни 
лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Слу жбе ни лист СРЈ“, број 29/96 и „Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 115/05) про пи са но је да пра во сво ји не на по себ ном де лу 
згра де мо же по сто ја ти на ста ну, по слов ној про сто ри ји или га ра жи, од но сно 
га ра жном ме сту и да на за јед нич ким де ло ви ма згра де и уре ђа ји ма у згра ди 
вла сни ци по себ них де ло ва згра де има ју пра во за јед нич ке не де љи ве сво ји не. 

Од ред бом чла на 14. став 1. тач ка 8) За ко на о одр жа ва њу стам бе них 
згра да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/95, 46/98, 1/01 – од лу ка УС, 101/05 и 
27/11 – од лу ка УС) про пи са но је да скуп шти на згра де уре ђу је на чин ко ри-
шће ња за јед нич ких де ло ва згра де.

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) 
про пи са но је: да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са Уста вом и за-
ко ном уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти, у 
ко је, по ред оста лог, спа да ју и уре ђи ва ње, одр жа ва ње и ко ри шће ње пи ја ца, 
пар ко ва, зе ле них, ре кре а ци о них и дру гих јав них по вр ши на (члан 20. тач-
ка 5)); да се од ред бе овог за ко на ко је се од но се на оп шти ну при ме њу ју и на 
град, ако овим за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но (члан 23. став 4); да град 
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вр ши над ле жно сти оп шти не, као и дру ге над ле жно сти и по сло ве др жав не 
упра ве, ко ји су му за ко ном по ве ре ни, да град, у скла ду са за ко ном, обра зу-
је ко му нал ну по ли ци ју, обез бе ђу је и ор га ни зу је вр ше ње по сло ва ко му нал-
не по ли ци је (члан 24); да Скуп шти на оп шти не, у скла ду са за ко ном, до но-
си про пи се и дру ге оп ште ак те (члан 32. тач ка 6)).

За кон о сво ји ни на де ло ви ма згра да („Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр. 43/65 и 
57/65, „Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 29/73 и 52/73 и „Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 38/96), у од но су на ко ји ини ци ја то ри тра же оце ну за ко ни то сти оспо ре-
не Од лу ке, пре стао је да ва жи на осно ву од лу ке Са ве зног устав ног су да IУ 
број 23/95 од 3. ју ла 1996. го ди не, ко ја је об ја вље на у ‘’Слу жбе ном гла сни ку 
Ре пу бли ке Ср би је’’, број 38/96 од 12. сеп тем бра 1996. го ди не.

Из на ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на сле ди да је град овла шћен да 
пре ко сво јих ор га на, у скла ду са Уста вом и за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је 
оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти на сво јој те ри то ри ји, у ко је, по-
ред оста лог, спа да ју и уре ђи ва ње, одр жа ва ње и ко ри шће ње пи ја ца, пар ко ва, 
зе ле них, ре кре а ци о них и дру гих јав них по вр ши на. Је дан од мо гу ћих ви до ва 
ко ри шће ња јав них по вр ши на на те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
је и мо гућ ност по ста вља ња при вре ме них обје ка та на ова квим по вр ши на-
ма. Та ко је чла ном 146. За ко на о пла ни ра њу и из град њи про пи са но да по-
ста вља ње и укла ња ње ма њих мон та жних обје ка та при вре ме ног ка рак те ра 
на по вр ши на ма јав не на ме не (ки о сци, лет ње и зим ске ба ште, те зге и дру ги 
по крет ни мо би ли јар), спо ме ни ка и спо мен обе леж ја на по вр ши на ма јав-
не на ме не, ба лон ха ла спорт ске на ме не, над стре шни ца за скла ња ње љу ди 
у јав ном пре во зу и пло ве ћих по стро је ња на вод ном зе мљи шту, обез бе ђу је 
и уре ђу је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. На ве де на за кон ска од ред ба пред-
ста вља прав ни основ ка ко за до но ше ње про пи са ко ји ма је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве уре ђу је пи та ња у ве зи са по ста вља њем и укла ња њем при вре-
ме них обје ка та на по вр ши на ма јав не на ме не на сво јој те ри то ри ји, та ко и за 
њи хо во из вр ша ва ње, што зна чи да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве има са мо-
стал ну над ле жност за уре ђе ње ових пи та ња.

Са гла сно на ве де ним за кон ским овла шће њи ма, Скуп шти на гра да Бе о-
гра да је сво јим про пи сом уре ди ла усло ве и на чин по ста вља ња и укла ња ња 
при вре ме них обје ка та на те ри то ри ји гра да Бе о гра да. Про пи су ју ћи усло ве за 
по ста вља ње и укла ња ње при вре ме них обје ка та на сво јој те ри то ри ји, Скуп-
шти на гра да Бе о гра да је чла ном 3. оспо ре не Од лу ке, ко јим је из ме њен члан 
6. основ ног тек ста Од лу ке, од ре ди ла шта се сма тра јав ном по вр ши ном у сми-
слу Од лу ке о усло ви ма и на чи ну по ста вља ња при вре ме них обје ка та на јав ним 
по вр ши на ма у Бе о гра ду. Јав на по вр ши на, у сми слу на ве де не од лу ке, је нај пре 
де фи ни са на као гра ђе вин ско зе мљи ште на ме ње но за јав но ко ри шће ње, а за-
тим је так са тив но на ве де но шта се кон крет но сма тра јав ном по вр ши ном на 
те ри то ри ји гра да Бе о гра да. Јав не по вр ши не на те ри то ри ји гра да Бе о гра да, у 
сми слу ове од лу ке, су: 1) ули це, тр го ви, сло бод ни про сто ри из ме ђу згра да на-
ме ње ни за јав ну упо тре бу, про ла зи из ме ђу ко ло на да, јав ни па са жи, пе шач ке 
ко му ни ка ци је, ин тер не са о бра ћај ни це, под зем ни пе шач ки про ла зи, под во-
жња ци, над во жња ци, јав на сте пе ни шта и мо сто ви; 2) ау то бу ске и же ле знич ке  
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ста ни це, бен зин ске ста ни це, пар кинг про сто ри, при ста ни шта и про стор око 
њих; 3) пар ко ви и дру ге јав не зе ле не по вр ши не; 4) спорт ски, за бав ни те ре-
ни и про стор око њих; 5) јав на ку па ли шта (пла же, ба зе ни, ве штач ка је зе ра 
и сл.), ке јо ви и из гра ђе не реч не оба ле; 6) по вр ши не на ме ње не за јав но ко ри-
шће ње у кру гу про свет них, кул тур них, на уч них, здрав стве них и со ци јал них 
и дру гих уста но ва; 7) по вр ши не на ме ње не за јав но ко ри шће ње у отво ре ним 
тр жним цен три ма и сај мо ви ма; 8) не из гра ђе но гра ђе вин ско зе мљи ште на ме-
ње но за јав но ко ри шће ње; 9) дру го гра ђе вин ско зе мљи ште на ме ње но за јав-
но ко ри шће ње. Од ред бом чла на 2. тач ка 6) За ко на о пла ни ра њу и из град њи 
је од ре ђе но зна че ње из ра за ‘’по вр ши на јав не на ме не’’ ко ји се ко ри сти у овом 
за ко ну, а ко ји је, по ред оста лог, упо тре бљен и у на ве де ном чла ну 146. овог 
за ко на. У За ко ну о пла ни ра њу и из град њи ‘’по вр ши на јав не на ме не’’ озна ча-
ва про стор од ре ђен план ским до ку мен том за уре ђе ње или из град њу јав них 
обје ка та или јав них по вр ши на за ко је се утвр ђу је оп шти ин те рес, у скла ду 
са за ко ном (ули це, тр го ви, пар ко ви и др.). Из на ве де не од ред бе За ко на про-
из ла зи да за ко но да вац ни је так са тив но на вео шта се сма тра јав ном по вр ши-
ном у сми слу овог за ко на, већ је по вр ши ну јав не на ме не де фи ни сао као про-
стор од ре ђен план ским до ку мен том за уре ђе ње или из град њу јав них обје ка та 
или јав них по вр ши на за ко је се утвр ђу је јав ни ин те рес, у скла ду са за ко ном 
и по бро јао са мо не ке нај ти пич ни је про сто ре ове на ме не, по пут ули ца, тр го-
ва и пар ко ва, и на тај на чин пре пу стио је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве да сво-
јим ак том пре ци зи ра ко ји се про стор на те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве сма тра по вр ши ном јав не на ме не, са гла сно на ве де ним кри те ри ју ми ма 
из За ко на. Ова квим пре ци зи ра њем је омо гу ће но је ди ни ца ма ло кал не са мо у-
пра ве да ефи ка сни је обез бе ђу ју ко му нал ни ред и ур ба ну ди сци пли ну ко ја је 
од ви тал ног ин те ре са за све гра ђа не на њи хо вој те ри то ри ји. 

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да је Скуп шти на гра да Бе-
о гра да оспо ре ним од ред ба ма чла на 3. Од лу ке у за кон ским окви ри ма де фи-
ни са ла јав не по вр ши не на те ри то ри ји гра да Бе о гра да, јер је чла ном 3. Од лу ке 
са мо пре ци зи ра ла ко ји про сто ри на те ри то ри ји гра да Бе о гра да пред ста вља-
ју јав не по вр ши не, са гла сно За ко ну о пла ни ра њу и из град њи. Из тих раз ло-
га, пре ма оце ни Устав ног су да, оспо ре не од ред бе чла на 3. Од лу ке ни су у су-
прот но сти са од ред бом чла на 2. тач ка 6) За ко на о пла ни ра њу и из град њи. 

У по гле ду на во да ини ци ја то ра да оспо ре не од ред бе чла на 3. Од лу ке ни-
су у са гла сно сти са од ред ба ма За ко на о пла ни ра њу и из град њи из 2003. го-
ди не ко ји ма је пред ви ђе на по де ла гра ђе вин ског зе мљи шта на јав но и оста-
ло гра ђе вин ско зе мљи ште (члан 68. За ко на) и уре ђе на пи та ња ко ја се од но се 
на јав но гра ђе вин ско зе мљи ште, од ре ђи ва ње јав ног гра ђе вин ског зе мљи-
шта и оста ло гра ђе вин ско зе мљи ште (чл. 69, 70. и 79. За ко на), Устав ни суд је 
кон ста то вао да је ва же ћим За ко ном о пла ни ра њу и из град њи из 2009. го ди-
не по де ла гра ђе вин ског зе мљи шта из вр ше на на дру га чи ји на чин, та ко да је 
од ред ба ма чла на 84. овог за ко на пред ви ђе но да гра ђе вин ско зе мљи ште мо-
же би ти град ско гра ђе вин ско зе мљи ште и гра ђе вин ско зе мљи ште ван гра-
ни ца град ског гра ђе вин ског зе мљи шта, па су из овог за ко на из о ста ле од-
ред бе ко је се од но се на јав но гра ђе вин ско зе мљи ште и оста ло гра ђе вин ско  
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зе мљи ште, као вр сте гра ђе вин ског зе мљи шта, ка ко је то би ло пред ви ђе-
но За ко ном из 2003. го ди не. Што се, пак ти че од ре да ба чл. 77. и 78. За ко на 
о пла ни ра њу и из град њи из 2003. го ди не, ко ји ма је ре гу ли са на на кна да за 
ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта и ко ја се, са гла сно чла ну 220. За ко на 
о пла ни ра њу и из град њи из 2009. го ди не, пла ћа у скла ду са на ве де ним од-
ред ба ма За ко на из 2003. го ди не, док се ова на кна да не ин те гри ше у по рез 
на имо ви ну, Устав ни суд је оце нио да се ове од ред бе За ко на не мо гу до ве-
сти у прав ну ве зу са оспо ре ним од ред ба ма чла на 3. Од лу ке, ко ји ма су од-
ре ђе не јав не по вр ши не на ко ји ма се мо гу по ста вља ти при вре ме ни објек ти. 

По во дом на во да ини ци ја то ра да су оспо ре ним чла ном 3. Од лу ке об у-
хва ће ни и про сто ри ко ји пред ста вља ју про стор за јед нич ке не де љи ве сво ји-
не вла сни ка згра да, од но сно ста но ва, ло ка ла и дру гог по слов ног про сто ра и 
га ра жа и да је на тај на чин по вре ђе но Уста вом за јем че но пра во на при ват-
ну, за дру жну и јав ну сво ји ну и на прав ну за шти ту свих об ли ка сво ји не, из 
чла на 86. Уста ва, Устав ни суд је оце нио да про сто ри ко ји су од ре ђе ни чла-
ном 3. Од лу ке као јав не по вр ши не не мо гу пред ста вља ти про стор над ко-
јим се мо же ус по ста ви ти за јед нич ка не де љи ва сво ји на, јер је од ред бом чла-
на 19. став 2. За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них од но са про пи са но да на 
за јед нич ким де ло ви ма згра де и уре ђа ји ма у згра ди вла сни ци по себ них де-
ло ва згра де има ју пра во за јед нич ке не де љи ве сво ји не. На и ме, ни је дан про-
стор од ре ђен чла ном 3. Од лу ке као јав на по вр ши на се не од но си на за јед-
нич ки део згра де и уре ђа је у згра ди, већ на про сто ре из ме ђу згра да ко ји су 
на ме ње ни за јав ну упо тре бу, та ко да, пре ма оце ни Устав ног су да, оспо ре не 
од ред бе Од лу ке ни су у су прот но сти са чла ном 19. став 2. За ко на о осно ва ма 
сво јин ско прав них од но са, ни ти са чла ном 14. став 1. тач ка 8) За ко на о одр-
жа ва њу стам бе них згра да ко јим је про пи са но да скуп шти на згра де уре ђу је 
на чин ко ри шће ња за јед нич ких де ло ва згра де, с об зи ром на то да се у кон-
крет ном слу ча ју не ра ди о за јед нич ким де ло ви ма згра да. Има ју ћи у ви ду да 
до но си лац оспо ре не Од лу ке ни је про ши рио зна че ње пој ма јав не по вр ши не 
на за ко ном де фи ни са ни про стор над ко јим се мо же ус по ста ви ти за јед нич ка 
не де љи ва сво ји на вла сни ка по себ них де ло ва згра де, то, пре ма оце ни Устав-
ног су да, ни је по вре ђе но устав но на че ло ко јим је утвр ђе на рав но прав ност 
свих об ли ка сво ји не и обез бе ђе на њи хо ва јед на ка прав на за шти та. 

Ка ко ини ци ја тор ни је на вео раз ло ге због ко јих сма тра да оспо ре не од-
ред бе чла на 3. пред мет не Од лу ке ни су у са гла сно сти са од ред ба ма чла-
на 87. Уста ва ко ји ма је утвр ђе но шта чи ни др жав ну имо ви ну и од ред ба ма 
чла на 88. Уста ва, ко ји ма је утвр ђе но да је ко ри шће ње и рас по ла га ње по љо-
при вред ним зе мљи штем, шум ским зе мљи штем и град ским гра ђе вин ским 
зе мљи штем у при ват ној сво ји ни сло бод но, то Суд у том де лу ини ци ја ти ве 
ни је из вр шио оце ну устав но сти, јер ни је на шао да по сто ји прав на ве за из-
ме ђу оспо ре ног чла на 3. Од лу ке и на ве де них од ре да ба Уста ва.

По ла зе ћи од све га на ве де ног, Устав ни суд ни је на шао осно ва за по кре-
та ње по ступ ка по во дом под не тих ини ци ја ти ва, па са гла сно чла ну 53. став 
3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ини ци ја-
ти ве ни је при хва тио. 
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Ка ко је Суд до нео ко нач ну од лу ку, зах те ве за об у ста ву из вр ше ња по је-
ди нач ног ак та или рад ње пред у зе те на осно ву оспо ре ног чла на 3. Од лу ке 
Суд је од ба цио, са гла сно чла ну 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

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

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУ-260/2006 од 20. ок то бар 2011. го ди не

4.4 Ло кал не ко му нал не так се 

Од лу ка о ло кал ним ко му нал ним так са ма гра да Сме де ре ва 
Так се на та ри фа – та риф ни број 7. тач ка 5. али не ја 2. 

(„Слу жбе ни лист гра да Сме де ре ва“, број 2/10)

За ко ном о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве до пу ште на је мо гућ-
ност да скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве од ре ђу је раз ли чи ту ви-
си ну ло кал не ко му нал не так се, као свог из вор ног при хо да, у за ви сно сти 
од За ко ном утвр ђе них кри те ри ју ма, а ње но дис кре ци о но овла шће ње да 
се опре де ли за је дан или ви ше тих кри те ри ју ма је у функ ци ји ре а ли за ци је 
устав ног прин ци па из чла на 91. став 2. Уста ва, бу ду ћи да је скуп шти на је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве овла шће на да про це њу је ни во еко ном ске мо-
ћи так се них об ве зни ка, као и да у скла ду са тим по ка за те љи ма од ре ђу је об-
ве зни ке, олак ши це, ро ко ве и на чин пла ћа ња ло кал них ко му нал них так са. 

Чи ње ни ца да Вла да, до до но ше ња оспо ре не Од лу ке, ни је ре а ли зо ва ла 
сво је за ко ном про пи са но овла шће ње да утвр ди нај ви ши из нос за од ре ђе-
не ло кал не ко му нал не так се, ме ђу ко ји ма је и ло кал на ко му нал на так са за 
ис ти ца ње фир ме на по слов ном про сто ру, не чи ни оспо ре ну од ред бу не за-
ко ни том. Упу шта ње Устав ног су да у оце ну аде кват но сти ви си не оспо ре не 
ло кал не ко му нал не так се пред ста вља ло би оце ну це лис ход но сти оспо ре не 
од ред бе, што је из ван над ле жно сти Устав ног су да.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти та риф ног бро ја 7. тач ка 5. али не ја 2. Так се-
не та ри фе, ко ја чи ни са став ни део Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним так са ма 
гра да Сме де ре ва („Слу жбе ни лист гра да Сме де ре ва“, број 2/10).

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та, од но-
сно рад ње пред у зе те на осно ву та риф ног бро ја 7. тач ка 5. али не ја 2. Так се-
не та ри фе Од лу ке из тач ке 1. 
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О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр-
ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти та риф ног бро ја 7. тач ка 5. али не ја 
2. Так се не та ри фе, ко ја чи ни са став ни део Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним 
так са ма гра да Сме де ре ва („Слу жбе ни лист гра да Сме де ре ва“, број 2/10). У 
ини ци ја ти ви се на во ди да је од ред бом чла на 15. став 2. За ко на о фи нан си-
ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/06) про пи са но 
да Вла да утвр ђу је мак си мал ни из нос ко му нал них так са ко је про пи су ју ло-
кал не са мо у пра ве, а бу ду ћи да их ни је утвр ди ла, по ми шље њу ини ци ја то-
ра, ни су ис пу ње ни устав ни и за кон ски усло ви за про пи си ва ње ко му нал-
них так са од стра не ло кал них са мо у пра ва, а по себ но не на на чин ка ко је то 
учи ње но оспо ре ном Од лу ком. Ини ци ја тор из ри чи то оспо ра ва устав ност 
и за ко ни тост та риф ног бро ја 7. тач ка 5. али не ја 2. Так се не та ри фе на ве де не 
Од лу ке, из раз ло га што је ви си на пред мет не так се од ре ђе на са мо на осно-
ву де лат но сти ко ју оба вља при вред ни су бје кат, на во де ћи да ни је ја сно ка-
ко се до шло до из но са так се за сва ку кон крет ну де лат ност, од но сно ко ји 
па ра ме три су ко ри шће ни за ње но од ре ђи ва ње, јер ни су це ње ни по вр ши на 
и тех нич ко-упо треб не ка рак те ри сти ке обје ка та, као и зо на у ко јој се обје-
кат на ла зи. Из на ве де них раз ло га, ини ци ја тор сма тра да је до но си лац ак та 
као ис кљу чи ви кри те ри јум узео вр сту де лат но сти ко ју при вред ни су бје кат 
оба вља, што сма тра да је су прот но чла ну 17. За ко на о фи нан си ра њу ло кал-
не са мо у пра ве. По ред ово га, ини ци ја тор сма тра да при ли ком од ре ђи ва ња 
ви си не ло кал не ко му нал не так се у оспо ре ном де лу та риф ног бро ја 7. тач-
ка 5. Так се не та ри фе ни је ува жен устав ни зах тев из чла на 91. став 2. Уста ва 
пре ма ко ме се оба ве за пла ћа ња по ре за и дру гих да жби на за сни ва на еко-
ном ској сна зи об ве зни ка. Сто га се, по ми шље њу ини ци ја то ра, на овај на чин 
оспо ре ном од ред бом пред мет ног ак та вр ши дис кри ми на ци ја при вред них 
су бје ка та ко ји оба вља ју исту де лат ност на те ри то ри ји раз ли чи тих ло кал-
них са мо у пра ва, с об зи ром на то да се из но си так са из ме ђу ло кал них са мо-
у пра ва раз ли ку ју за при вред не су бјек те са истом де лат но шћу. С тим у ве-
зи, ини ци ја тор из но си ми шље ње да је ло кал на са мо у пра ва, до утвр ђи ва ња 
мак си мал ног из но са так са од стра не Вла де, са мо овла шће на да за те че не из-
но се ко му нал них так са у вре ме сту па ња на сна гу За ко на о фи нан си ра њу ло-
кал не са мо у пра ве, ускла ди са по ра стом тро шко ва жи во та. Ово сто га што, 
по на во ди ма ини ци ја то ра, у окви ру исте де лат но сти по сто је при вред ни су-
бјек ти са вр ло раз ли чи тим сте пе ном еко ном ске сна ге, те је од ре ђи ва ње ви-
си не ло кал не ко му нал не так се за ис ти ца ње фир ме у из но су ко ји је од ре ђен 
оспо ре ним де лом та риф ног бро ја 7. Так се не та ри фе не а де кват но, без узи-
ма ња у об зир и дру гих ко рек тив них кри те ри ју ма пред ви ђе них чла ном 17. 
За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве. Ини ци ја тор пред ла же Устав-
ном су ду да, до до но ше ња ко нач не од лу ке, об у ста ви из вр ше ње по је ди нач них 
ака та, од но сно рад њи на осно ву оспо ре ног де ла на ве де ног та риф ног бро ја.

У од го во ру до но си о ца ак та на во ди се да је оспо ре на Од лу ка до не та у 
скла ду са од ред ба ма За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве и да су  
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тач ком 5. та риф ног бро ја 7. Так се не та ри фе ове од лу ке об у хва ће на прав на 
ли ца и њи хо ве по слов не је ди ни це из обла сти про из вод ње ин ду стриј ских га-
со ва, бу ду ћи да је то из у зет но про фи та бил на де лат ност ко ју оба вља ју ве ли-
ка пред у зе ћа. Да ва лац од го во ра ука зу је и на Од лу ку Устав ног су да IУ број 
11/2006 у ко јој је, по ред оста лог, на ве де но да је од ре ђи ва ње ло кал не ко му-
нал не так се за ис ти ца ње фир ме на по слов ном про сто ру, као ло кал ног јав-
ног при хо да, пред мет са мо стал ног уре ђи ва ња од стра не скуп шти не је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве, те да би упу шта ње у оце ну аде кват но сти из но са 
на ве де не так се пред ста вља ло оце ну це лис ход но сти оспо ре не од ред бе, што 
не спа да у над ле жност Устав ног су да, у сми слу чла на 167. Уста ва. 

У спро ве де ном по ступ ку, на осно ву са др жи не на во да под не те ини ци ја-
ти ве, Устав ни суд је утвр дио да је пред мет оспо ра ва ња у овом устав но суд-
ском по ступ ку та риф ни број 7. тач ка 5. али не ја 2. Так се не та ри фе Од лу ке 
ко јом је про пи са но да се за ис так ну ту фир му на по слов ном про сто ру утвр-
ђу је ло кал на ко му нал на так са у го ди шњем из но су за прав на ли ца и њи хо-
ве по слов не је ди ни це, без об зи ра на зо ну у ко јој по слу ју, и то за про из вод-
њу ин ду стриј ских га со ва, у из но су од 1.620.000,00 ди на ра.

За оце ну устав но сти оспо ре не од ред бе, пре ма оце ни Су да, од зна ча ја су 
од ред бе Уста ва ко ји ма је утвр ђе но: да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки 
и да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло 
ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру-
штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, 
имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли-
ди те та (члан 21. ст. 1. и 3); да се сред ства из ко јих се фи нан си ра ју над ле жно-
сти Ре пу бли ке Ср би је, ау то ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал них са мо у-
пра ва обез бе ђу ју из по ре за и дру гих при хо да утвр ђе них за ко ном, као и да је 
оба ве за пла ћа ња по ре за и дру гих да жби на оп шта и за сни ва се на еко ном ској 
мо ћи об ве зни ка (члан 91); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је си стем 
ло кал не са мо у пра ве (члан 97. тач ка 3) и да се по сло ви је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве фи нан си ра ју из из вор них при хо да је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и 
бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, у скла ду са за ко ном (члан 188. став 4).

За оце ну за ко ни то сти оспо ре не од ред бе Од лу ке од прав ног зна ча ја су 
од ред бе За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве ко ји ма је про пи са но: 
да су ло кал не ко му нал не так се је дан од из вор них при хо да ло кал не са мо у-
пра ве (члан 6. тач ка 3)); да сто пе из вор них при хо да, као и на чин и ме ри-
ла за од ре ђи ва ње ви си не ло кал них так си и на кна да утвр ђу је скуп шти на је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве сво јом од лу ком, у скла ду са за ко ном (члан 7. 
став 1); да скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо же уво ди ти ло кал-
не ко му нал не так се за ко ри шће ње пра ва, пред ме та и услу га (члан 11. став 
1); да се ло кал не ко му нал не так се, из ме ђу оста лог, мо гу уво ди ти за ис ти ца-
ње фир ме на по слов ном про сто ру (члан 15. став 1. тач ка 1)), с тим што ће 
Вла да утвр ди ти нај ви ши из нос за ло кал не ко му нал не так се из ста ва 1. тач. 
1) до 3) овог чла на, на пред лог Ми ни стар ства фи нан си ја, ко је ће прет ход-
но о то ме при ба ви ти ми шље ње Ко ми си је за фи нан си ра ње ло кал не са мо у-
пра ве (члан 15. став 2); да фир ма, у сми слу овог за ко на, је сте сва ки ис так-
ну ти на зив или име ко је упу ћу је на то да прав но или фи зич ко ли це оба вља 
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од ре ђе ну де лат ност (члан 16. став 1); да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо-
же утвр ди ти ло кал не ко му нал не так се у раз ли чи тој ви си ни за ви сно од вр-
сте де лат но сти, по вр ши не и тех нич ко-упо треб них ка рак те ри сти ка обје ка-
та и по де ло ви ма те ри то ри је, од но сно у зо на ма у ко ји ма се на ла зе објек ти, 
пред ме ти или вр ше услу ге за ко је се пла ћа ју так се (члан 17); да се ак том 
скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ко јим се уво ди ло кал на ко му нал-
на так са утвр ђу ју об ве зни ци, ви си на, олак ши це, ро ко ви и на чин пла ћа ња 
ло кал не ко му нал не так се (члан 18). 

Из на ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на, пре ма оце ни Су да, пр о из ла зи 
да се при хо ди је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве уре ђу ју за ко ном и да је скуп-
шти на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве за ко ном овла шће на да уво ди ло кал-
не ко му нал не так се, при че му су ја сно од ре ђе не гра ни це овла шће ња скуп-
шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

Раз ма тра ју ћи оспо ре ну од ред бу та риф ног бро ја 7. тач ка 5. али не ја 2. Так-
се не та ри фе на ве де не Од лу ке са ста но ви шта на во да из не тих у ини ци ја ти ви, 
Устав ни суд на ла зи да так са за ис ти ца ње фир ме на по слов ном пр о сто ру пред-
ста вља ло кал ну ко му нал ну так су ко ја је из вор ни при ход је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве и ко ју скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве уре ђу је сво јим 
ак том, у скла ду са за ко ном. Ка да је у пи та њу од ре ђи ва ње раз ли чи те ви си не 
ло кал не ко му нал не так се так се ним об ве зни ци ма, Устав ни суд кон ста ту је да 
је од ред ба ма чл. 17. и 18. За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве до пу-
ште на мо гућ ност скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве да од ре ђу је раз-
ли чи ту ви си ну ових так са у за ви сно сти од За ко ном утвр ђе них кри те ри ју ма, 
а то су: вр ста де лат но сти, по вр ши на и тех нич ко-упо треб не ка рак те ри сти ке 
обје ка та, као и де ло ви те ри то ри је, од но сно зо не у ко ји ма се на ла зе објек ти, 
пред ме ти или вр ше услу ге за ко је се пла ћа ју так се, те да се ак том скуп шти не 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ко јом се уво ди ло кал на ко му нал на так са утвр-
ђу ју об ве зни ци, ви си на, олак ши це, ро ко ви и на чин пла ћа ња ло кал не ко му-
нал не так се. Има ју ћи у ви ду фор му ла ци ју и прав ну са др жи ну на ве де них за-
кон ских од ре да ба, Устав ни суд сма тра да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве има 
за кон ску мо гућ ност, али и не за кон ску оба ве зу да, при ли ком од ре ђи ва ња раз-
ли чи те ви си не ло кал них ко му нал них так са, узме у об зир је дан или ви ше на-
ве де них за кон ских кри те ри ју ма из чла на 17. За ко на о фи нан си ра њу ло кал не 
са мо у пра ве. На ве де ни За кон не са др жи овла шће ње је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве да при ли ком од ре ђи ва ња ви си не ло кал них ко му нал них так са (па и 
так се за ис ти ца ње фир ме на по слов ном про сто ру) мо же про пи си ва ти дру-
ге кри те ри ју ме, осим оних ко ји су За ко ном пред ви ђе ни, а да ли ће се опре де-
ли ти за је дан или ви ше ових кри те ри ју ма ствар је ис кљу чи во са ме скуп шти-
не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и спа да у до мен ње не дис кре ци о не про це не.

У по гле ду на во да ини ци ја то ра да се оспо ре ним од ред ба ма по вре ђу-
ју од ред бе Уста ва о за бра ни дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву (члан 21. 
ст. 1. и 3) и пла ћа ња по ре за и дру гих да жби на пре ма еко ном ској мо ћи об-
ве зни ка (члан 91. став 2), Устав ни суд сма тра да се ови устав ни прин ци-
пи, у обла сти ло кал них ко му нал них так са као вр сти ло кал них јав них при-
хо да, не мо гу ту ма чи ти у ап со лут ном сми слу, те да оспо ре на ре гу ла ти ва у 
овом устав но суд ском по ступ ку не са др жи њи хо ву по вре ду. Пре ма оце ни  
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Устав ног су да, при ме на јед ног или ви ше за кон ских кри те ри ју ма за од ре ђи-
ва ње ви си не ло кал них ко му нал них так са је упра во у функ ци ји ре а ли за ци је 
устав ног прин ци па из чла на 91. став 2. Уста ва, бу ду ћи да је скуп шти на је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве овла шће на да на осно ву ових кри те ри ју ма про-
це њу је ни во еко ном ске мо ћи так се них об ве зни ка, као и да у скла ду са тим 
по ка за те љи ма, од ре ђу је об ве зни ке, олак ши це, ро ко ве и на чин пла ћа ња ло-
кал них ко му нал них так са. 

У по гле ду на во да ини ци ја то ра о то ме да Вла да, до до но ше ња на ве де не 
Од лу ке, ни је ре а ли зо ва ла за кон ско овла шће ње из чла на 15. став 2. За ко на о 
фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, та ко што ни је утвр ди ла нај ви ши из нос 
за ло кал не ко му нал не так се из ста ва 1. тач. 1) до 3) чла на 15. став 1. (ме ђу 
ко ји ма је и ло кал на ко му нал на так са за ис ти ца ње фир ме на по слов ном про-
сто ру), Суд оце њу је да то не чи ни оспо ре ну од ред бу не за ко ни том, бу ду ћи да 
је ви си на овог ло кал ног јав ног при хо да пред мет са мо стал ног уре ђи ва ња од 
стра не скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве (као ње ног из вор ног јав-
ног при хо да). Сто га би упу шта ње Устав ног су да у оце ну аде кват но сти ви-
си не оспо ре не ло кал не ко му нал не так се за ис ти ца ње фир ме на по слов ном 
про сто ру за так се ног об ве зни ка на ве де ног у оспо ре ном та риф ном бро ју 7. 
тач ка 5. али не ја 2. Так се не та ри фе на ве де не Од лу ке пред ста вља ло оце ну це-
лис ход но сти оспо ре не од ред бе, што је из ван окви ра над ле жно сти Устав ног 
су да утвр ђе не чла ном 167. Уста ва.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио да се у слу ча ју оспо ре-
не од ред бе до но си лац ак та кре тао у гра ни ца ма сво јих устав них и за кон ских 
овла шће ња, па ни је при хва тио под не ту ини ци ја ти ву, са гла сно од ред би чла-
на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07).

Зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та, од но сно рад њи ко је 
су пред у зе те на осно ву оспо ре не од ред бе та риф ног бро ја 7. тач ка 5. али не-
ја 2. Так се не та ри фе на ве де не Од лу ке, Устав ни суд је од ба цио, са гла сно од-
ред би чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду, јер је до нео ко нач ну од лу-
ку у овој прав ној ства ри.

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

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУо-1445/2010 од 8. сеп тем бра 2011. го ди не

Од лу ка о ло кал ним ко му нал ним так са ма 
Та ри фа ло кал них ко му нал них так си – та риф ни број 12.  
(„Слу жбе ни лист оп шти не Су бо ти ца“, бр. 39/07 и 40/07  

и „Слу жбе ни лист гра да Су бо ти це“, бр. 34/08 и 6/10)

Скуп шти на гра да је би ла овла шће на да на уре ђе ним и обе ле же ним ме-
сти ма на ко ји ма се на пла ћу је ко ри шће ње пар кинг про сто ра (без об зи ра 
на то да ли се пар кинг на ла зи на јав ној по вр ши ни или при ват ној пар це ли)  
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сво јом од лу ком уве де ло кал ну ко му нал ну так су за ко ри шће ње про сто ра 
за пар ки ра ње друм ских мо тор них и при кључ них во зи ла и да као об ве-
зни ка так се из овог та риф ног бро ја утвр ди прав но ли це, пред у зет ни ка и 
фи зич ко ли це ко је ор га ни зу је и на пла ћу је ко ри шће ње пар кинг про сто ра. 

Уво ђе њем на ве де не ло кал не ко му нал не так се ни на ко ји на чин се не 
огра ни ча ва сло бо да оба вља ња при вред них де лат но сти на је дин стве ном 
тр жи шту, од но сно сло бод на кон ку рен ци ја тр жи шних су бје ка та.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба Та риф ног бро ја 12. Та ри фе ло-
кал них ко му нал них так си, ко ја је са став ни део Од лу ке о ло кал ним ко му-
нал ним так са ма („Слу жбе ни лист Оп шти не Су бо ти ца“, бр. 39/07 и 40/07 и 
„Слу жбе ни лист гра да Су бо ти це“, бр. 34/08 и 6/10).

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та, од но-
сно рад ње пред у зе те на осно ву од ре да ба Од лу ке из тач ке 1. 

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр-
ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба Та риф ног бро ја 12. Та ри фе 
ло кал них ко му нал них так си, ко ја је са став ни део Од лу ке о ло кал ним ко му-
нал ним так са ма („Слу жбе ни лист Оп шти не Су бо ти ца“, бр. 39/07 и 40/07 и 
„Слу жбе ни лист гра да Су бо ти це“, бр. 34/08 и 6/10). Под но си лац ини ци ја ти-
ве на во ди да се у вр ше њу ре ги стро ва не де лат но сти 63214 – услу ге у друм-
ском са о бра ћа ју, ба ви да ва њем на ко ри шће ње пар кинг ме ста за пар ки ра-
ње во зи ла на пар ки ра ли шту ко је је уре дио уну тар сво је при ват не пар це ле. 
Сма тра да про пи си ва ње да је об ве зник ло кал не ко му нал не так се из Та риф-
ног бро ја 12. Та ри фе на ве де не Од лу ке прав но ли це, пред у зет ник и фи зич-
ко ли це ко је ор га ни зу је и на пла ћу је ко ри шће ње пар кинг про сто ра ни је у 
скла ду са чла ном 12. За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 62/06), јер прав но ли це, пред у зет ник и фи зич ко ли це 
ко је ор га ни зу је и на пла ћу је ко ри шће ње пар кинг про сто ра ни је не по сре дан 
ко ри сник пра ва, пред ме та и услу га за чи је је ко ри шће ње про пи са но пла ћа-
ње ло кал не ко му нал не так се, већ је то фи зич ко или прав но ли це ко је не по-
сред но ко ри сти пар кинг ме сто за пар ки ра ње во зи ла. Ини ци ја тор ис ти че да 
је мо гу ће да се пар кинг про сто ри и не ко ри сте од стра не прав них и фи зич-
ких ли ца, те да у том слу ча ју прав но ли це, пред у зет ник и фи зич ко ли це ко-
је ор га ни зу је и на пла ћу је ко ри шће ње пар кинг про сто ра оста не без на кна-
де за пар ки ра ње. С тим у ве зи, на во ди да Слу жба за утвр ђи ва ње и на пла ту 
ло кал них јав них при хо да Град ске упра ве Гра да Су бо ти це раз ре зу је на ве-
де ну так су та ко што број пар кинг ме ста, без об зи ра на то да ли се и у ком 
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оби му ко ри сте, мно жи са про пи са ном ви си ном ове так се, чи ме се утвр ђу-
је ме сеч ни из нос так се. По ред то га, ис ти че да про пи си ва ње да је об ве зник 
ове так се сва ко прав но ли це, пред у зет ник и фи зич ко ли це ко је ор га ни зу је 
и на пла ћу је ко ри шће ње пар кинг про сто ра, не за ви сно од то га чи ји је про-
стор ко ји се ко ри сти за пар ки ра ње (тј. да ли се ра ди о при ват ној пар це ли 
или о уре ђе ној јав ној по вр ши ни), ни је у скла ду са од ред ба ма За ко на о ко-
му нал ним де лат но сти ма („Слу жбен гла сник РС“, бр. 16/097 и 42/98) ко ји-
ма је уре ђе но шта се сма тра ко му нал ним објек ти ма. 

По ми шље њу ини ци ја то ра, про пи си ва ње ло кал не ко му нал не так се 
„за ко ри шће ње пар кинг про сто ра ко ји не ко у свом дво ри шту, на соп стве-
ној пар це ли, из гра ди у ци љу при вре ђи ва ња“, у су пр от но сти је са од ред ба-
ма Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ко ји ма се про пи су је сло бо да пред у зет ни штва, 
од но сно јед на ки по ло жај на тр жи шту. На и ме, пре ма на во ди ма ини ци ја то-
ра, пред у зет ни ци ко ји су ре ги стро ва ни за вр ше ње при вред не де лат но сти 
- услу ге у друм ском са о бра ћа ју, про пи си ва њем на ве де не так се до ве де ни су 
у не јед нак по ло жај са дру гим при вред ни ци ма из раз ло га што им се „по ред 
свих оста лих да жби на ко је пла ћа ју као и дру ги при вред ни ци, на ме ће про-
тив за ко ни то и ова да жби на“. 

Ини ци ја ти вом је за тра же но од Устав ног су да да, до до но ше ња ко нач-
не од лу ке о устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба Та риф ног бро ја 13. Та ри фе 
на ве де не Од лу ке, об у ста ви из вр ше ње по је ди нач них ака та и рад њи ко ји су 
до не ти, од но сно пред у зе ти на осно ву оспо ре них од ре да ба Од лу ке, јер би 
њи хо вим из вр ша ва њем мо гле на сту пи ти нео т кло њи ве штет не по сле ди це. 

У од го во ру до но си о ца оспо ре ног ак та на во ди се да је Скуп шти на гра-
да Су бо ти це уве ла оспо ре ним ак том на ве де ну так су у скла ду са од ред ба ма 
чла на 11. став 1, чла на 15. став 1. тач ка 13) и чла на 18. За ко на о фи нан си ра-
њу ло кал не са мо у пра ве, те да на во ди ини ци ја то ра у це ли ни ни су осно ва-
ни. Да ва лац од го во ра, по ред оста лог, ис ти че да се про пи си ва њем на ве де не 
так се не огра ни ча ва сло бо да пред у зет ни штва, од но сно сло бод на кон ку-
рен ци ја при вред них су бје ка та, као и чи ње ни цу да је прав ни основ за до-
но ше ње оспо ре не Од лу ке За кон о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, а не 
За кон о ко му нал ним де лат но сти ма у од но су на ко га ини ци ја тор оспо ра ва 
пред мет ни акт. 

У спро ве де ном по ступ ку, на осно ву са др жи не на во да под не те ини ци ја-
ти ве, Устав ни суд је утвр дио да су пред мет оспо ра ва ња у овом устав но суд-
ском по ступ ку од ред бе Та риф ног бро ја 12. Та ри фе ло кал них ко му нал них 
так си Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним так са ма („Слу жбе ни лист Оп шти не 
Су бо ти ца“, бр. 39/07 и 40/07), ко је су уве де не чла ном 2. Од лу ке о из ме на ма 
и до пу на ма Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним так са ма („Слу жбе ни лист гра-
да Су бо ти це“, број 34/08). На ве де на Од лу ка пре тр пе ла је из ме не и до пу не 
сту па њем на сна гу Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о ло кал ним ко-
му нал ним так са ма („Слу жбе ни лист гра да Су бо ти це“, број 6/10), али оне 
ни су од ути ца ја на од лу чи ва ње у овој прав ној ства ри.

Оспо ре ним од ред ба ма Та риф ног бро ја 12. Та ри фе ло кал них ко му нал-
них так си на ве де не Од лу ке про пи са но је: да се за ко ри шће ње про сто ра за 
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пар ки ра ње друм ских мо тор них во зи ла на уре ђе ним и обе ле же ним ме сти ма 
где се на пла ћу је це на ко ри шће ња пар кинг про сто ра утвр ђу је так са у ме сеч-
ном из но су од 55,00 ди на ра по пар кинг ме сту (став 1); да се за јав но пред у-
зе ће за оба вља ње де лат но сти ор га ни зо ва ња и одр жа ва ња јав них про сто ра 
за пар ки ра ње пут нич ких ау то мо би ла на те ри то ри ји Гра да чи ји је осни вач 
Скуп шти на гра да утвр ђу је так са у из но су од 50% так се из прет ход ног ста-
ва (став 2); да је об ве зник так се из овог та риф ног бро ја прав но ли це, пред-
у зет ник и фи зич ко ли це ко је ор га ни зу је и на пла ћу је ко ри шће ње пар кинг 
про сто ра (став 3) и да се ова так са пла ћа на осно ву ре ше ња Слу жбе за утвр-
ђи ва ње и на пла ту ло кал них јав них при хо да Град ске упра ве у ко рист ра чу-
на 840-741532843-84 (став 4). 

За оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба пред мет не Од лу ке, пре ма оце ни 
Су да, од зна ча ја су од ред бе Уста ва ко ји ма је утвр ђе но: да еко ном ско уре ђе ње 
у Ре пу бли ци Ср би ји по чи ва на тр жи шној при вре ди, отво ре ном сло бод ном 
тр жи шту, сло бо ди пред у зет ни штва, са мо стал но сти при вред них су бје ка та и 
рав но прав но сти при ват не и дру гих об ли ка сво ји не, те да је Ре пу бли ка Ср-
би ја је дин стве но при вред но под руч је са је дин стве ним тр жи штем ро ба, ра-
да, ка пи та ла и услу га (члан 82. ст. 1. и 2); да је пред у зет ни штво сло бод но и 
да се мо же огра ни чи ти са мо за ко ном, ра ди за шти те здра вља љу ди, жи вот-
не сре ди не и при род них бо гат ста ва и ра ди без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је 
(члан 83); да сви има ју јед нак прав ни по ло жај на тр жи шту и да су за бра ње ни 
ак ти ко ји ма се, су прот но за ко ну огра ни ча ва сло бод на кон ку рен ци ја, ства-
ра њем или зло у по тре бом мо но пол ског или до ми нант ног по ло жа ја (члан 84. 
ст. 1. и 2); да се јем че при ват на, за дру жна и јав на сво ји на, да је јав на сво ји на 
др жав на сво ји на, сво ји на ау то ном не по кра ји не и сво ји на је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве и да сви об ли ци сво ји не има ју јед на ку прав ну за шти ту (члан 
86. став 1); да се сред ства из ко јих се фи нан си ра ју над ле жно сти Ре пу бли ке 
Ср би је, ау то ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва обез бе ђу ју 
из по ре за и дру гих при хо да утвр ђе них за ко ном, као и да је оба ве за пла ћа-
ња по ре за и дру гих да жби на оп шта и за сни ва се на еко ном ској мо ћи об ве-
зни ка (члан 91); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је си стем ло кал не 
са мо у пра ве (члан 97. тач ка 3); да се по сло ви је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
фи нан си ра ју из из вор них при хо да је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и бу џе та 
Ре пу бли ке Ср би је, у скла ду са за ко ном (члан 188. став 4).

За оце ну за ко ни то сти оспо ре них од ре да ба Та риф ног бро ја 12. Та ри фе 
на ве де не Од лу ке од прав ног зна ча ја су од ред бе За ко на о фи нан си ра њу ло-
кал не са мо у пра ве, ко ји ма је про пи са но: да су ло кал не ко му нал не так се је дан 
од из вор них при хо да ло кал не са мо у пра ве (члан 6. тач ка 3)); да сто пе из вор-
них при хо да, као и на чин и ме ри ла за од ре ђи ва ње ви си не ло кал них так си 
и на кна да утвр ђу је скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве сво јом од лу-
ком, у скла ду са за ко ном (члан 7. став 1); да скуп шти на је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве мо же уво ди ти ло кал не ко му нал не так се за ко ри шће ње пра ва, 
пред ме та и услу га (члан 11. став 1); да је об ве зник ло кал не ко му нал не так-
се ко ри сник пра ва, пред ме та и услу га за чи је је ко ри шће ње про пи са но пла-
ћа ње ло кал не ко му нал не так се (члан 12); да так се на оба ве за на ста је да ном 
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по чет ка ко ри шће ња пра ва, пред ме та или услу ге за чи је је ко ри шће ње про-
пи са но пла ћа ње ло кал не ко му нал не так се (члан 13. став 1); да се ло кал не 
ко му нал не так се мо гу уво ди ти и за ко ри шће ње про сто ра за пар ки ра ње друм-
ских мо тор них и при кључ них во зи ла на уре ђе ним и обе ле же ним ме сти ма 
(члан 15. став 1. тач ка 13)); да се ак том скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве ко јим се уво ди ло кал на ко му нал на так са утвр ђу ју об ве зни ци, ви си-
на, олак ши це, ро ко ви и на чин пла ћа ња ло кал не ко му нал не так се (члан 18). 

Из на ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на про из ла зи да се при хо ди је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве уре ђу ју за ко ном и да је скуп шти на је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве овла шће на да уво ди ло кал не ко му нал не так се, при че му 
су ја сно од ре ђе не гра ни це овла шће ња скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве. У скла ду са тим, За ко ном о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве уре-
ђе ни су бит ни еле мен ти ло кал не ко му нал не так се та ко што је про пи са но 
ко је так се ни об ве зник, мо ме нат на стан ка так се не оба ве зе, осно ви за уво-
ђе ње так се и др. По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да је Скуп-
шти на гра да Су бо ти це би ла овла шће на да сво јом од лу ком уве де и так су на 
уре ђе ним и обе ле же ним ме сти ма где се на пла ћу је це на ко ри шће ња пар-
кинг про сто ра за ко ри шће ње про сто ра за пар ки ра ње друм ских мо тор них 
и при кључ них во зи ла (без об зи ра на то да ли се пар кинг на ла зи на јав ној 
по вр ши ни или при ват ној пар це ли) и да бли же уре ди об ве зни ке, ви си ну, 
олак ши це и на чин пла ћа ња ове так се. По оце ни Су да, уре ђу ју ћи на ве де на 
пи та ња на на чин пред ви ђен оспо ре ним од ред ба ма Та риф ног бро ја 12. Та-
ри фе на ве де не Од лу ке, до но си лац ак та се кре тао у гра ни ца ма сво јих устав-
них и за кон ских овла шће ња.

У по гле ду на во да ини ци ја то ра да се оспо ре ним од ред ба ма Од лу ке по-
вре ђу ју од ред бе Уста ва ко ји ма се јем чи сло бо да пред у зет ни штва и јед на ки 
прав ни по ло жај на тр жи шту, Устав ни суд сма тра да се уво ђе њем на ве де не 
ло кал не ко му нал не так се ни на ко ји на чин не огра ни ча ва сло бо да оба вља-
ња при вред них де лат но сти на је дин стве ном тр жи шту, од но сно сло бод на 
кон ку рен ци ја тр жи шних су бје ка та, јер се ови устав ни прин ци пи не мо гу 
ту ма чи ти у ап со лут ном сми слу, а огра ни че ње сло бо де пред у зет ни штва је 
мо гу ће пред ви де ти са мо за ко ном, и то из Уста вом про пи са них раз ло га. Та-
ко ђе, по ла зе ћи од устав них прин ци па рав но прав но сти при ват не и дру гих 
об ли ка сво ји не, Устав ни суд сма тра да, са устав но прав ног ста но ви шта, за 
уво ђе ње на ве де не так се ни је од ре ле вант ног ути ца ја окол ност да ли су пар-
кинг про сто ри у јав ној или при ват ној сво ји ни.

У по гле ду на во да ини ци ја то ра о не са гла сно сти оспо ре них од ре да ба 
Та риф ног бро ја 12. Та ри фе на ве де не Од лу ке са За ко ном о ко му нал ним де-
лат но сти ма, Устав ни суд ни је на шао осно ва за утвр ђи ва ње не са гла сно сти 
оспо ре ног Та риф ног бро ја са тим за ко ном, бу ду ћи да су ло кал не ко му нал не 
так се, као при хо ди је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, уре ђе ни За ко ном о фи-
нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, а не За ко ном о ко му нал ним де лат но сти-
ма, те да, сто га, од лу ка је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о уво ђе њу ло кал них 
ко му нал них так си пред ста вља са мо ре а ли за ци ју за кон ског овла шће ња из 
чла на 18. овог за ко на.
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Зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та, од но сно рад њи ко је 
су пред у зе те на осно ву оспо ре них од ре да ба Та риф ног бро ја 12. Та ри фе на-
ве де не Од лу ке, Устав ни суд је од ба цио, са гла сно од ред би чла на 56. став 3. 
За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), јер је до нео 
ко нач ну од лу ку у овој прав ној ства ри.

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

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУо-1223/2010 од 8. де цем бра 2011. го ди не

4.5. Ко му нал не и дру ге де лат но сти

Од лу ка о јав ним пар ки ра ли шти ма 
(„Слу жбе ни лист Оп шти не Су бо ти ца“, бр. 12/05 и 3/08) 

– члан 12. став 2, члан 17. став 1, члан 18. тач ка а), члан 21.  
и члан 21д тач ка б)

До плат на кар та ко ју је ко ри сник ду жан да пла ти кад по сту па су пр-
от но усло ви ма и на чи ну ко ри шће ња јав ног пар ки ра ли шта про пи са ним 
Од лу ком, по ла зе ћи од на чи на на ко ји је уре ђе на, има у су шти ни ка рак тер 
ка зне за по вре ду про пи сом, од но сно уго во ром пред ви ђе ног на чи на ко ри-
шће ња пар ки ра ли шта, па има еле мен те уго вор не ка зне ко ја се, са гла сно 
За ко ну о обли га ци о ним од но си ма, не мо же про пи си ва ти, од но сно уго ва-
ра ти за не из вр ше ње нов ча не оба ве зе. Ка ко је оспо ре ном Од лу ком про пи-
сан „по се бан прав ни основ“ за за сни ва ње уго вор ног од но са из ме ђу ко-
ри сни ка пар ки ра ли шта и да ва о ца услу ге, ко ји да ва о цу услу ге да је пра во 
да сти че при ход кроз по себ ну ви ше стру ко ве ћу це ну-до плат ну кар ту ко-
ја се не мо же до ве сти у ве зу са за ко ном утвр ђе ним еле мен ти ма за обра-
зо ва ње це на и ко јом се до во ди у пи та ње оп ште на че ло у за сни ва њу дво-
стра них уго во ра – на че ло јед на ке вред но сти уза јам них да ва ња уго вор них 
стра на, оспо ре не од ред бе Од лу ке ко ји ма је уре ђе на до плат на кар та ни су 
у са гла сно сти са за ко ном.

Устав ни суд је та ко ђе имао у ви ду да је исто по сту па ње ко ри сни ка про-
пи са но и као основ за до плат ну кар ту и као по вре да Од лу ком од ре ђе ног 
на чи на ко ри шће ња пар ки ра ли шта за ко ји се ко ри сни ку услу ге мо же из-
ре ћи нов ча на ка зна за пре кр шај, те је оце нио да је устав но прав но не при-
хва тљи во да се ко ри сни ку утвр ђу је ви ше (раз ли чи тих) нов ча них оба ве-
за по осно ву истог на чи на ко ри шће ња пар ки ра ли шта. 

Устав ни суд је кон ста то вао и да до но ше њем ове од лу ке ме ња ра ни је 
из ра же ни став ко ји је за у зео у пред ме ту у ко јем је из вр шио оце ну устав-
но сти оспо ре ног оп штег ак та по во дом истог спо р ног прав ног пи та ња 
(ка рак те ра до плат не кар те) у од но су на ра ни је ва же ћи Устав од 1990.  



286 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

го ди не, а оце ну за ко ни то сти у од но су на За кон о ко му нал ним де лат но-
сти ма, као и За кон о ло кал ној са мо у пра ви ко ји је у ме ђу вре ме ну пре стао 
да ва жи, док је оце ну устав но сти од ре да ба чла на 21. Од лу ке ко ја је пред-
мет овог по ступ ка, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, из вр шио у од-
но су на Устав ко ји је на сна зи, по ла зе ћи од Уста вом утвр ђе них на че ла је-
дин ства прав ног си сте ма, вла да ви не пра ва, те Уста вом за јем че них пра ва  
гра ђа на. 

Ка ко се у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом у ве зи са про пи са ним 
пла ћа њем на кна де за ко ри шће ње јав ног пар ки ра ли шта осно ва но по ста-
ви ло пи та ње шта ко ри сник пла ћа пред ви ђе ном на кна дом (са мо на кна ду 
за из вр ше ну ко му нал ну услу гу упра вља ња и одр жа ва ња јав них пар ки-
ра ли шта, са гла сно За ко ну о ко му нал ним де лат но сти ма или евен ту ал но 
и „на кна ду“ за ко ри шће ње обе ле же них про сто ра за пар ки ра ње за ко је 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, на осно ву За ко на о фи нан си ра њу ло кал не 
са мо у пра ве, мо же уве сти ло кал ну ко му нал ну так су), Суд је оце нио да се 
ра ди о по сто ја њу за ко на ко ји (исто вре ме но) овла шћу ју је ди ни цу ло кал не 
са мо у пра ве да сво јим ак ти ма на раз ли чит на чин уре ђу је оба ве зу пла ћа ња 
по истом осно ву – ко ри шће ња про сто ра за пар ки ра ње мо тор них во зи ла 
(осим га ра жа), и то као на кна ду да ва о цу услу ге, са гла сно За ко ну о ло кал-
ној са мо у пра ви и За ко ну о ко му нал ним де лат но сти ма или као ло кал ну 
ко му нал ну так су ко ја је при ход бу џе та, са гла сно За ко ну о фи нан си ра њу 
ло кал не са мо у пра ве. По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је од лу чио да, 
у скла ду са чла ном 105. За ко на о Устав ном су ду, оба ве сти На род ну скуп-
шти ну о уо че ним про бле ми ма у оства ри ва њу устав но сти и за ко ни то сти, 
јер се, по схва та њу Су да, по сто ја њем ви ше за ко на ко ји да ју основ да се 
у су шти ни исти од но си ак ти ма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве уре ђу ју на 
раз ли чит на чин до во ди у пи та ње Уста вом утвр ђе но на че ло вла да ви не 
пра ва и је дин стве но сти прав ног по рет ка. 

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К А

1. Утвр ђу је се да од ред бе чла на 21. и од ред ба чла на 21д тач ка б) у де лу 
ко ји гла си: „и до плат ну кар ту“, Од лу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма („Слу-
жбе ни лист оп шти не Су бо ти ца“, бр. 12/05 и 3/08), ни су у са гла сно сти с Уста-
вом и за ко ном.

2. Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да-
ба чла на 12. став 2, чла на 17. став 1, чла на 18. тач ка а) и чла на 21д тач ка б) 
у пре о ста лом де лу, Од лу ке из тач ке 1. 

3. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти Це нов-
ни ка ЈКП „Пар кинг“ Су бо ти ца („Слу жбе ни лист Оп шти не Су бо ти ца“, број 
24/08).
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О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не те су ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чла на 21. Од лу ке на ве де не у из ре-
ци. Под но си о ци ини ци ја ти ва сма тра ју да оспо ре не од ред бе Од лу ке ни су у 
са гла сно сти са чла ном 24. За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма ко ји ма су 
про пи са ни еле мен ти за обра зо ва ње це на ко му нал них услу га. Ово из раз ло-
га што у на ве де ном чла ну За ко на „не по сто ји основ за уве ћа ње це не услу ге 
50 пу та“, те сто га да ва лац услу ге, ка ко се на во ди, на пла том до плат не кар-
те, без ика квог за кон ског осно ва, по сту па као пре кр шај ни ор ган. Оспо ре-
ни члан Од лу ке, по ми шље њу под но си ла ца ини ци ја ти ве, у су пр от но сти је 
и са од ред бом чла на 270. став 3. За ко на о обли га ци о ним од но си ма пре ма 
ко јој уго вор на ка зна не мо же би ти уго во ре на за нов ча не оба ве зе, као и са 
од ред ба ма чла на 277. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, јер про пи су је да у 
нов ча ној обли га ци ји ду жник ду гу је нов ча ну ка зну, уме сто за те зну ка ма ту. 
Ис ти че се и да се на осно ву оспо ре них од ре да ба Од лу ке ус по ста вља не рав-
но пра ван од нос гра ђа ни на као ко ри сни ка у од но су на да ва о ца услу ге. Оспо-
ре ни члан Од лу ке, бу ду ћи да је су пр о тан за ко ну, ка ко се на во ди у ини ци ја-
ти ва ма, исто вре ме но је у су пр от но сти и са Уста вом. У јед ној од ини ци ја ти ва 
тра же на је и оце на устав но сти и за ко ни то сти Це нов ни ка ЈКП „Пар кинг“ Су-
бо ти ца из тач ке 3. из ре ке у де лу у ко ме је од ре ђе на ви си на до плат не кар те.

Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 42. ст. 2. и 3. По слов ни ка о ра-
ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), ини ци ја ти-
ву за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чла на 21. Од лу ке из дво јио 
из пред ме та IУл-3/2009 и спо јио са пред ме том IУл-16/2009. Та ко ђе, Суд је и 
ка сни је под не ту ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ред бе 
чла на 21. Од лу ке, по во дом ко је је фор ми ран пред мет IУл-91/2009, спо јио са 
пред ме том IУл-16/2009, ра ди во ђе ња је дин стве ног по ступ ка.

У од го во ру Скуп шти не гра да Су бо ти ца на во ди се: да је Од лу ка о јав ним 
пар ки ра ли шти ма до не та на осно ву овла шће ња из чла на 13. За ко на о ко му-
нал ним де лат но сти ма, пре ма ко ме скуп шти на оп шти не про пи су је усло ве 
и на чин ор га ни зо ва ња по сло ва у вр ше њу ко му нал них де лат но сти и усло-
ве за ко ри шће ње ко му нал них про из во да, од но сно ко му нал них услу га; да 
су по сло ви упра вља ња и одр жа ва ња јав них пар ки ра ли шта у оп шти ни Су-
бо ти ца од ре ђе ни ко му нал ном де лат но шћу и да их оба вља ЈКП „Пар кинг“ 
Су бо ти ца ко је је осно ва но ра ди вр ше ња ових по сло ва; да је про пи си ва ње 
оба ве зе пла ћа ња до плат не кар те ко ри сни ци ма ко му нал не услу ге у слу ча је-
ви ма и на на чин од ре ђен чла ном 21. Од лу ке у скла ду са овла шће њем скуп-
шти не гра да са др жа ним у За ко ну о ко му нал ним де лат но сти ма да про пи су-
је оп ште усло ве за оба вља ње ко му нал них де лат но сти, да као та кву од ре ди и 
оба вља ње по сло ва у ве зи са ко ри шће њем јав них про сто ра за пар ки ра ње, те 
да од ре ди ко ри сни ка услу ге, пра ви ла ко ри шће ња ко му нал ног објек та, од-
но сно услу ге и на чин пла ћа ња це не за из вр ше ну услу гу; да од ред бе Од лу ке 
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о јав ним пар ки ра ли шти ма ко је се од но се на до плат ну кар ту од ре ђу ју да је 
реч о по себ ној кар ти за пру жа ње услу ге пар ки ра ња, ко ја не пред ста вља ни 
уго вор ну ка зну, ни ти ка зну за учи ње ни пре кр шај, већ кар ту ко ју ко ри сник 
услу га пла ћа у слу ча ју да до тог мо мен та пар ки ра ње ни је пла тио на на чин 
ка ко је то про пи са но Од лу ком, а ње на ви си на, као по себ не вр сте кар те про-
пи са на је це нов ни ком ко ји је одо брен од стра не осни ва ча. 

До но си лац оспо ре ног ак та је под не ском од 26. ок то бра 2011. го ди не тра-
жио да Устав ни суд за ста не са по ступ ком оце не устав но сти и за ко ни то сти 
оспо ре не Од лу ке јер је, ка ко на во ди „у то ку по сту пак из ра де на цр та Од лу ке 
о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма ра ди ускла ђи ва-
ња оспо ре них од ре да ба са Уста вом и ва же ћим за ко ни ма...ко ја ће би ти ста-
вље на на днев ни ред сле де ће сед ни це Скуп шти не гра да Су бо ти це“. У ве зи 
са на ве де ним зах те вом, Устав ни суд је кон ста то вао да је од ред бом чла на 55. 
став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) про-
пи са но да Суд мо же на зах тев до но си о ца оспо ре ног оп штег ак та, пре до но-
ше ња од лу ке о устав но сти или за ко ни то сти, да за ста не са по ступ ком и да 
мо гућ ност до но си о цу да у од ре ђе ном ро ку от кло ни уо че не не у став но сти 
или не за ко ни то сти, те да из на ве де не од ред бе За ко на не про из ла зи оба ве-
за за ста ја ња са по ступ ком у слу ча ју ка да до но си лац оспо ре ног оп штег ак-
та под не се та кав зах тев. Има ју ћи у ви ду да је по сту пак по кре нут Ре ше њем 
Су да од 18. фе бру а ра 2010. го ди не, да је у Устав ном су ду по во дом отво ре-
них устав но прав них пи та ња одр жан кон сул та тив ни са ста нак 29. мар та 2011. 
го ди не ко ме је при су ство вао и пред став ник до но си о ца оспо ре ног ак та, да 
је зах тев под нет 26. ок то бра, од но сно не по сред но пред одр жа ва ње сед ни це 
Устав ног су да за ка за не за 27. ок то бар 2011. го ди не, да је у на ве де ном пред-
ме ту пред ло же но до но ше ње од лу ке у ве зи са утвр ђи ва њем не у став но сти и 
не за ко ни то сти оних од ре да ба оспо ре не Од лу ке ко ји ма је уре ђе на до плат на 
кар та, те да се не ди ра у про пи са ну оба ве зу пла ћа ња „ре дов не“ на кна де за 
ко ри шће ње јав ног пар ки ра ли шта, као и да би Суд из вр шио оце ну оспо ре-
них од ре да ба Од лу ке и у вре ме њи хо вог ва же ња, Суд ни је при хва тио зах-
тев да за ста не са по ступ ком у овом пред ме ту. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ну Од лу ку 
о јав ним пар ки ра ли шти ма („Слу жбе ни лист Оп шти не Су бо ти ца“, бр. 12/05 
и 3/08) до не ла Скуп шти на оп шти не Су бо ти ца, на осно ву чла на 13. За ко на 
о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 16/97 и 42/98) и 
чла на 12. став 1. тач ка 4. Ста ту та оп шти не Су бо ти ца („Слу жбе ни лист Оп-
шти не Су бо ти ца“, бр. 19/02, 59/04 и 61/04) и да су Од лу ком уре ђе ни усло-
ви и на чин ор га ни зо ва ња по сло ва у вр ше њу ко му нал не де лат но сти упра-
вља ња и одр жа ва ња јав них пар ки ра ли шта, као и усло ви ко ри шће ња јав них 
пар ки ра ли шта у Оп шти ни Су бо ти ца (члан 1).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да се сред ства из ко јих се фи-
нан си ра ју над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, ау то ном не по кра ји не и је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју из по ре за и дру гих при хо да утвр ђе них 
за ко ном (члан 91. став 1); да Ре пу бли ка Ср би ја, ау то ном не по кра ји не и је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве има ју бу џе те у ко ји ма мо ра ју би ти при ка за ни 
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сви при хо ди и рас хо ди ко ји ма се фи нан си ра ју њи хо ве над ле жно сти (члан 
92. став 1); да Ре пу бли ка уре ђу је и обез бе ђу је је дин стве но тр жи ште, прав ни 
по ло жај при вред них су бје ка та, си стем оба вља ња по је ди них при вред них и 
дру гих де лат но сти, по ре ски си стем, сво јин ске и обли га ци о не од но се и за-
шти ту свих об ли ка сво ји не (члан 97. тач. 6. и 7); да оп шти на, пре ко сво јих 
ор га на, у скла ду са за ко ном уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му-
нал них де лат но сти (члан 190. став 1. тач ка 1).

За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 16/97 
и 42/98) од ре ђе не су ко му нал не де лат но сти и уре ђе ни оп шти усло ви и на-
чин њи хо вог оба вља ња (члан 1); пр о пи са но је: да оп шти на, град, од но сно 
град Бе о град (у да љем тек сту: оп шти на), у скла ду са овим за ко ном, уре ђу-
је и обез бе ђу је усло ве оба вља ња ко му нал них де лат но сти и њи хо вог раз во-
ја (члан 2); да скуп шти на оп шти не мо же, као ко му нал не де лат но сти од ре-
ди ти и дру ге де лат но сти од ло кал ног ин те ре са и пр о пи са ти усло ве и на чин 
њи хо вог оба вља ња, по ред оста лог и одр жа ва ње јав них про сто ра за пар ки-
ра ње (члан 4. став 2); да скуп шти на оп шти не про пи су је усло ве и на чин ор-
га ни зо ва ња по сло ва у вр ше њу ко му нал них де лат но сти и усло ве за ко ри шће-
ње ко му нал них про из во да, од но сно ко му нал них услу га, а на ро чи то пра ва 
и оба ве зе јав ног ко му нал ног или дру гог пред у зе ћа, од но сно пред у зет ни ка, 
ко ји оба вља ју ко му нал ну де лат ност и ко ри сни ка ко му нал них про из во да и 
услу га, као и на чин на пла те це не за ко му нал не про из во де, од но сно за ко-
ри шће ње ко му нал них услу га (члан 13. став 1. тач. 3) и 4)); да се сред ства за 
оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти, по ред оста лог, сти чу и из при-
хо да од про да је ко му нал них про из во да и услу га и да јав но ко му нал но пред-
у зе ће од лу чу је уз са гла сност скуп шти не оп шти не, од но сно ор га на оп шти не 
ко ји скуп шти на од ре ди о це ни ко му нал них про из во да и ко му нал них услу-
га ко ју пла ћа ју не по сред ни ко ри сни ци (члан 22. став 1. и члан 23. став 1); 
да еле мен те за обра зо ва ње це на ко му нал них услу га чи не – 1) вр ста, обим 
и ква ли тет ко му нал них услу га ко ји се утвр ђу ју стан дар ди ма и нор ма ти ви-
ма ко је про пи ше оп шти на, 2) вред ност сред ста ва ан га жо ва них у пру жа њу 
услу га, 3) обим и ква ли тет уло же ног ра да у оба вља њу ко му нал них услу га, 4) 
ви си на ма те ри јал них тро шко ва у оба вља њу ко му нал них услу га, пре ма стан-
дар ди ма и нор ма ти ви ма утро шка енер ги је, ма те ри јал них и дру гих тро шко-
ва или план ским кал ку ла ци ја ма и 5) дру ги еле мен ти у за ви сно сти од усло-
ва на тр жи шту и спе ци фич но сти по је ди них ко му нал них услу га (члан 24). 

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07), 
про пи са но је: да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду с Уста вом и за ко-
ном, уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти, као 
и ор га ни за ци о не, ма те ри јал не и дру ге усло ве за њи хо во оба вља ње, по ред 
оста лог и уре ђи ва ње, одр жа ва ње и ко ри шће ње јав них пар ки ра ли шта (члан 
20. тач ка 5)) и да град вр ши над ле жно сти оп шти не, као и дру ге над ле жно-
сти и по сло ве др жав не упра ве, ко ји су му за ко ном по ве ре ни (члан 24. став 
1). Исто овла шће ње оп шти не би ло је са др жа но и у од ред би чла на 18. тач-
ка 5) За ко на о ло кал ној са мо у пра ви ко ји је био на сна зи у вре ме до но ше-
ња оспо ре не Од лу ке.
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За ко ном о обли га ци о ним од но си ма („Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр. 29/78, 
39/85, 45/89 и 57/89 и „Слу жбе ни лист СРЈ“, број 31/93) про пи са но је: да у 
за сни ва њу дво стра них уго во ра стра не по ла зе од на че ла јед на ке вред но сти 
уза јам них да ва ња (члан 15. став 1), да су од ред бе про пи са ко ји ма се де ли-
мич но или у це ли ни од ре ђу је са др жи на уго во ра са став ни де ло ви тих уго-
во ра, те их упот пу ња ва ју или сту па ју на ме сто уго вор них од ред би ко је ни су 
у са гла сно сти са њи ма (члан 27. став 2); да оп шти усло ви од ре ђе ни од стра-
не јед ног уго во ра ча, би ло да су са др жа ни у фор му ла р ном уго во ру, би ло да 
се на њих уго вор по зи ва, до пу њу ју по себ не по год бе утвр ђе не ме ђу уго во-
ра чи ма у истом уго во ру, и по пра ви лу оба ве зу ју као ове, да се оп шти усло-
ви мо ра ју об ја ви ти на уо би ча јен на чин и да оп шти усло ви оба ве зу ју уго-
вор ну стра ну ако су јој би ли по зна ти у ча су за кљу че ња уго во ра (члан 142. 
ст. 1. до 3); да по ве ри лац и ду жник мо гу уго во ри ти да ће ду жник пла ти ти 
по ве ри о цу од ре ђе ни нов ча ни из нос или при ба ви ти не ку дру гу ма те ри јал-
ну ко рист ако не ис пу ни сво ју оба ве зу или ако за доц ни са ње ним ис пу ње-
њем (уго вор на ка зна), да ако што дру го не про из ла зи из уго во ра сма тра се 
да је ка зна уго во ре на за слу чај да ду жник за доц ни са ис пу ње њем и да уго-
вор на ка зна не мо же би ти уго во ре на за нов ча не оба ве зе (члан 270); да ако 
је за не ис пу ње ње оба ве зе или за слу чај за доц ње ња са ис пу ње њем за ко ном 
од ре ђе на ви си на на кна де под на зи вом пе на ла, уго вор не ка зне, на кна де или 
под ко јим дру гим на зи вом, а уго вор не стра не су по ред то га уго во ри ле ка-
зну, по ве ри лац не ма пра во да зах те ва ујед но уго во ре ну ка зну и на кна ду од-
ре ђе ну за ко ном, из у зев ако је то са мим за ко ном до зво ље но (члан 276); да 
ду жник ко ји за доц ни са ис пу ње њем нов ча не оба ве зе ду гу је, по ред глав ни-
це, и за те зну ка ма ту по сто пи утвр ђе ној за ко ном (члан 277).

Од ред ба ма оспо ре ног чла на 21. Од лу ке про пи са но је: да је ко ри сник ко ји 
по сту па су прот но од ред ба ма чл. 18. и 19. став 2. ове од лу ке ду жан да пла ти 
до плат ну кар ту (став 1); да на лог за пла ћа ње до плат не пар кинг кар те из да-
је овла шће ни кон тро лор и уру чу је га ко ри сни ку и да ка да кон тро лор ни је у 
мо гућ но сти да уру чи на лог ко ри сни ку, при чвр шћу је га на во зи лу (став 2); 
да се до ста вља ње на ло га за пла ћа ње до плат не кар те на овај на чин сма тра 
уред ним и да доц ни је оште ће ње или уни ште ње на ло га не ма ути цај на ва-
ља ност до ста вља ња и не од ла же пла ћа ње до плат не пар кинг кар те (став 3); 
да је ко ри сник пар ки ра ња ду жан да по сту пи по при мље ном на ло гу и пла-
ти до плат ну кар ту у ро ку од осам да на на на чин на зна чен у на ло гу (став 
4). Од ред ба ма чла на 18. и чла на 19. став 2. Од лу ке, на ко је упу ћу је оспо ре-
ни члан 21. Од лу ке, је про пи са но да је ко ри сник јав ног пар ки ра ли шта оба-
ве зан да пла ти ко ри шће ње пар кинг ме ста пре ма вре ме ну за др жа ва ња на 
про пи сан на чин, да по сту па у скла ду са огра ни че њем вре ме на ко ри шће ња 
пар кинг ме ста и да ко ри сти пар кинг ме сто у скла ду са са о бра ћај ним зна-
ком, хо ри зон тал ном и вер ти кал ном сиг на ли за ци јом ко јом је озна че но пар-
кинг ме сто (члан 18) и да је ко ри сник отво ре ног пар ки ра ли шта ду жан да 
ис так не ку пље ну пар кинг кар ту са уну тра шње стра не пред њег ве тро бран-
ског ста кла во зи ла или пла ти пар ки ра ње пу тем мо бил ног те ле фо на и ко-
ри сти ис прав но пар кинг кар ту и у њу уне се тач не по дат ке (члан 19. став 2).  
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Од ред бом чла на 21д тач ка б) Од лу ке про пи са но је да укло ње но во зи ло ко-
ри сник мо же пре у зе ти под усло вом да пла ти и до плат ну кар ту, а од ред бом 
чла на 24. став 1. тач ка 3. про пи са на је нов ча на ка зна за пре кр шај за ли це 
ко је не по сту пи у скла ду са од ред ба ма чла на 18. и чла на 19. став 2. Од лу ке. 

По ла зе ћи од то га да је Устав ном су ду под нет ве ћи број ини ци ја ти ва ко ји-
ма се, по ред оспо ре не Од лу ке, тра жи оце на устав но сти и за ко ни то сти ака та 
и дру гих је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ко ји ма је оба ве за пла ћа ња до плат не 
кар те за ко ри шће ње јав ног пар ки ра ли шта уре ђе на на у осно ви исто ве тан 
на чин, а има ју ћи у ви ду устав но прав не раз ло ге оспо ра ва ња ове оба ве зе са-
др жа не у под не тим ини ци ја ти ва ма, Устав ни суд је Ре ше њем од 18. фе бру а-
ра 2010. го ди не по кре нуо по сту пак оце не устав но сти и за ко ни то сти од ре-
да ба чла на 21. и чла на 21д тач ка б) оспо ре не Од лу ке, ко ји ма је про пи са на 
оба ве за пла ћа ња до плат не кар те. На и ме, по оце ни Су да, као отво ре но, по-
ста ви ло се устав но прав но пи та ње да ли до плат на кар та, по ла зе ћи од на чи-
на на ко ји је уре ђе на оспо ре ним чла ном 21. Од лу ке, има зна че ње оп штим 
усло ви ма пред ви ђе не на кна де за по себ ну услу гу, од но сно оп штим усло ви-
ма пред ви ђе ног (уго во ре ног) на чи на пла ћа ња це не за из вр ше ну услу гу или 
има евен ту ал но еле мен те (уго вор не) ка зне за по сту па ње ко ри сни ка су пр-
от но оп штим усло ви ма уго во ре ног на чи на ко ри шће ња услу ге, та да ли се за 
исто по на ша ње ко ри сни ка мо же (исто вре ме но) про пи са ти оба ве за пла ћа ња 
на кна де да ва о цу ко му нал не услу ге и ка зна за пре кр шај, ка ко је то пред ви-
ђе но оспо ре ном Од лу ком. У да љем по ступ ку Устав ни суд је, с об зи ром на 
то да је оба ве за пла ћа ња до плат не кар те на у осно ви исти на чин уре ђе на и 
оспо ре ним ак ти ма дру гих је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ра ди раз ја шње ња 
ства ри, 29. мар та 2011. го ди не одр жао и кон сул та тив ни са ста нак о на ве де-
ним спо р ним устав но прав ним пи та њи ма, уз уче шће до но си ла ца тих ака та, 
пред став ни ка по је ди них над ле жних ор га на, те по је ди них на уч них рад ни ка, 
на ко ме су из ра же на раз ли чи та ста но ви шта о прав ној при ро ди про пи са не 
оба ве зе пла ћа ња до плат не кар те. Та ко ђе, пре о вла дао је став да се осно ва-
но по ста вља пи та ње да ли је до плат на кар та, с об зи ром на на чин на ко ји је 
уре ђе на оспо ре ним ак ти ма, у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном. 

Устав ни суд је кон ста то вао да је оспо ре на Од лу ка до не та на осно ву 
овла шће ња је ди ни це ло кал не са мо у пра ве са др жа ног у За ко ну о ко му нал-
ним де лат но сти ма на осно ву ко га скуп шти на оп шти не про пи су је усло ве и 
на чин ор га ни зо ва ња по сло ва у вр ше њу ко му нал них де лат но сти и усло ве 
за ко ри шће ње ко му нал них про из во да, од но сно ко му нал них услу га, а на-
ро чи то пра ва и оба ве зе јав ног ко му нал ног или дру гог пред у зе ћа, од но сно 
пред у зет ни ка, ко ји оба вља ју ко му нал ну де лат ност и ко ри сни ка ко му нал них 
про из во да и услу га, као и на чин на пла те це не за ко му нал не про из во де, од-
но сно за ко ри шће ње ко му нал них услу га (члан 13. став 1. тач ка 3)). Та ко ђе, 
Устав ни суд је кон ста то вао и да са гла сно ра ни је за у зе том ста ву Су да (Од-
лу ка IУ-78/2003 од 21. ок то бра 2004. го ди не, Ре ше ње IУ-266/2006 од 2. ју ла 
2009. го ди не), оп штим ак том је ди ни це ло кал не са мо у пра ве про пи са на пра-
ва и оба ве зе ко ри сни ка и да ва о ца ко му нал не услу ге, у сми слу чла на 27. став 
2. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, има ју зна че ње про пи са ко ји оба ве зу је  
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уго вор не стра не при уре ђи ва њу тих од но са. У том сми слу и оспо ре на од-
ред ба чла на 21. став 1. Од лу ке ко јом је про пи са но да је „ко ри сник ко ји по-
сту па су прот но од ред ба ма чла на 18. и 19. став 2. ове од лу ке ду жан да пла-
ти до плат ну кар ту“, по схва та њу Су да, има зна че ње про пи си ва ња оп штег 
усло ва – уго во ра о ко ри шће њу јав ног пар ки ра ли шта, од но сно оба ве зе ко-
ри сни ка да пла ти до плат ну кар ту по осно ву ко ри шће ња јав ног пар ки ра ли-
шта и пра во да ва о ца услу ге да оства ри при ход на пла том до плат не кар те.

Пре ма на во ди ма до но си о ца оспо ре ног ак та, до плат на кар та про пи са-
на оспо ре ном од ред бом чла на 21. став 1. Од лу ке пред ста вља це ну, од но сно 
на чин уго ва ра ња пла ћа ња це не услу ге, бу ду ћи да ко ри сник пар ки ра ли шта 
не по сту па њем са гла сно од ред ба ма чла на 18. и чла на 19. став 2. Од лу ке, од-
но сно ко ри шће њем пар ки ра ли шта на дру га чи ји на чин од про пи са ног, од-
но сно уго во ре ног, при хва та да пла ти услу гу пар ки ра ња у ви си ни до плат не 
кар те. Оце њу ју ћи устав ност и за ко ни тост оспо ре не од ред бе чла на 21. став 
1. Од лу ке, Устав ни суд је утвр дио да За кон о ко му нал ним де лат но сти ма, на 
осно ву ко га је оспо ре на Од лу ка до не та, не уре ђу је уоп ште „до плат ну кар-
ту“, те да је у том сми слу не од ре ђу је ни као на кна ду за ко ри шће ње пар ки-
ра ли шта су пр от но про пи са ним, од но сно уго во ре ним усло ви ма, ни ти као 
на чин уго ва ра ња пла ћа ња це не услу ге, ка ко то на во ди до но си лац оспо ре-
ног ак та. Устав ни суд је кон ста то вао и да За кон о ко му нал ним де лат но сти-
ма не од ре ђу је ни прав ну при ро ду уго вор ног од но са из ме ђу да ва о ца и ко-
ри сни ка ко му нал не услу ге ко ји ова ли ца ус по ста вља ју на осно ву оп штим 
ак ти ма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве про пи са них пра ва и оба ве за, ни ти у 
том сми слу упу ћу је на сход ну при ме ну дру гих за ко на ка да је реч о уре ђи-
ва њу тих од но са. По ла зе ћи од на ве де ног, а има ју ћи у ви ду да пре ма За ко ну 
о ко му нал ним де лат но сти ма да ва лац ко му нал не услу ге сти че при ход „од 
про да је ко му нал них про из во да, од но сно услу га“, по це ни на ко ју са гла сност 
да је скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, од но сно ор ган ко га од ре ди 
скуп шти на (чл. 22. и 23), те да су од ред ба ма чла на 24. За ко на од ре ђе ни еле-
мен ти за обра зо ва ње це на ко му нал них услу га, Устав ни суд је оце нио да из 
на ве де них од ре да ба За ко на сле ди да се ак том је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве пра ва и оба ве зе уго вор них стра на мо гу уре ди ти на на чин ко ји „обез бе-
ђу је“ да ко ри сник пар ки ра ли шта пла ћа њем од ре ђе не на кна де сти че пра во 
на од го ва ра ју ћу услу гу, од но сно ко ри шће ње јав ног пар ки ра ли шта. Има ју-
ћи у ви ду да са гла сно оспо ре ној од ред би Од лу ке оба ве за пла ћа ња до плат-
не кар те на ста је кад ко ри сник по сту па су прот но од ред ба ма чла на 18. и чла-
на 19. став 2. Од лу ке, кон крет но кад пре ко ра чи до зво ље но вре ме 
ко ри шће ња пар кин га, не ко ри сти пар кинг ме сто у скла ду са са о бра ћај ним 
зна ком, хо ри зон тал ном и вер ти кал ном сиг на ли за ци јом ко јом је озна че но 
пар кинг ме сто (члан 18), не ис так не ку пље ну пар кинг кар ту са уну тра шње 
стра не пред њег ве тро бран ског ста кла во зи ла, не пла ти (уна пред) пар ки ра-
ње пу тем мо бил ног те ле фо на, од но сно не ко ри сти ис прав но пар кинг кар-
ту и у њу не уне се тач не по дат ке (члан 19. став 2), оспо ре ном од ред бом Од-
лу ке утвр ђе на је оба ве за пла ћа ња по себ не на кна де под на зи вом „до плат на 
кар та“, ко ја, по схва та њу Су да, да је основ да ва о цу услу ге да це ну под  
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на зи вом „до плат на кар та“ у на ве де ним слу ча је ви ма (чл. 18. и 19. Од лу ке) 
од ре ди не за ви сно од За ко ном (и од лу ком) про пи са них кри те ри ју ма за обра-
зо ва ње це на услу ге. Сто га, из на ве де них раз ло га, до плат на кар та, ко ја је 
оспо ре ном од ред бом Од лу ке фор му ли са на као на кна да за по сту па ње ко-
ри сни ка су пр от но про пи са ном, од но сно уго во ре ном на чи ну ко ри шће ња 
јав ног пар ки ра ли шта, та ко по сма тра но има пр вен стве но зна че ње на кна де, 
од но сно санк ци је за по вре ду Од лу ком, од но сно уго во ром пред ви ђе ног на-
чи на ко ри шће ња јав ног пар ки ра ли шта, а не на кна де за ко ри шће ну услу гу. 
По ла зе ћи од на ве де ног, као и да оп штим ак том је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве про пи са на пра ва и оба ве зе ко ри сни ка и да ва о ца услу ге има ју зна че ње 
про пи са ко ји оба ве зу је уго вор не стра не при уре ђи ва њу ме ђу соб них од но-
са, сле ди и да су оспо ре ном од ред бом Од лу ке пра ва и оба ве зе уго вор них 
стра на уре ђе ни на на чин ко јим се до во ди у пи та ње За ко ном о обли га ци о-
ним од но си ма утвр ђе но оп ште на че ло у ве зи са уре ђи ва њем уго вор них од-
но са, са гла сно ко ме се у за сни ва њу дво стра них уго во ра по ла зи од на че ла 
јед на ких вред но сти и уза јам них да ва ња. Та ко ђе, ка ко је оспо ре ном од ред-
бом Од лу ке до плат на кар та од ре ђе на као на кна да за по сту па ње ко ри сни ка 
су прот но про пи са ном, од но сно уго во ре ном на чи ну ко ри шће ња јав ног пар-
ки ра ли шта, а има ју ћи у ви ду Од лу ком про пи са не слу ча је ве у ко ји ма мо же 
на ста ти оба ве за ње ног пла ћа ња, до плат на кар та за по је ди на по сту па ња су-
пр от но про пи са ним усло ви ма ко ри шће ња пар ки ра ли шта има и еле мен те 
на кна де за по вре ду уго во ром пред ви ђе не нов ча не оба ве зе, од но сно еле мен-
те уго вор не ка зне ко ја се, са гла сно За ко ну о обли га ци о ним од но си ма, не 
мо же про пи си ва ти, од но сно уго ва ра ти за не из вр ше ње нов ча не оба ве зе. По-
ла зе ћи од на ве де ног, као и да За кон о ко му нал ним де лат но сти ма, на осно-
ву ко га је оспо ре на Од лу ка до не та, не уре ђу је „до плат ну кар ту“ ни као на-
чин уго ва ра ња пла ћа ња це не, ни као на кна ду за по вре ду Од лу ком, од но сно 
уго во ром пред ви ђе ног на чи на ко ри шће ња пар ки ра ли шта, оспо ре ном од-
ред бом чла на 21. став 1. Од лу ке, по схва та њу Су да, про пи сан је „по се бан 
прав ни основ“ ко ји да ва о цу услу ге да је пра во да сти че при ход кроз по себ-
ну це ну – до плат ну кар ту ко ја се, с об зи ром на слу ча је ве за ко је је про пи-
са но ње но пла ћа ње не мо же до ве сти у ве зу са за ко ном утвр ђе ним еле мен-
ти ма за обра зо ва ње це на. Дру гим ре чи ма, оспо ре ном од ред бом Од лу ке 
про пи сан је „по се бан прав ни основ“ за за сни ва ње уго вор ног од но са из ме-
ђу ко ри сни ка пар ки ра ли шта и да ва о ца услу ге на на чин ко јим се до во ди у 
пи та ње оп ште на че ло у за сни ва њу дво стра них уго во ра ко је прет по ста вља 
да се у уре ђи ва њу тих од но са по ла зи од јед на ке вред но сти уза јам них да ва-
ња уго вор них стра на. Сто га и до плат на кар та ко ју је ко ри сник ду жан да 
пла ти кад по сту па су пр от но од ред ба ма чла на 18. и чла на 19. став 2. Од лу-
ке, по ла зе ћи од на чи на на ко ји је уре ђе на оспо ре ном од ред бом Од лу ке има 
у су шти ни ка рак тер ка зне за по вре ду про пи сом, од но сно уго во ром пред-
ви ђе ног на чи на ко ри шће ња пар ки ра ли шта. С тим у ве зи Устав ни суд је кон-
ста то вао и да је, на осно ву оспо ре не од ред бе Од лу ке, це нов ни ком да ва о ца 
услу ге „до плат на кар та“ од ре ђе на у ви ше стру ко ве ћем из но су од оста лих 
це на истих услу га, од но сно у из но су ко ји се не мо же до ве сти у би ло ка кву 
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ве зу са из вр ше ном (по себ ном) услу гом, од но сно кри те ри ју мом за од ре ђи-
ва ње ње не ви си не за ви сно од уго во ре ног на чи на пла ћа ња. Та ко ђе, оце њу-
ју ћи осно ва ност на во да под но си ла ца ини ци ја ти ве, Устав ни суд је имао у 
ви ду и да је исто по сту па ње ко ри сни ка су пр от но од ред ба ма чла на 18. и чла-
на 19. став 2. Од лу ке, про пи са но и као по вре да Од лу ком од ре ђе ног на чи на 
ко ри шће ња пар ки ра ли шта за ко је се, по ред до плат не кар те, на осно ву од-
ред бе чла на 24. тач ка 3. Од лу ке, ко ри сни ку услу ге мо же из ре ћи и нов ча на 
ка зна за пре кр шај, те да је у том сми слу устав но прав но не при хва тљи во да 
се ко ри сни ку утвр ђу је ви ше (раз ли чи тих) нов ча них оба ве за по осно ву ис-
тог на чи на ко ри шће ња пар ки ра ли шта. Из на ве де них раз ло га, оспо ре на од-
ред ба чла на 21. став 1. Од лу ке, по оце ни Су да, ни је у са гла сно сти са Уста-
вом и за ко ном. По ла зе ћи од на ве де ног, а има ју ћи у ви ду да су оста ле 
од ред бе чла на 21. Од лу ке у не по сред ној ве зи са од ред бом ста ва 1, ко јом је 
про пи са но пла ћа ње до плат не кар те, Устав ни суд је утвр дио да члан 21. оспо-
ре не Од лу ке у це ли ни ни је у са гла сно сти с Уста вом и за ко ном. Из истих 
раз ло га Суд је оце нио и да од ред ба чла на 21д тач ка б) Од лу ке у де лу ко ји 
про пи су је оба ве зу пла ћа ња до плат не кар те, ни је у са гла сно сти са Уста вом 
и за ко ном, па је, са гла сно од ред ба ма чла на 45. тач. 1) и 4) За ко на о Устав-
ном су ду, од лу чио као у тач ки 1. из ре ке.

Устав ни суд кон ста ту је и да до но ше њем ове од лу ке ме ња став ко ји је 
за у зео у пред ме ту IУ-195/2004, до но ше њем ре ше ња ко јим ни је при хва тио 
ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти 
оспо ре ног чла на 19. Од лу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да“, број 18/03). Пре све га, Устав ни суд кон ста ту је да је у на ве-
де ном пред ме ту из вр шио оце ну устав но сти у од но су на Устав Ре пу бли ке 
Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је пре стао да ва жи, сту па њем на сна гу Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не, а оце ну за ко ни то сти у од но су на За кон о 
ко му нал ним де лат но сти ма, као и За кон о ло кал ној са мо у пра ви ко ји је у ме-
ђу вре ме ну пре стао да ва жи. Бу ду ћи да се оце на устав но сти од ре да ба чла на 
21. Од лу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма ко ја је пред мет овог по ступ ка, са гла-
сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, вр ши у од но су на Устав ко ји је на сна зи, 
Устав ни суд је, по ла зе ћи од Уста вом утвр ђе них на че ла је дин ства прав ног 
си сте ма, вла да ви не пра ва, те Уста вом за јем че них пра ва гра ђа на, оце нио да 
уре ђи ва ње ак ти ма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве пра ва и оба ве за ко ри сни-
ка и да ва о ца ко му нал них услу га мо ра би ти уре ђе но на на чин ко ји обез бе-
ђу је из ве сност ко ри сни ка да за од го ва ра ју ћу оба ве зу пла ћа ња на кна де има 
пра во на од го ва ра ју ћу услу гу и обр ну то – да пра во да ва о ца на на кна ду мо-
ра би ти у сра зме ри са из вр ше ном услу гом. Бу ду ћи да је у спро ве де ном по-
ступ ку утвр дио да на су прот пред ви ђе ном пра ву да ва о ца услу ге на „до плат-
ну кар ту“ дру гим од ред ба ма оспо ре не Од лу ке (члан 18. и члан 19. став 2) 
ни је ус по ста вље на од го ва ра ју ћа „рав но те жа“ у про пи си ва њу ме ђу соб них 
пра ва и оба ве за ко ри сни ка и да ва о ца услу ге, као и да је оспо ре ном Од лу-
ком за исто по сту па ње ко ри сни ка пред ви ђе на и нов ча на ка зна за пре кр-
шај, Устав ни суд је оце нио да оспо ре на од ред ба Од лу ке по сма тра на по ве-
за но са дру гим на ве де ним од ред ба ма, су пр от но Уста ву и за ко ну, до во ди до 
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очи глед не не сра зме ре у пра ви ма и оба ве за ма уго вор них стра на, од но сно 
не рав но прав но сти. 

По во дом ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти и за-
ко ни то сти од ред бе чла на 21. оспо ре не Од лу ке, Устав ни суд је Ре ше њем по-
кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти и од ре да ба чла на чла на 
12. став 2, чла на 17. став 1. и чла на 18. тач ка а) оспо ре не Од лу ке. По ла зе-
ћи од то га да је на ве де ним од ред ба ма Од лу ке про пи са но пла ћа ње на кна де 
за ко ри шће ње јав ног пар ки ра ли шта, по оце ни Су да, осно ва но се по ста ви-
ло пи та ње шта ко ри сник пла ћа пред ви ђе ном на кна дом – да ли са мо на кна-
ду за из вр ше ну ко му нал ну услу гу (упра вља ња и одр жа ва ња јав них пар ки-
ра ли шта), са гла сно За ко ну о ко му нал ним де лат но сти ма или евен ту ал но и 
„на кна ду“ за ко ри шће ње обе ле же них про сто ра за пар ки ра ње за ко је је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве на осно ву За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо-
у пра ве мо же да уво ди ло кал ну ко му нал ну так су. С тим у ве зи по ста ви ло се 
и пи та ње да ли да ва лац ко му нал не услу ге, на осно ву на ве де них од ре да ба 
Од лу ке, на пла том на кна де за ко ри шће ње јав них пар ки ра ли шта, евен ту ал-
но сти че при ход и по осно ву ко ри шће ња обе ле же них про сто ра за пар ки ра-
ње, ко је са гла сно За ко ну о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве пред ста вља 
основ за уво ђе ње ло кал не ко му нал не так се као из вор ног при хо да је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је За ко ном о ко му-
нал ним де лат но сти ма, ко ји је на ве ден као прав ни основ за до но ше ње оспо-
ре не Од лу ке, про пи са но да скуп шти на оп шти не мо же, као ко му нал не де лат-
но сти од ре ди ти и дру ге де лат но сти од ло кал ног ин те ре са и про пи са ти усло ве 
и на чин њи хо вог оба вља ња, по ред оста лог, и јав них про сто ра за пар ки ра ње 
(члан 4. став 2), да да ва лац ко му нал не услу ге сти че при ход „од про да је ко-
му нал них про из во да, од но сно услу га“, по це ни на ко ју са гла сност да је скуп-
шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, од но сно ор ган ко га од ре ди скуп шти на 
(чл. 22. и 23), а да је За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 129/07) про пи са но да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду с Уста вом 
и за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти, 
као и ор га ни за ци о не, ма те ри јал не и дру ге усло ве за њи хо во оба вља ње, по ред 
оста лог и уре ђи ва ње, одр жа ва ње и ко ри шће ње јав них пар ки ра ли шта (члан 
20. тач ка 5)). Устав ни суд је утвр дио и да је За ко ном о фи нан си ра њу ло кал-
не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/06 и 47/11) про пи са но: да је-
ди ни ци ло кал не са мо у пра ве при па да ју из вор ни при хо ди оства ре ни на ње-
ној те ри то ри ји, по ред оста лог и ло кал не ко му нал не так се (члан 6. тач ка 3)); 
да скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо же уво ди ти ло кал не ко му нал-
не так се за ко ри шће ње пра ва, пред ме та и услу га и да се за ко ри шће ње пра ва, 
пред ме та и услу га из ста ва 1. овог чла на не мо же уво ди ти по себ на на кна да 
(члан 11); да се ло кал не ко му нал не так се мо гу уво ди ти, по ред оста лог, за ко-
ри шће ње про сто ра за пар ки ра ње друм ских мо тор них и при кључ них во зи ла 
на уре ђе ним и обе ле же ним ме сти ма (члан 15. став 1. тач ка 13)). Из на ве де-
ног, по схва та њу Устав ног су да, сле ди, да се на осно ву За ко на о ло кал ној са-
мо у пра ви ко ри шће ње јав них пар ки ра ли шта, од но сно про сто ра за пар ки ра ње  
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друм ских мо тор них и при кључ них во зи ла на уре ђе ним и обе ле же ним ме сти-
ма, ак том је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо же од ре ди ти као ко му нал на де лат-
ност, те по том осно ву да ва о цу ко му нал не услу ге „ко ри шће ња“ јав них пар ки-
ра ли шта, са гла сно За ко ну о ко му нал ним де лат но сти ма, утвр ди ти пра во на 
на кна ду, од но сно при ход по осно ву оба вља ња ове де лат но сти, од но сно оба ве-
за ко ри сни ка пар ки ра ли шта да да ва о цу услу ге пла ти на кна ду за ко ри шће ње 
јав ног пар ки ра ли шта. С дру ге стра не, са гла сно За ко ну о фи нан си ра њу ло кал-
не са мо у пра ве, за ко ри шће ње про сто ра на уре ђе ним и обе ле же ним ме сти ма 
за пар ки ра ње друм ских мо тор них во зи ла је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же 
уве сти ло кал ну ко му нал ну так су, ко ја пред ста вља њен из вор ни при ход. Ме-
ђу тим, За кон о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве исто вре ме но про пи су је и 
да се за ко ри шће ње пра ва, пред ме та и услу га за ко је се мо же уве сти оба ве за 
пла ћа ња ло кал не ко му нал не так се не мо же уво ди ти по себ на на кна да, из че га 
сле ди да се да ва о цу ко му нал не услу ге за ко ри шће ње про сто ра за пар ки ра ње 
друм ских мо тор них во зи ла, ак том је ди ни це ло кал не са мо у пра ве не би мо гла 
од ре ди ти „на кна да за ко ри шће ње јав ног пар ки ра ли шта“ (осим га ра жа), као 
при ход по осно ву оба вља ња ове ко му нал не де лат но сти, ка ко је то од ре ђе но 
оспо ре ним од ред ба ма Од лу ке. Сто га се, по оце ни Су да, ов де ра ди о по сто-
ја њу за ко на ко ји (исто вре ме но) овла шћу ју је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве да 
сво јим ак ти ма на раз ли чит на чин уре ђу ју оба ве зу пла ћа ња по истом осно ву 
– ко ри шће ња про сто ра за пар ки ра ње мо тор них во зи ла (осим га ра жа), и то 
као на кна ду да ва о цу услу ге са гла сно За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви и За ко ну 
о ко му нал ним де лат но сти ма или као ло кал ну ко му нал ну так су ко ја је при ход 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, са гла сно За ко ну о фи нан си ра њу ло кал не са-
мо у пра ве. По ла зе ћи од на ве де ног, а има ју ћи у ви ду да на кна да за ко ри шће ње 
„про сто ра за пар ки ра ње мо тор них во зи ла“, про пи са на оспо ре ним од ред ба-
ма Од лу ке, „по кри ва“ и тро шко ве уре ђи ва ња и одр жа ва ња јав ног пар ки ра-
ли шта, ко ју де лат ност као ко му нал ну оба вља да ва лац ко му нал не услу ге (ко-
ри шће ња) јав ног пар ки ра ли шта, и по ком осно ву са гла сно за ко ну има пра во 
на од го ва ра ју ћу на кна ду, Устав ни суд је у тач ки 2. из ре ке, на осно ву од ре да-
ба чла на 57. За ко на о Устав ном су ду, об у ста вио по сту пак за оце ну устав но-
сти и за ко ни то сти на ве де них од ре да ба Од лу ке. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду из-
не то, Устав ни суд је оце нио да са гла сно чла ну 105. За ко на о Устав ном су ду 
оба ве сти На род ну скуп шти ну о уо че ним про бле ми ма у оства ри ва њу устав-
но сти и за ко ни то сти, јер се, по схва та њу Су да, по сто ја њем ви ше за ко на ко ји 
да ју основ да се у осно ви исти од но си ак ти ма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
уре ђу ју на раз ли чит на чин до во ди у пи та ње Уста вом утвр ђе но на че ло вла да-
ви не пра ва и је дин стве но сти прав ног по рет ка. 

Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о 
Устав ном су ду, од ба цио ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти и за ко ни то сти 
Це нов ни ка ЈКП „Пар кинг“ Су бо ти ца из тач ке 3. из ре ке, јер се, по оце ни Су-
да, ра ди о по је ди нач ном ак ту ко ји пред ста вља акт по слов не по ли ти ке овог 
при вред ног дру штва, за чи ју оце ну Устав ни суд, пре ма од ред ба ма чла на 
167. Уста ва, ни је над ле жан.

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 36. 
тач ка 1), чла на 45. тач. 1) и 4) и чла на 46) тач ка 7) За ко на о Устав ном су ду, 
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као и чла на 82. став 1. тач ка 1. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су-
да, до нео Од лу ку као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред бе чла на 21. и чла на 21д тач-
ка б) у де лу ко ји гла си: „и до плат ну кар ту“, Од лу ке из тач ке 1. из ре ке, пре-
ста ју да ва же да ном об ја вљи ва ња ове од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да

Број: IУл-16/2009 од 27. ок то бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 92/11)

Од лу ка о јав ним пар ки ра ли шти ма 
(„Слу жбе ни лист Гра да Но вог Са да“, бр. 7/04 и 5/06) 

– члан 10. став 2, члан 14. ст. 1. и 2, члан 15. тач ка 1. и члан 20.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је оце нио да оспо ре не од ред бе 
чла на 20. Од лу ке, у вре ме ва же ња, ни су би ле у са гла сно сти с Уста вом и 
за ко ном из истих раз ло га ко ји су да ти у обра зло же њу Од лу ке IУл-16/2009 
од 27. ок то бра 2011. го ди не.

Оце њу ју ћи устав ност и за ко ни тост оспо ре не од ред бе чла на 14. став 
2. Од лу ке, ко јом је про пи са но да на кна ду за ко ри шће ње по себ ног пар ки-
ра ли шта пла ћа во зач или вла сник во зи ла, Устав ни суд је утвр дио да из 
од ре да ба Уста ва и За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма про из ла зи овла-
шће ње је ди ни це ло кал не са мо у пра ве да сво јим про пи сом уре ди усло ве и 
на чин пла ћа ња за ко ри шће ње ко му нал не услу ге јав них пар ки ра ли шта, а 
у окви ру тих пи та ња од ре ди и ко се сма тра ко ри сни ком услу ге пар ки ра-
ња. С об зи ром на то да се ко му нал на услу га пру жа да ва њем на ко ри шће-
ње пар кинг ме ста за мо тор но во зи ло и да оба ве за пла ћа ња на кна де на-
ста је пар ки ра њем мо тор ног во зи ла на пар кинг ме сту, услу га пар ки ра ња 
је из вр ше на вла сни ку мо тор ног во зи ла, без об зи ра на то да ли је у кон-
крет ном слу ча ју он не по сред но пар ки рао во зи ло или је то учи ни ло ли це 
ко ме је дао сво је во зи ла на ко ри шће ње.

По ла зе ћи од то га да са гла сно од ред би чла на 55. став 1. За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд у то ку по ступ ка, а на зах тев до но си о ца оп штег ак та, 
мо же за ста ти са по ступ ком и да ти мо гућ ност до но си о цу оп штег ак та да у 
од ре ђе ном ро ку от кло ни уо че не не у став но сти и не за ко ни то сти, Устав ни 
суд је оце нио да се за стој по ступ ка, мо же од ре ди ти са мо у слу ча ју ка да се 
оце њу је устав ност и за ко ни тост ак та ко ји је на сна зи. 

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред бе чла на 20. Од лу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма 
(„Слу жбе ни лист гра да Но вог Са да“, бр. 7/04 и 5/06), у вре ме ва же ња, ни су 
би ле у са гла сно сти с Уста вом и за ко ном.
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2. Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба 
чла на 10. став 2, чла на 14. ст. 1. и 2. и чла на 15. тач ка 1. Од лу ке из тач ке 1. 

3. Од ба цу је се „зах тев за за стој у по ступ ку, по Ре ше њу Устав ног су да 
број: IУ л 101/2008 од 17. мар та 2010. го ди не“.

4. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти „од лу-
ка о утвр ђи ва њу це не пар ки ра ња“.

5. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та и рад-
њи до не тих или пред у зе тих на осно ву Од лу ке из тач ке 1. 

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не те су ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чла на 14. став 2. и чла на 20. Од лу-
ке о јав ним пар ки ра ли шти ма на ве де не у из ре ци. Од ред ба чла на 14. став 2. 
Од лу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма, ка ко се на во ди у јед ној од ини ци ја ти ва, 
ни је у са гла сно сти са од ред ба ма чла на 90. Уста ва и са За ко ном о обли га ци-
о ним од но си ма. Ово из раз ло га што да ва ње овла шће ња јав ном пред у зе ћу 
да на пла ћу је на кна ду за ко ри шће ње пар кинг ме ста и ли цу ко је ни је из вр-
ши ло рад њу пар ки ра ња ко јом на ста је уго вор ни од нос или ли цу у чи ју ко-
рист или по чи јем на ло гу се ова рад ња не вр ши, ка ко на во ди под но си лац, 
пред ста вља не ча сну рад њу на тр жи шту и пр о тив но је пра ви лу да на кна-
ду за из вр ше ну услу гу пла ћа ко ри сник услу ге. И од ред ба чла на 20. став 1. 
Од лу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма, ко јом је пред ви ђе но пла ћа ње до плат не 
пар кинг кар те, по ми шље њу овог под но си о ца ини ци ја ти ве, ни је у са гла сно-
сти са од ред ба ма чла на 90. Уста ва ко је за бра њу ју не ча сне рад ње на тр жи-
шту и од ред ба ма чла на 276. За ко на о обли га ци о ним од но си ма пре ма ко ји-
ма се уго вор на ка зна за не пла ћа ње на кна де за ко ри шће ње мо же ис кљу чи во 
уго во ри ти ме ђу уго вор ним стра на ма кроз по је ди нач ни уго вор ни од нос или 
при хва том оп штих усло ва по сло ва ња. Из истих раз ло га и по истом прав-
ном осно ву је, ка ко на во ди под но си лац ини ци ја ти ве, не у став на и не за ко-
ни та и тач ка 7. Од лу ке о утвр ђи ва њу це на пар ки ра ња и укла ња ња мо тор-
них во зи ла („Слу жбе ни лист гра да Но вог Са да“, број 1/07). Пред ло жио је и 
да Суд до не се „при вре ме ну ме ру ко јом ће об у ста ви ти од при ме не оспо ре не 
од ред бе до ко нач не од лу ке у по ступ ку оце не устав но сти“. Дру гом ини ци-
ја ти вом оспо ре на је тач ка 8. Од лу ке о утвр ђи ва њу це на пар ки ра ња и укла-
ња ња мо тор них во зи ла („Слу жбе ни лист гра да Но вог Са да“, број 44/08). По 
ми шље њу под но си о ца ове ини ци ја ти ве, по во дом ко је је фор ми ран пред мет 
IУл-200/2009, оспо ре ном тач ком 8. Од лу ке, од ре ђи ва њем до плат не кар те за 
не пла ћа ње или пре ко ра че ње до зво ље ног вре ме на за др жа ва ња на пар ки ра-
ли шту и у јав ној га ра жи у из но су од 950 ди на ра, „јав но пред у зе ће нов ча но 
ка жња ва гра ђа не, пре у зи ма уло гу пре кр шај ног ор га на, те спро во ди скра ће-
ни пре кр шај ни по сту пак без при су ства стран ке“. Устав ни суд је, на осно ву 
од ред бе чла на 42. став 2. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), ини ци ја ти ву по во дом ко је је фор ми ран пред мет 
IУл-200/2009 спо јио са пред ме том IУл-101/2008, ра ди во ђе ња је дин стве ног 
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по ступ ка по под не тим ини ци ја ти ва ма. До но си лац оспо ре ног ак та до ста-
вио је Устав ном су ду од го вор. 

Устав ни суд је на кон до би је ног од го во ра до но си о ца оспо ре ног ак та, на 
сед ни ци одр жа ној 21. ја ну а ра 2010. го ди не до нео Ре ше ње ко јим је по кре нуо 
по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти, по ред ини ци ја ти ва ма оспо ре-
них од ре да ба чла на 14. став 2. и чла на 20, и од ре да ба чла на 10. став 2, чла на 
14. став 1. и чла на 15. тач ка 1. оспо ре не Од лу ке. До но си лац оспо ре ног ак-
та до ста вио је Устав ном су ду од го вор на устав но прав на пи та ња по ста вље-
на у на ве де ном Ре ше њу Устав ног су да, а до пи сом од 7. апри ла 2011. го ди-
не, до но си лац је под нео зах тев да Устав ни суд, са гла сно од ред ба ма чла на 
55. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), за ста не 
са по ступ ком оце не устав но сти и за ко ни то сти и од ре ди рок за от кла ња ње 
уо че не не у став но сти и не за ко ни то сти. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ну Од лу ку 
о јав ним пар ки ра ли шти ма („Слу жбе ни лист Гра да Но вог Са да“, бр. 7/04 и 
5/06) Скуп шти на Гра да Но вог Са да до не ла на осно ву чла на 13. За ко на о ко-
му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 16/97 и 42/98), чла на 
2. тач ка 2. Од лу ке о од ре ђи ва њу де лат но сти ко је се сма тра ју ко му нал ним 
де лат но сти ма од ло кал ног ин те ре са („Слу жбе ни лист Гра да Но вог Са да“, 
број 19/03) и од го ва ра ју ћих од ре да ба Ста ту та Гра да Но вог Са да. Од лу ком 
се уре ђу ју и обез бе ђу ју усло ви и на чин ор га ни зо ва ња по сло ва на одр жа ва-
њу и ко ри шће њу јав них пар ки ра ли шта и уре ђу је на чин на пла те на кна де за 
ко ри шће ње јав них пар ки ра ли шта на те ри то ри ји Гра да Но вог Са да (члан 1). 
Устав ни суд је кон ста то вао и да је оспо ре на Од лу ка пре ста ла да ва жи, да-
ном сту па ња на сна гу Од лу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма на те ри то ри ји Гра-
да Но вог Са да („Слу жбе ни лист Гра да Но вог Са да“, број 4/10).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да Ре пу бли ка Ср би ја шти ти по-
тр о ша че и да су по себ но за бра ње не рад ње усме ре не про тив здра вља, без-
бед но сти и при ват но сти по тр о ша ча, као и све не ча сне рад ње на тр жи шту 
(члан 90); да се сред ства из ко јих се фи нан си ра ју над ле жно сти Ре пу бли ке 
Ср би је, ау то ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју из 
по ре за и дру гих при хо да утвр ђе них за ко ном (члан 91. став 1); да Ре пу бли ка 
Ср би ја, ау то ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве има ју бу џе те у 
ко ји ма мо ра ју би ти при ка за ни сви при хо ди и рас хо ди ко ји ма се фи нан си ра-
ју њи хо ве над ле жно сти (члан 92. став 1); да Ре пу бли ка уре ђу је и обез бе ђу је 
је дин стве но тр жи ште, прав ни по ло жај при вред них су бје ка та, си стем оба-
вља ња по је ди них при вред них и дру гих де лат но сти, по ре ски си стем, сво јин-
ске и обли га ци о не од но се и за шти ту свих об ли ка сво ји не (члан 97. тач. 6. и 
7); да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са за ко ном уре ђу је и обез бе-
ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти (члан 190. став 1. тач ка 1).

За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 16/97 
и 42/98) од ре ђе не су ко му нал не де лат но сти и уре ђе ни оп шти усло ви и на-
чин њи хо вог оба вља ња (члан 1) и про пи са но је: да оп шти на, град, од но сно 
град Бе о град (у да љем тек сту: оп шти на), у скла ду са овим за ко ном, уре ђу је 
и обез бе ђу је усло ве оба вља ња ко му нал них де лат но сти и њи хо вог раз во ја  
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(члан 2); да скуп шти на оп шти не мо же, као ко му нал не де лат но сти од ре ди-
ти и дру ге де лат но сти од ло кал ног ин те ре са и про пи са ти усло ве и на чин 
њи хо вог оба вља ња, по ред оста лог и одр жа ва ње јав них про сто ра за пар ки-
ра ње (члан 4. став 2); да скуп шти на оп шти не про пи су је усло ве и на чин ор-
га ни зо ва ња по сло ва у вр ше њу ко му нал них де лат но сти и усло ве за ко ри шће-
ње ко му нал них про из во да, од но сно ко му нал них услу га, а на ро чи то пра ва 
и оба ве зе јав ног ко му нал ног или дру гог пред у зе ћа, од но сно пред у зет ни ка, 
ко ји оба вља ју ко му нал ну де лат ност и ко ри сни ка ко му нал них про из во да и 
услу га, као и на чин на пла те це не за ко му нал не про из во де, од но сно за ко ри-
шће ње ко му нал них услу га (члан 13. став 1. тач. 3) и 4)); да јав но ко му нал но 
пред у зе ће од лу чу је уз са гла сност скуп шти не оп шти не, од но сно ор га на оп-
шти не ко ји скуп шти на од ре ди о це ни ко му нал них про из во да и ко му нал-
них услу га ко ју пла ћа ју не по сред ни ко ри сни ци (члан 23. став 1); да еле мен-
те за обра зо ва ње це на ко му нал них услу га чи не – 1) вр ста, обим и ква ли тет 
ко му нал них услу га ко ји се утвр ђу ју стан дар ди ма и нор ма ти ви ма ко је про-
пи ше оп шти на, 2) вред ност сред ста ва ан га жо ва них у пру жа њу услу га, 3) 
обим и ква ли тет уло же ног ра да у оба вља њу ко му нал них услу га, 4) ви си на 
ма те ри јал них тро шко ва у оба вља њу ко му нал них услу га, пре ма стан дар ди-
ма и нор ма ти ви ма утро шка енер ги је, ма те ри јал них и дру гих тро шко ва или 
план ским кал ку ла ци ја ма и 5) дру ги еле мен ти у за ви сно сти од усло ва на тр-
жи шту и спе ци фич но сти по је ди них ко му нал них услу га (члан 24). 

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) 
про пи са но је: да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду с Уста вом и за ко-
ном, уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти, као 
и ор га ни за ци о не, ма те ри јал не и дру ге усло ве за њи хо во оба вља ње, по ред 
оста лог и уре ђи ва ње, одр жа ва ње и ко ри шће ње јав них пар ки ра ли шта (члан 
20. тач ка 5)) и да град вр ши над ле жно сти оп шти не, као и дру ге над ле жно сти 
и по сло ве др жав не упра ве, ко ји су му за ко ном по ве ре ни (члан 24. став 1). 

За ко ном о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 62/06 и 47/11) про пи са но је да је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве при па да ју 
из вор ни при хо ди оства ре ни на ње ној те ри то ри ји, по ред оста лог и ло кал не 
ко му нал не так се (члан 6. тач ка 3)); да сто пе из вор них при хо да, као и на чин 
и ме ри ла за од ре ђи ва ње ви си не ло кал них так си и на кна да утвр ђу је скуп-
шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве сво јом од лу ком, у скла ду са за ко ном 
(члан 7. став 1); да скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо же уво ди ти 
ло кал не ко му нал не так се за ко ри шће ње пра ва, пред ме та и услу га и да се за 
ко ри шће ње пра ва, пред ме та и услу га из ста ва 1. овог чла на не мо же уво ди-
ти по себ на на кна да (члан 11); да об ве зник ло кал не ко му нал не так се је сте 
ко ри сник пра ва, пред ме та и услу га за чи је је ко ри шће ње про пи са но пла ћа-
ње ло кал не ко му нал не так се (члан 13); да так се на оба ве за на ста је да ном по-
чет ка ко ри шће ња пра ва, пред ме та или услу ге за чи је је ко ри шће ње про пи-
са но пла ћа ње ло кал не ко му нал не так се и да так се на оба ве за тра је док тра је 
ко ри шће ње пра ва, пред ме та или услу ге (члан 14); да се ло кал не ко му нал-
не так се мо гу уво ди ти, по ред оста лог, за ко ри шће ње про сто ра за пар ки ра-
ње друм ских мо тор них и при кључ них во зи ла на уре ђе ним и обе ле же ним 
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ме сти ма (члан 15. став 1. тач ка 13)); да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо-
же утвр ди ти ло кал не ко му нал не так се у раз ли чи тој ви си ни за ви сно од вр-
сте де лат но сти, по вр ши не и тех нич ко-упо треб них ка рак те ри сти ка обје ка-
та и по де ло ви ма те ри то ри је, од но сно у зо на ма у ко ји ма се на ла зе објек ти, 
пред ме ти или вр ше услу ге за ко је се пла ћа ју так се (члан 17) и да се ак том 
скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ко јим се уво ди ло кал не ко му нал-
на так са, утвр ђу ју об ве зни ци, ви си на, олак ши це, ро ко ви и на чин пла ћа ња 
ло кал не ко му нал не так се (члан 18). 

За ко ном о обли га ци о ним од но си ма („Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр. 29/78, 
39/85, 45/89 и 57/89 и „Слу жбе ни лист СРЈ“, број 31/93) про пи са но је: да у 
за сни ва њу дво стра них уго во ра стра не по ла зе од на че ла јед на ке вред но сти 
уза јам них да ва ња (члан 15. став 1); да су од ред бе про пи са ко ји ма се де ли-
мич но или у це ли ни од ре ђу је са др жи на уго во ра са став ни де ло ви тих уго-
во ра, те их упот пу ња ва ју или сту па ју на ме сто уго вор них од ред би ко је ни су 
у са гла сно сти са њи ма (члан 27. став 2); да оп шти усло ви од ре ђе ни од стра-
не јед ног уго во ра ча, би ло да су са др жа ни у фор му лар ном уго во ру, би ло да 
се на њих уго вор по зи ва, до пу њу ју по себ не по год бе утвр ђе не ме ђу уго во-
ра чи ма у истом уго во ру, и по пра ви лу оба ве зу ју као ове; да се оп шти усло-
ви мо ра ју об ја ви ти на уо би ча јен на чин и да оп шти усло ви оба ве зу ју уго-
вор ну стра ну ако су јој би ли по зна ти у ча су за кљу че ња уго во ра (члан 142. 
ст. 1. до 3); да по ве ри лац и ду жник мо гу уго во ри ти да ће ду жник пла ти ти 
по ве ри о цу од ре ђе ни нов ча ни из нос или при ба ви ти не ку дру гу ма те ри јал-
ну ко рист ако не ис пу ни сво ју оба ве зу или ако за доц ни са ње ним ис пу ње-
њем (уго вор на ка зна); да ако што дру го не про из ла зи из уго во ра сма тра се 
да је ка зна уго во ре на за слу чај да ду жник за доц ни са ис пу ње њем и да уго-
вор на ка зна не мо же би ти уго во ре на за нов ча не оба ве зе (члан 270); да ако 
је за не ис пу ње ње оба ве зе или за слу чај за доц ње ња са ис пу ње њем за ко ном 
од ре ђе на ви си на на кна де под на зи вом пе на ла, уго вор не ка зне, на кна де или 
под ко јим дру гим на зи вом, а уго вор не стра не су по ред то га уго во ри ле ка-
зну, по ве ри лац не ма пра во да зах те ва ујед но уго во ре ну ка зну и на кна ду од-
ре ђе ну за ко ном, из у зев ако је то са мим за ко ном до зво ље но (члан 276); да 
ду жник ко ји за доц ни са ис пу ње њем нов ча не оба ве зе ду гу је, по ред глав ни-
це, и за те зну ка ма ту по сто пи утвр ђе ној за ко ном (члан 277). 

Од ред ба ма чла на 20. Од лу ке ко ја је оспо ре на ини ци ја ти вом про пи са-
но је да је ко ри сник ко ји по сту па су пр от но од ред ба ма чла на 15. и 18. ове 
од лу ке ду жан да пла ти до плат ну пар кинг кар ту пре ма це нов ни ку пред у зе-
ћа (став 1), да на лог за пла ћа ње до плат не пар кинг кар те из да је кон тро лор 
и уру чу је га ко ри сни ку, а ка да ни је у мо гућ но сти да уру чи на лог ко ри сни-
ку, при чвр шћу је га на во зи ло (став 2), да се до ста вља ње на ло га за пла ћа ње 
до плат не кар те на на чин из ста ва 2. овог чла на, сма тра уред ним и доц ни је 
оште ће ње на ло га не ма ути цај на ва ља ност до ста вља ња и не од ла же пла ћа-
ње до плат не пар кинг кар те (став 3) и да је ко ри сник пар ки ра ња ду жан да 
по сту пи по при мље ном на ло гу и пла ти до плат ну пар кинг кар ту у ро ку од 
осам да на од да на до ста вља ња на ло га за пла ћа ње (став 4). Од ред ба ма чл. 15. 
и 18, на ко је упу ћу је оспо ре ни члан 20. Од лу ке про пи са но је да је ко ри сник  
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јав ног пар ки ра ли шта оба ве зан да пла ти ко ри шће ње пар кинг ме ста пре-
ма вре ме ну за др жа ва ња на про пи сан на чин, да по сту па у скла ду са до зво-
ље ним вре ме ном ко ри шће ња пар кинг ме ста и да ко ри сти пар кинг ме сто у 
скла ду са са о бра ћај ним зна ком, хо ри зон тал ном и вер ти кал ном сиг на ли за-
ци јом ко ји ма је озна че но пар кинг ме сто (члан 15) и да ку по ви ном пар кинг 
кар те ко ри сник сти че пра во ко ри шће ња пар кинг ме ста и при хва та про пи-
са не усло ве за ко ри шће ње по себ ног пар ки ра ли шта и да је ко ри сник по себ-
ног пар ки ра ли шта ду жан да ис так не пар кинг кар ту са уну тра шње стра не 
пред њег ве тро бран ског ста кла во зи ла или пла ти пар ки ра ње пу тем мо бил-
ног те ле фо на (члан 18. ст. 1. и 2). Од ред ба ма чла на 26. Од лу ке про пи са на 
је нов ча на ка зна за пре кр шај за ли це ко је не по сту пи у скла ду са од ред бом 
чла на 15, као и ли це ко је по сту пи су пр от но од ред би чла на 18. став 2. и чла-
на 21 (тач. 2. и 4). 

По ла зе ћи од то га да је Устав ном су ду под нет ве ћи број ини ци ја ти ва 
ко ји ма се, осим чла на 20. оспо ре не Од лу ке, тра жи оце на устав но сти и за-
ко ни то сти ака та и дру гих је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ко ји ма је оба ве за 
пла ћа ња до плат не кар те за ко ри шће ње јав ног пар ки ра ли шта уре ђе на на у 
осно ви исто ве тан на чин, а има ју ћи у ви ду устав но прав не раз ло ге оспо ра-
ва ња ове оба ве зе са др жа не у под не тим ини ци ја ти ва ма, Устав ни суд је ре-
ше њем по кре нуо по сту пак оце не устав но сти и за ко ни то сти на ве де ног чла-
на Од лу ке. На и ме, по оце ни Су да, као отво ре но, по ста ви ло се пи та ње да ли 
до плат на кар та, по ла зе ћи од на чи на на ко ји је уре ђе на оспо ре ним чла ном 
20. Од лу ке, има зна че ње оп штим усло ви ма пред ви ђе не на кна де за по себ ну 
услу гу, од но сно оп штим усло ви ма пред ви ђе ног (уго во ре ног) на чи на пла ћа-
ња це не за из вр ше ну услу гу или има евен ту ал но еле мен те (уго вор не) ка зне 
за по сту па ње ко ри сни ка су пр от но оп штим усло ви ма уго во ре ног на чи на ко-
ри шће ња услу ге, та да ли се за исто по на ша ње ко ри сни ка мо же (исто вре ме-
но) про пи са ти оба ве за пла ћа ња на кна де да ва о цу ко му нал не услу ге и ка зна 
за пре кр шај, ка ко је то пред ви ђе но оспо ре ном Од лу ком. У да љем по ступ-
ку Устав ни суд је, с об зи ром на то да је оба ве за пла ћа ња до плат не кар те на 
у осно ви исти на чин уре ђе на и оспо ре ним ак ти ма дру гих је ди ни ца ло кал-
не са мо у пра ве, ра ди раз ја шње ња ства ри, 29. мар та 2011. го ди не одр жао и 
кон сул та тив ни са ста нак о на ве де ним спо р ним устав но прав ним пи та њи ма, 
уз уче шће до но си ла ца тих ака та, пред став ни ка по је ди них над ле жних ор га-
на, те по је ди них на уч них рад ни ка, на ко ме су из ра же на раз ли чи та ста но-
ви шта о прав ној при ро ди про пи са не оба ве зе пла ћа ња до плат не кар те. Та-
ко ђе, пре о вла дао је став да се осно ва но по ста вља пи та ње да ли је до плат на 
кар та с об зи ром на на чин на ко ји је уре ђе на оспо ре ним ак ти ма у са гла сно-
сти са Уста вом и за ко ном. 

Устав ни суд је кон ста то вао да је оспо ре на Од лу ка до не та на осно ву 
овла шће ња је ди ни це ло кал не са мо у пра ве са др жа ног у За ко ну о ко му нал-
ним де лат но сти ма на осно ву ко га скуп шти на оп шти не про пи су је усло ве и 
на чин ор га ни зо ва ња по сло ва у вр ше њу ко му нал них де лат но сти и усло ве 
за ко ри шће ње ко му нал них про из во да, од но сно ко му нал них услу га, а на-
ро чи то пра ва и оба ве зе јав ног ко му нал ног или дру гог пред у зе ћа, од но сно 
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пред у зет ни ка, ко ји оба вља ју ко му нал ну де лат ност и ко ри сни ка ко му нал-
них про из во да и услу га, као и на чин на пла те це не за ко му нал не про из во-
де, од но сно за ко ри шће ње ко му нал них услу га (члан 13. став 1. тач ка 3)). Та-
ко ђе, Устав ни суд је кон ста то вао и да са гла сно ра ни је за у зе том ста ву Су да 
(Од лу ка IУ-78/2003 од 21. ок то бра 2004. го ди не, Ре ше ње IУ-266/2006 од 2. 
ју ла 2009. го ди не), оп штим ак том је ди ни це ло кал не са мо у пра ве про пи са на 
пра ва и оба ве зе ко ри сни ка и да ва о ца ко му нал не услу ге, у сми слу чла на 27. 
став 2. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, има ју зна че ње про пи са ко ји оба-
ве зу је уго вор не стра не при уре ђи ва њу тих од но са. У том сми слу и оспо ре-
на од ред ба чла на 20. став 1. Од лу ке ко јом је про пи са но да је „ко ри сник ко ји 
по сту па су прот но од ред ба ма чла на 15. и 18. ове од лу ке ду жан да пла ти до-
плат ну пар кинг кар ту пре ма це нов ни ку пред у зе ћа“, по схва та њу Су да, има 
зна че ње про пи си ва ња оп штег усло ва – уго во ра о ко ри шће њу јав ног пар ки-
ра ли шта, од но сно оба ве зе ко ри сни ка да пла ти до плат ну кар ту по осно ву 
ко ри шће ња јав ног пар ки ра ли шта и пра во да ва о ца услу ге да оства ри при-
ход на пла том до плат не кар те.

Пре ма на во ди ма до но си о ца оспо ре ног ак та, до плат на пар кинг кар та 
има ка рак тер на кна де тј. це не за из вр ше ну услу гу пар ки ра ња ко ју је ко ри-
сник ду жан да пла ти уко ли ко ни је пла тио од го ва ра ју ћу на кна ду из чл. 14. 
и 18. Од лу ке, а пре ма вре ме ну за др жа ва ња на пар ки ра ли шту и као та ква 
пре ста вља дру ги вид пла ћа ња услу ге ко ри шће ња пар кинг ме ста. Оце њу ју-
ћи устав ност и за ко ни тост оспо ре не од ред бе чла на 20. став 1. Од лу ке, Устав-
ни суд је утвр дио да За кон о ко му нал ним де лат но сти ма, на осно ву ко га је 
оспо ре на Од лу ка до не та, не уре ђу је уоп ште „до плат ну кар ту“, те да је у том 
сми слу не од ре ђу је као на кна ду за ко ри шће ње пар ки ра ли шта су пр от но про-
пи са ним, од но сно уго во ре ним усло ви ма, ка ко је фор му ли са на оспо ре ном 
од ред бе Од лу ке. Устав ни суд је кон ста то вао и да За кон о ко му нал ним де-
лат но сти ма не од ре ђу је ни прав ну при ро ду уго вор ног од но са из ме ђу да ва-
о ца и ко ри сни ка ко му нал не услу ге ко ја ова ли ца ус по ста вља ју на осно ву 
оп штим ак ти ма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве про пи са них пра ва и оба ве-
за, ни ти у том сми слу упу ћу је на сход ну при ме ну дру гих за ко на ка да је реч 
о уре ђи ва њу тих од но са. По ла зе ћи од на ве де ног, а има ју ћи у ви ду да пре ма 
За ко ну о ко му нал ним де лат но сти ма да ва лац ко му нал не услу ге сти че при-
ход „од про да је ко му нал них про из во да, од но сно услу га“, по це ни на ко ју са-
гла сност да је скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, од но сно ор ган ко-
га од ре ди скуп шти на (чл. 22. и 23), те да су од ред ба ма чла на 24. За ко на 
од ре ђе ни еле мен ти за обра зо ва ње це на ко му нал них услу га, Устав ни суд је 
оце нио да из на ве де них од ре да ба За ко на сле ди да се ак том је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве пра ва и оба ве зе уго вор них стра на мо гу уре ди ти на на чин 
ко ји „обез бе ђу је“ да ко ри сник пар ки ра ли шта пла ћа њем од ре ђе не на кна де 
сти че пра во на од го ва ра ју ћу услу гу, од но сно ко ри шће ње јав ног пар ки ра-
ли шта. Има ју ћи у ви ду да са гла сно оспо ре ној од ред би Од лу ке, оба ве за пла-
ћа ња до плат не кар те на ста је кад ко ри сник по сту па су пр от но од ред ба ма чл. 
15. и чл. 18. ове од лу ке, кон крет но кад пре ко ра чи до зво ље но вре ме ко ри-
шће ња пар кин га, не ко ри сти пар кинг ме сто у скла ду са са о бра ћај ним  
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зна ком, хо ри зон тал ном и вер ти кал ном сиг на ли за ци јом ко јом је озна че но 
пар кинг ме сто (члан 15), не ис так не ку пље ну пар кинг кар ту са уну тра шње 
стра не пред њег ве тр о бран ског ста кла во зи ла, не пла ти (уна пред) пар ки ра-
ње пу тем мо бил ног те ле фо на (члан 18. став 2), оспо ре ном од ред бом утвр-
ђе на је оба ве за пла ћа ња по себ не на кна де под на зи вом „до плат на кар та“, ко-
ја, по схва та њу Су да, да је основ да ва о цу услу ге да це ну под на зи вом 
„до плат на кар та“ у на ве де ним слу ча је ви ма (чл. 15. и 18. Од лу ке) од ре ди не-
за ви сно од За ко ном (и Од лу ком) про пи са них кри те ри ју ма за обра зо ва ње 
це на услу ге, јер из оспо ре не од ред бе чла на 20. став 1, ка ко је фор му ли са на, 
не про из ла зи да ко ри сник услу ге пла ћа њем до плат не кар те сти че пра во на 
„дру га чи ји на чин ко ри шће ња пар ки ра ли шта“. Из на ве де них раз ло га до-
плат на кар та, ко ја је оспо ре ном од ред бом Од лу ке фор му ли са на као на кна-
да за по сту па ње ко ри сни ка су прот но про пи са ном, од но сно уго во ре ном на-
чи ну ко ри шће ња јав ног пар ки ра ли шта, та ко по сма тра но има пр вен стве но 
зна че ње на кна де, од но сно санк ци је за по вре ду Од лу ком, од но сно уго во ром 
пред ви ђе ног на чи на ко ри шће ња јав ног пар ки ра ли шта, а не на кна де за ко-
ри шће ну услу гу, од но сно „дру гог ви да пла ћа ња услу ге ко ри шће ња пар кинг 
ме ста“, ка ко на во ди до но си лац оспо ре ног ак та. По ла зе ћи од на ве де ног, као 
и да оп штим ак том је ди ни це ло кал не са мо у пра ве про пи са на пра ва и оба-
ве зе ко ри сни ка и да ва о ца услу ге има ју зна че ње про пи са ко ји оба ве зу је уго-
вор не стра не при уре ђи ва њу ме ђу соб них од но са, сле ди и да су оспо ре ном 
од ред бом Од лу ке пра ва и оба ве зе уго вор них стра на уре ђе ни на на чин ко-
јим се до во ди у пи та ње За ко ном о обли га ци о ним од но си ма утвр ђе но оп-
ште на че ло у ве зи са уре ђи ва њем уго вор них од но са, са гла сно ко ме се у за-
сни ва њу дво стра них уго во ра по ла зи од на че ла јед на ких вред но сти и 
уза јам них да ва ња. Та ко ђе, ка ко је оспо ре ном од ред бом Од лу ке до плат на 
кар та од ре ђе на као на кна да за по сту па ње ко ри сни ка су пр от но про пи са-
ном, од но сно уго во ре ном на чи ну ко ри шће ња јав ног пар ки ра ли шта, а има-
ју ћи у ви ду Од лу ком про пи са не слу ча је ве у ко ји ма мо же на ста ти оба ве за 
ње ног пла ћа ња, до плат на кар та за по је ди на по сту па ња су прот но про пи са-
ним усло ви ма ко ри шће ња пар ки ра ли шта има и еле мен те на кна де за по вре-
ду уго во ром пред ви ђе не нов ча не оба ве зе, од но сно еле мен те уго вор не ка-
зне ко ја се, са гла сно За ко ну о обли га ци о ним од но си ма, не мо же 
про пи си ва ти, од но сно уго ва ра ти за не из вр ше ње нов ча не оба ве зе. По ла зе-
ћи од на ве де ног, као и да За кон о ко му нал ним де лат но сти ма, на осно ву ко-
га је оспо ре на Од лу ка до не та, не уре ђу је „до плат ну кар ту“ ни као на чин уго-
ва ра ња пла ћа ња це не, ни као „дру ги вид пла ћа ња услу ге“, оспо ре ном 
од ред бом чла на 20. став 1. Од лу ке, по схва та њу Су да, про пи сан је „по се бан 
прав ни основ“ ко ји да ва о цу услу ге да је пра во да сти че при ход кроз по себ-
ну це ну – до плат ну кар ту ко ја се, с об зи ром на слу ча је ве за ко је је про пи-
са но ње но пла ћа ње, не мо же до ве сти у ве зу са За ко ном утвр ђе ним еле мен-
ти ма за обра зо ва ње це на. Дру гим ре чи ма, оспо ре ном од ред бом Од лу ке 
про пи сан је „по се бан прав ни основ“ за за сни ва ње уго вор ног од но са из ме-
ђу ко ри сни ка пар ки ра ли шта и да ва о ца услу ге на на чин ко јим се до во ди у 
пи та ње оп ште на че ло у за сни ва њу дво стра них уго во ра ко је прет по ста вља 
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да се у уре ђи ва њу тих од но са по ла зи од јед на ке вред но сти уза јам них да ва-
ња уго вор них стра на. Сто га и до плат на кар та ко ју је ко ри сник ду жан да 
пла ти кад по сту па су пр от но од ред ба ма чл. 15. и 18. Од лу ке, по ла зе ћи од на-
чи на на ко ји је уре ђе на оспо ре ном од ред бом Од лу ке има у су шти ни ка рак-
тер ка зне за по вре ду про пи сом, од но сно уго во ром пред ви ђе ног на чи на ко-
ри шће ња пар ки ра ли шта. С тим у ве зи, Устав ни суд је кон ста то вао и да је, 
на осно ву оспо ре не од ред бе Од лу ке, це нов ни ком да ва о ца услу ге „до плат-
на кар та“ од ре ђе на као „на кна да“ за не пла ћа ње или пре ко ра че ње до зво ље-
ног вре ме на за др жа ва ња на пар ки ра ли шту и јав ној га ра жи, као и да је од-
ре ђе на у ви ше стру ко ве ћем из но су од оста лих це на истих услу га, од но сно 
у из но су ко ји се не мо же до ве сти у би ло ка кву ве зу са из вр ше ном (по себ-
ном) услу гом, од но сно кри те ри ју мом за од ре ђи ва ње ње не ви си не за ви сно 
од уго во ре ног на чи на пла ћа ња. Та ко ђе, оце њу ју ћи осно ва ност на во да под-
но си ла ца ини ци ја ти ве, Устав ни суд је имао у ви ду и да је исто по сту па ње 
ко ри сни ка, су пр от но од ред ба ма чла на 15. и чла на 18. став 2. Од лу ке, про-
пи са но и као по вре да Од лу ком од ре ђе ног на чи на ко ри шће ња пар ки ра ли-
шта за ко ју се, по ред до плат не кар те, на осно ву од ре да ба чла на 26. став 1. 
тач. 2. и 4. Од лу ке, ко ри сни ку услу ге мо же из ре ћи и нов ча на ка зна за пре-
кр шај, те да је у том сми слу устав но прав но не при хва тљи во да се ко ри сни-
ку утвр ђу је ви ше (раз ли чи тих) нов ча них оба ве за по осно ву истог на чи на 
ко ри шће ња пар ки ра ли шта. Из на ве де них раз ло га оспо ре на од ред ба чла на 
20. став 1. Од лу ке, по оце ни Су да, ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном. 

По ла зе ћи од на ве де ног, а има ју ћи у ви ду да су оста ле од ред бе чла на 20. 
Од лу ке у не по сред ној ве зи са од ред бом ста ва 1, ко јом је про пи са но пла ћа-
ње до плат не кар те, Устав ни суд је утвр дио да члан 20. оспо ре не Од лу ке у 
це ли ни, у вре ме ва же ња, ни је био у са гла сно сти с Уста вом и за ко ном, од-
лу чу ју ћи као у тач ки 1. из ре ке, Устав ни суд кон ста ту је да је ова кав став за-
у зео и у Од лу ци IУ-16/2009 од 27. ок то бра 2011. го ди не, у ко јој је утвр дио 
да по са др жи ни иден тич на од ред ба чла на 21. став 1. Од лу ке о јав ним пар-
ки ра ли шти ма („Слу жбе ни лист оп шти не Су бо ти ца“, бр. 12/05 и 3/08) ни је 
у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

По во дом ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти и за ко ни то сти чла на 20. и 
чла на 14. став 2. оспо ре не Од лу ке, Устав ни суд је Ре ше њем по кре нуо по сту-
пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти и од ре да ба чла на 10. став 2, чла на 14. 
ст. 1. и 2. и чла на 15. тач ка 1. Од лу ке из тач ке 1. из ре ке. По ла зе ћи од то га да 
је на ве де ним од ред ба ма Од лу ке про пи са но пла ћа ње на кна де за ко ри шће ње 
јав ног пар ки ра ли шта, по оце ни Су да, осно ва но се по ста ви ло пи та ње шта ко-
ри сник пла ћа пред ви ђе ном на кна дом, да ли са мо на кна ду за из вр ше ну ко-
му нал ну услу гу (упра вља ња и одр жа ва ња јав них пар ки ра ли шта), са гла сно 
За ко ну о ко му нал ним де лат но сти ма или евен ту ал но и „на кна ду“ за ко ри-
шће ње обе ле же них про сто ра за пар ки ра ње за ко је је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве на осно ву За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве мо же да уво ди 
ло кал ну ко му нал ну так су. С тим у ве зи по ста ви ло се и пи та ње да ли да ва лац 
ко му нал не услу ге, на осно ву на ве де них од ре да ба Од лу ке, на пла том на кна де 
за ко ри шће ње јав них пар ки ра ли шта, евен ту ал но сти че при ход и по осно ву 
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ко ри шће ња обе ле же них про сто ра за пар ки ра ње, ко је са гла сно За ко ну о фи-
нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве пред ста вља основ за уво ђе ње ло кал не ко му-
нал не так се као из вор ног при хо да је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да се ов де ра ди о по-
сто ја њу за ко на ко ји (исто вре ме но) да ју основ да је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве сво јим ак ти ма на раз ли чит на чин уре ђу ју оба ве зу пла ћа ња по истом 
осно ву – ко ри шће ња про сто ра за пар ки ра ње мо тор них во зи ла (осим га ра-
жа), и то као на кна ду да ва о цу услу ге са гла сно За ко ну о ло кал ној са мо у пра-
ви и За ко ну о ко му нал ним де лат но сти ма или као ло кал ну ко му нал ну так су 
ко ја је при ход је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, са гла сно За ко ну о фи нан си-
ра њу ло кал не са мо у пра ве. По ла зе ћи од на ве де ног, а има ју ћи у ви ду да на-
кна да за ко ри шће ње „про сто ра за пар ки ра ње мо тор них во зи ла“ про пи са на 
оспо ре ним од ред ба ма од лу ке „по кри ва“ и тро шко ве уре ђи ва ња и одр жа-
ва ња јав ног пар ки ра ли шта, ко ју де лат ност као ко му нал ну оба вља да ва лац 
ко му нал не услу ге (ко ри шће ња) јав ног пар ки ра ли шта, и по ком осно ву са-
гла сно за ко ну има пра во на од го ва ра ју ћу на кна ду, Устав ни суд је у тач ки 
2. из ре ке, на осно ву од ре да ба чла на 57. За ко на о Устав ном су ду, об у ста вио 
по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти на ве де них од ре да ба Од лу ке. 
Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду да се по сто ја њем за ко на ко ји да ју основ да се у 
осно ви исти од но си ак ти ма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве уре ђу ју на раз-
ли чит на чин до во ди у пи та ње Уста вом утвр ђе но на че ло вла да ви не пра ва и 
је дин стве но сти прав ног по рет ка, Устав ни суд је у ра ни је до не тој Од лу ци у 
пред ме ту IУ-16/2009, по во дом истих прав них пи та ња oдлучио да, са гла сно 
чла ну 105. За ко на о Устав ном су ду, оба ве сти На род ну скуп шти ну о уо че-
ним про бле ми ма у оства ри ва њу устав но сти и за ко ни то сти. 

Оце њу ју ћи осно ва ност на во да ини ци ја то ра ко ји ма се оспо ра ва устав-
ност и за ко ни тост од ред бе чла на 14. став 2. Од лу ке, ко јом је про пи са но да 
на кна ду за ко ри шће ње по себ ног пар ки ра ли шта пла ћа во зач или вла сник 
во зи ла, Устав ни суд је утвр дио да из на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на о 
ко му нал ним де лат но сти ма про из ла зи да се пра ва и оба ве зе да ва о ца, од но-
сно ко ри сни ка ко му нал них услу га, као и на чин на пла те це не за ко ри шће-
ње ко му нал не услу ге, ко ји има ју зна че ње оба ве зу ју ћих пра ви ла за да ва о це 
и за ко ри сни ке ко му нал них услу га, уре ђу ју ак том је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве. Сто га Скуп шти на Гра да Но вог Са да, са гла сно на ве де ним од ред ба-
ма За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма, има овла шће ње да сво јим пр о пи-
сом уре ди усло ве за ко ри шће ње ко му нал не услу ге јав них пар ки ра ли шта и 
на чин пла ћа ња ко му нал не услу ге, те да у окви ру уре ђи ва ња тих пи та ња од-
ре ди ко се сма тра ко ри сни ком услу ге пар ки ра ња, од но сно ко је ду жан да 
пла ти из вр ше ње по ме ну те ко му нал не услу ге. С об зи ром на то да се ко му-
нал на услу га пру жа да ва њем на ко ри шће ње пар кинг ме ста за мо тор но во-
зи ло и да оба ве за пла ћа ња на кна де на ста је пар ки ра њем мо тор ног во зи ла на 
пар кинг ме сту за чи је је ко ри шће ње пр о пи са на оба ве за пла ћа ња на кна де, 
по схва та њу Устав ног су да, услу га пар ки ра ња из вр ше на је вла сни ку мо тор-
ног во зи ла, без об зи ра на то да ли је он у кон крет ном слу ча ју не по сред но  
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пар ки рао во зи ло, од но сно дао на лог да се из вр ши пар ки ра ње. На и ме, да-
ва њем свог во зи ла на ко ри шће ње дру гом ли цу, вла сник во зи ла са гла сио се 
да пре у зи ма пр о пи са ну оба ве зу да пла ти на кна ду за из вр ше ну услу гу ко-
ри шће ња пар кинг ме ста – пар ки ра њем во зи ла чи ји је вла сник и у слу ча-
ју да ли це ко ме је дао на ко ри шће ње сво је во зи ло – не по сред ни ко ри сник 
не пла ти ту на кна ду. У овом, као и у слу ча ју пр о тив прав ног од у зи ма ња во-
зи ла, за шти ту свог пра ва по осно ву ште те ко ју је пре тр пео пла ћа њем ко-
му нал не на кна де за пар ки ра ње мо тор ног во зи ла чи ји је вла сник, а ко је је 
ко ри сти ло дру го ли це, са или без ње го ве до зво ле, вла сник во зи ла мо же да 
оства ру је у по ступ ку пред над ле жним ор га ни ма.

По ла зе ћи од то га да са гла сно од ред би чла на 55. став 1. За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд у то ку по ступ ка, а на зах тев до но си о ца оп штег ак-
та, мо же за ста ти са по ступ ком и да ти мо гућ ност до но си о цу оп штег ак та да 
у од ре ђе ном ро ку от кло ни уо че не не у став но сти и не за ко ни то сти, Устав-
ни суд је оце нио да се за стој по ступ ка, са гла сно на ве де ној од ред би За ко на, 
мо же од ре ди ти са мо у слу ча ју ка да се оце њу је устав ност и за ко ни тост ак та 
ко ји је на сна зи. Бу ду ћи да је утвр дио да је у то ку по ступ ка пред Устав ним 
су дом оспо ре ни акт пре стао да ва жи, Устав ни суд је оце нио да не по сто је 
про це сне прет по став ке да за ста не са по ступ ком у овој прав ној ства ри ка-
ко је то тра же но до пи сом до но си о ца ак та од 7. апри ла 2011. го ди не, па је, 
на осно ву од ред бе чла на 36. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као 
у тач ки 3. из ре ке. Та ко ђе, има ју ћи у ви ду да је оспо ре на Од лу ка пре ста ла да 
ва жи да ном сту па ња на сна гу Од лу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма на те ри то-
ри ји Гра да Но вог Са да, као и да је том од лу ком у по гле ду про пи си ва ња оба-
ве зе пла ћа ња до плат не кар те за др жа но у осно ви исто вет но ре ше ње као и у 
од ред ба ма чла на 20. Од лу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма ко ја је пред мет ове 
од лу ке, Устав ни суд је оце нио да оспо ре не од ред бе чла на 20. Од лу ке о јав-
ним пар ки ра ли шти ма у вре ме ва же ња ни су би ле у са гла сно сти с Уста вом 
и за ко ном. Из на ве де них раз ло га Устав ни суд је и у пред ме ту IУо-114/2011 
ко ји је фор ми ран по во дом под не те ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за 
оце ну устав но сти и за ко ни то сти чла на 22. Од лу ке o јав ним пар ки ра ли шти-
ма на те ри то ри ји Гра да Но вог Са да („Слу жбе ни лист гра да Но вог Са да“, бр. 
4/10 и 5/10), на ис тој сед ни ци до нео Ре ше ње ко јим је по кре нуо по сту пак за 
оце ну устав но сти и за ко ни то сти ове од лу ке Гра да Но вог Са да. 

Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав-
ном су ду, у тач ки 4. из ре ке од ба цио ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти и за-
ко ни то сти од лу ка о утвр ђи ва њу це на пар ки ра ња и укла ња ња мо тор них во-
зи ла, јер је оце нио да на ве де ни ак ти пред ста вља ју ак те по слов не по ли ти ке 
да ва о ца ко му нал не услу ге, од но сно по је ди нач не ак те, за чи ју оце ну Устав-
ни суд, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан. 

Суд је, са гла сно од ред би чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду, од ба-
цио зах тев за до но ше ње „при вре ме не ме ре ко јом ће об у ста ви ти од при ме-
не оспо ре не од ред бе до ко нач не од лу ке у по ступ ку оце не устав но сти“, јер 
је до нео ко нач ну од лу ку, као у тач ки 5. из ре ке.
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По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 36. 
став 1. тач. 1) и 4), чла на 45. тач. 1) и 4) и чла на 46) тач. 3), 5) и 7) За ко на о 
Устав ном су ду и чла на 82. тач ка 1. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
су да, до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: IУл-101/2008 од 24. но вем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 99/11)

Од лу ка о во до во ду и ка на ли за ци ји 
(„Слу жбе ни гла сник гра да Ва ље ва“, број 6/09) 

– члан 37.

Пре ма за ко ном про пи са ним на че ли ма за од ре ђи ва ње це на ко му нал-
них услу га, це не ко му нал них услу га од ре ђу ју се на је дин ствен на чин пре ма 
свим по тро ша чи ма, а раз ли чи то мо гу би ти утвр ђе не са мо за раз ли чи те 
ка те го ри је по тр о ша ча, под усло вом да се за сни ва ју на раз ли чи тим тро шко-
ви ма обез бе ђи ва ња ко му нал не услу ге. Из тих раз ло га, оба ве за ко ри сни ка 
у на се ље ном ме сту Див чи ба ре утвр ђе на је су прот но за ко ну, јер се за исте 
ка те го ри је по тр о ша ча од ре ђу је раз ли чит на чин об ра чу на, од но сно ви си на 
на кна де за ко му нал ну услу гу.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К А

1. Утвр ђу је се да од ред бе чла на 37. Од лу ке о во до во ду и ка на ли за ци ји 
(„Слу жбе ни гла сник гра да Ва ље ва“, број 6/09), ни су у са гла сно сти са Уста-
вом и за ко ном.

2. Од ба цу је се зах тев за „об у ста ву из вр ше ња“ чла на 37. Од лу ке из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
устав но сти од ре да ба чла на 37. Од лу ке на ве де не у из ре ци. Под но си лац ини-
ци ја ти ве сма тра да се оспо ре ним чла ном Од лу ке ко јим се про пи су је оба ве-
за ко ри сни ка у на се ље ном ме сту Див чи ба ре чи ја је по тро шња ма ња од пет 
куб них ме та ра ме сеч но да пла ћа ју на кна ду за одр жа ва ње по гон ске спрем-
но сти во до во да у ви си ни це не за на ве де ну ко ли чи ну во де, иа ко им ни је ис-
по ру че на, до во де у не јед нак по ло жај у од но су на гра ђа не по тро ша че у ис-
том на се ље ном ме сту чи ја је ме сеч на по тр о шња ве ћа од пет ме та ра куб них 
во де ко ји та кву оба ве зу не ма ју, већ пла ћа ју во ду пре ма утро ше ној ко ли чи-
ни. Сто га је на ве де ним чла ном Од лу ке, по ми шље њу под но си о ца ини ци-
ја ти ве, по вре ђе но устав но на че ло јед на ко сти гра ђа на бу ду ћи да се за исту 
ка те го ри ју по тр о ша ча про пи су је раз ли чит на чин на пла те по тр о шње. По 
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ми шље њу под но си ла ца дру ге ини ци ја ти ве, оспо ре ни члан 37. Од лу ке о во-
до во ду и ка на ли за ци ји ни је у са гла сно сти са од ред ба ма Уста ва ко је јем че 
јед нак прав ни по ло жај на тр жи шту, као и од ред ба ма чл. 12. и 16. За ко на о 
за шти ти по тро ша ча („Слу жбе ни гла сник РС“, број 79/05), ко ји ма се за бра-
њу је дис кри ми на ци ја по тр о ша ча у по гле ду це не услу га и ко ли чи не про из-
во да, као и усло ва за ис по ру ку ку пље них про из во да, од но сно пру же них 
услу га по тро ша чи ма. Пред ло жи ли су да Суд об у ста ви из вр ше ње оспо ре-
ног чла на Од лу ке.

У од го во ру до но си о ца оспо ре ног ак та се на во ди да је Од лу ка о во до во-
ду и ка на ли за ци ји до не та у скла ду са овла шће њем скуп шти не гра да Ва ље-
ва са др жа ним у од ред ба ма чл. 2, 4. и 13. став 1. За ко на о ко му нал ним де лат-
но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 16/97 и 42/08), ко ји ма је про пи са но 
да скуп шти на оп шти не про пи су је усло ве и на чин ор га ни зо ва ња по сло ва у 
вр ше њу ко му нал них де лат но сти (у ко је спа да и пре чи шћа ва ње и ди стри-
бу ци ја во де и пре чи шћа ва ње и од во ђе ње ат мос фе р ских и от пад них во да), 
као и усло ве за ко ри шће ње ко му нал них про из во да, од но сно ко му нал них 
услу га. Да ље се на во ди да је на Див чи ба ра ма за по тре бе ко ри сни ка из гра-
ђен си стем во до снаб де ва ња чи ји ка па ци тет обез бе ђу је уред но снаб де ва ње 
и стал них и по вре ме них ко ри сни ка во де. Ка ко ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци-
ја“ има оба ве зу да не пре кид но одр жа ва во до вод ну и ка на ли за ци о ну мре жу 
у ста њу функ ци о нал не ис прав но сти, сва ког ме се ца се свим ко ри сни ци ма 
на Див чи ба ра ма фак ту ри ше на кна да за одр жа ва ње по гон ске спрем но сти 
во до во да у вред но сти пет куб них ме та ра во де, те се на кон очи та ва ња во-
до ме ра и утвр ђи ва ња по тр о шње ко ри сни ци ма чи ја је ме сеч на по тр о шња 
ве ћа од пет куб них ме та ра фак ту ри ше са мо раз ли ка из ме ђу оства ре не по-
тр о шње и већ пла ће не на кна де за одр жа ва ње по гон ске спрем но сти. По-
што обез бе ђи ва ње не пре кид ног ра да из гра ђе ног ка па ци те та во до снаб де-
ва ња ко шта не за ви сно од то га да ли се ко ри сти или не, сми сао оспо ре них 
од ре да ба Од лу ке, ка ко се на во ди у од го во ру, је сте упра во да све ко ри сни ке 
јав не во до вод не мре же на Див чи ба ра ма ста ви у рав но пра ван по ло жај та-
ко што ће рав но прав но уче ство ва ти у пла ћа њу оног де ла тро шко ва си сте-
ма во до снаб де ва ња ко ји не за ви се од то га да ли се си стем ко ри сти или не 
у пу ном ка па ци те ту.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је да је оспо ре ну Од лу ку о во-
до во ду и ка на ли за ци ји („Слу жбе ни гла сник гра да Ва ље ва“, број 6/09) Скуп-
шти на гра да Ва ље ва до не ла на осно ву од ре да ба чл. 2. и 4. и чла на 13. став 1. За-
ко на о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 16/97 и 42/08) 
и чла на 17. став 1. тач ка 5. и чла на 35. Ста ту та гра да Ва ље ва („Слу жбе ни гла-
сник гра да Ва ље ва“, број 19/08). Оспо ре ним чла ном 37. Од лу ке о јав ном во-
до во ду и ка на ли за ци ји про пи са но је да ра чун за ис по ру че ну во ду и за при ку-
пља ње и од во ђе ње от пад них во да за ко ри сни ке у на се ље ном ме сту Див чи ба ре, 
чи ја је ме сеч на по тро шња ма ња од пет куб них ме та ра, са др жи сва ког ме се ца 
на кна ду за одр жа ва ње по гон ске спрем но сти во до во да у вред но сти пет куб-
них ме та ра ис по ру че не во де и пет куб них ме та ра ис пу ште не во де уко ли ко 
ко ри сник ко ри сти јав ну ка на ли за ци ју (став 1), а ко ри сни ци ма у на се ље ном 
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ме сту Див чи ба ре чи ја је ме сеч на по тр о шња во де ве ћа од пет ме та ра куб них 
по тро шња во де на пла ћу је се пре ма по тр о шњи. (став 2). 

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да су пред Уста вом и за ко ном 
сви јед на ки и да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по-
сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не 
при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или 
дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или 
фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 1. и 3); да сви има ју јед нак по ло жај на 
тр жи шту (члан 84. став 1); да Ре пу бли ка шти ти по тро ша че (члан 90. став 
1); да град има над ле жно сти ко је су Уста вом по ве ре не оп шти ни, а за ко ном 
му се мо гу по ве ри ти и дру ге над ле жно сти (члан 189. став 3); да оп шти на, 
пре ко сво јих ор га на, у скла ду са за ко ном, по ред оста лог, уре ђу је и обез бе-
ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти (члан 190. став 1. тач ка 1). 

За кон о за шти ти по тр о ша ча („Слу жбе ни гла сник РС“, број 79/05) у од-
но су на ко ји је тра же на оце на за ко ни то сти оспо ре не Од лу ке пре стао је да 
ва жи 1. ја ну а ра 2011. го ди не, да ном по чет ка при ме не За ко на о за шти ти по-
тро ша ча („Слу жбе ни гла сник РС“, број 73/10). За кон о за шти ти по тро ша-
ча, ко ји је на сна зи, и у од но су на ко ји се, са гла сно од ред ба ма чла на 167. 
Уста ва, вр ши оце на за ко ни то сти, у од ред ба ма чл. 83. до 92. уре ђу је услу ге 
од оп штег еко ном ског ин те ре са. На ве де ним За ко ном, про пи са но је, по ред 
оста лог, да је у по ступ ку при кљу че ња по тро ша ча на ди стри бу тив ну мре жу 
тр го вац ду жан да из бе га ва дис кри ми на ци ју по тр о ша ча и це ну об ра чу на ва 
пре ма ствар ним тро шко ви ма пру же них услу га (члан 83. став 2. тач. 2) и 3)). 

За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 16/97 
и 42/08), на осно ву ко га је оспо ре на Од лу ка до не та, би ло је про пи са но да су 
ко му нал не де лат но сти у сми слу тог за ко на де лат но сти про из вод ње и ис по-
ру ке ко му нал них про из во да и пру жа ње ко му нал них услу га, ко ји су не за мен-
љив услов жи во та и ра да гра ђа на и дру гих су бје ка та на од ре ђе ном про сто-
ру, по ред оста лог и пре чи шћа ва ње и ди стри бу ци ја во де и пре чи шћа ва ње 
и од во ђе ње ат мос фе р ских и от пад них во да (члан 4. став 1. тач. 1) и 2)), да 
оп шти на обез бе ђу је ор га ни зо ва но и трај но оба вља ње и раз вој ко му нал них 
де лат но сти, а на ро чи то ма те ри јал не, тех нич ке и дру ге усло ве за из град њу, 
одр жа ва ње и функ ци о ни са ње ко му нал них обје ка та и за обез бе ђи ва ње тех-
нич ког и тех но ло шког је дин ства си сте ма (члан 6. став 1. тач ка 1)); да скуп-
шти на оп шти не про пи су је усло ве и на чин ор га ни зо ва ња по сло ва у вр ше њу 
ко му нал них де лат но сти и усло ве за ко ри шће ње ко му нал них про из во да, а 
на ро чи то пра ва и оба ве зе јав ног ко му нал ног или дру гог пред у зе ћа, од но-
сно пред у зет ни ка, ко ји оба вља ју ко му нал ну де лат ност и ко ри сни ка ко му-
нал них про из во да и услу га и на чин на пла те це не (члан 13. став 1. тач ка 3)), 
да се сред ства за оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти обез бе ђу ју из 
при хо да од про да је ко му нал них про из во да, од но сно услу га, са мо до при но-
са и дру гих из во ра у скла ду са за ко ном (члан 22. став 1), а од ред ба ма чла-
на 24. би ли су про пи са ни еле мен ти за обра зо ва ње це на ко му нал них услу га. 
За кон о ко му нал ним де лат но сти ма на осно ву ко га је оспо ре на Од лу ка до-
не та пре стао је да ва жи 2. де цем бра 2011. го ди не, да ном сту па ња на сна гу 
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За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 89/11). 
И За кон о ко му нал ним де лат но сти ма ко ји је на сна зи, као и ра ни је ва же-
ћи За кон о ко му нал ним де лат но сти ма, про пи су је: да су ко му нал не де лат-
но сти, по ред оста лих, снаб де ва ње во дом за пи ћем и пре чи шћа ва ње и од-
во ђе ње ат мос фер ских и от пад них во да, као и да су на ве де не де лат но сти од 
оп штег еко ном ског ин те ре са у сми слу про пи са о за шти ти по тро ша ча (члан 
2. став 3. тач. 1) и 2) и став 4); да скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
од лу ка ма про пи су је на чин оба вља ња ко му нал не де лат но сти, као и оп шта 
и по себ на пра ва и оба ве зе вр ши ла ца ко му нал не де лат но сти и ко ри сни ка 
услу га на сво јој те ри то ри ји, укљу чу ју ћи и на чин пла ћа ња це не ко му нал не 
услу ге, на чин вр ше ња кон тро ле ко ри шће ња и на пла те ко му нал не услу ге, те 
да се од лу ка скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ко ја про пи су је оп-
шта и по себ на пра ва и оба ве зе вр ши ла ца ко му нал не де лат но сти и ко ри-
сни ка ко му нал них услу га, не по сред но при ме њу је на све уго вор не од но се 
вр ши ла ца ко му нал не де лат но сти са ко ри сни ци ма ко му нал них услу га као 
оп шти усло ви по сло ва ња (члан 13. ст. 1. и 2). За ко ном су про пи са на на че-
ла и еле мен ти за од ре ђи ва ње це на ко му нал них услу га (чл. 25. и 26), по ред 
оста лог, од ре ђи ва ња це на на на че лу не по сто ја ња раз ли ке у це на ма из ме ђу 
раз ли чи тих ка те го ри ја по тр о ша ча, сем ако се раз ли ка за сни ва на раз ли чи-
тим тро шко ви ма обез бе ђи ва ња ко му нал не услу ге (члан 25. став 1. тач ка 5)), 
те да ако се за раз ли чи те ка те го ри је ко ри сни ка ко му нал них услу га при ме-
њу ју раз ли чи ти ме то ди об ра чу на, во ди ће се ра чу на да це на бу де сра змер на 
са тро шко ви ма пру жа ња те услу ге (члан 25. став 2. ). 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да су пред мет ном Од-
лу ком о во до во ду и ка на ли за ци ји про пи са ни оп шти усло ви и на чин ор га-
ни зо ва ња по сло ва у вр ше њу ко му нал них де лат но сти пре чи шћа ва ња и ди-
стри бу ци је во де, пре чи шћа ва ња и од во ђе ња ат мос фе р ских и от пад них во да, 
као и усло ви за ко ри шће ње ко му нал них про из во да и ко му нал них услу га на 
те ри то ри ји гра да Ва ље ва ко ју по кри ва си стем јав ног во до во да и јав не ка-
на ли за ци је (члан 1), да су ко ри сни ци ко му нал них услу га фи зич ка и прав-
на ли ца и при ват ни пред у зет ни ци ко ји су при кљу че ни на јав ни во до вод 
и ка на ли за ци ју у скла ду са за ко ном и овом од лу ком (члан 2. тач ка 12); да 
ко му нал не де лат но сти из чла на 1. ове од лу ке као и упра вља ње јав ним во-
до во дом и јав ном ка на ли за ци јом на те ри то ри ји гра да Ва ље ва оба вља Јав-
но ко му нал но пред у зе ће „Во до вод Ва ље во“ (члан 4); да се по тро шња во де 
утвр ђу је ме ре њем пре ко во до ме ра, да је је ди ни ца за ме ре ње утро ше не во-
де ме тар куб ни, од но сно 1000 ли та ра, а да се за ко ри сни ке – фи зич ка ли ца 
за ко је не ма усло ва за уград њу во до ме ра у скла ду са овом од лу ком, по тро-
шња во де за ме сец да на утвр ђу је па у шал но у из но су од 8 куб них ме та ра по 
чла ну до ма ћин ства (члан 29. ст. 1. до 4); да на кна ду за пре чи шћа ва ње и од-
во ђе ње от пад них во да пла ћа ју ко ри сни ци јав не ка на ли за ци је и да ви си ну 
на кна де за ко ри шће ње јав не ка на ли за ци је утвр ђу је ЈКП „Во до вод Ва ље во“ 
уз са гла сност гра до на чел ни ка гра да Ва ље ва по јед ном куб ном ме тру утро-
ше не во де за пи ће, од но сно по јед ном куб ном ме тру упу ште не ин ду стриј-
ске во де (члан 58). 
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Из на ве де них од ре да ба Од лу ке про из ла зи оба ве за ко ри сни ка услу га ЈП 
„Во до вод Ва ље во“ да пла ћа ју на кна ду за утро ше ну во ду за пи ће и за ко ри-
шће ње јав не ка на ли за ци је, пре ма ко ли чи ни утро ше не во де, а по це ни ко ја 
је за од го ва ра ју ћу је ди ни цу утро ше не во де од ре ђе на ак том јав ног ко му нал-
ног пред у зе ћа. Та ко ђе, са гла сно на ве де ној Од лу ци, ко ри сни ци ко му нал не 
услу ге ко ју пру жа ЈП „Во до вод Ва ље во“ ко ји има ју по тро шњу ма њу од пет 
ме та ра куб них во де ме сеч но, а ко ји ни су у на се ље ном ме сту Див чи ба ре, не-
ма ју по себ но утвр ђе ну оба ве зу да пла ћа ју на кна ду за одр жа ва ње по гон ске 
спрем но сти во до во да. Ме ђу тим, ка да је реч о ко ри сни ци ма услу ге у на се-
ље ном ме сту Див чи ба ре, оспо ре ним чла ном 37. Од лу ке про пи сан је раз ли-
чит на чин об ра чу на на кна де за ко му нал ну услу гу Јав ног ко му нал ног пред у-
зе ћа та ко што ко ри сни ци ко ји има ју ме сеч ну по тро шњу ко ја је ма ња од пет 
(од но сно де сет) куб них ме та ра во де пла ћа ју тзв. на кна ду за одр жа ва ње по-
гон ске спрем но сти во до во да у ви си ни це не од пет (од но сно де сет ) куб них 
ме та ра во де, па и ка да ни су уоп ште ко ри сти ли во ду (став 1). Та ко ђе и ко-
ри сни ци на се ље ног ме ста Див чи ба ре ко ји има ју ме сеч ну по тр о шњу из над 
пет куб них ме та ра во де – пр во, не ма ју оба ве зу да пла ћа ју ме сеч ну на кна ду 
за одр жа ва ње по гон ске спрем но сти во до во да, и дру го, пла ћа ју услу гу пре-
ма ко ли чи ни ис по ру че не во де, али са мо под усло вом да им је ме сеч на по-
тро шња ве ћа од пет куб них ме та ра во де (став 2). Ка ко је оспо ре ним чла ном 
37. Од лу ке утвр ђе на оба ве за пла ћа ња по себ не на кна де за одр жа ва ње по-
гон ске спрем но сти во до во да је ди но за ко ри сни ке у на се ље ном ме сту Див-
чи ба ре ко ји има ју по тро шњу ма њу од пет (од но сно де сет) куб них ме та ра 
во де а да та кву оба ве зу не ма ју и оста ли ко ри сни ци ЈКП „Во до вод Ва ље-
во“ ко ји има ју по тро шњу ма њу од пет (од но сно де сет) куб них ме та ра во де, 
као и да оста ли ко ри сни ци у на се ље ном ме сту Див чи ба ре пла ћа ју на кна ду 
пре ма ко ли чи ни утро ше не во де са мо под усло вом да им је по тр о шња ве ћа 
од пет куб них ме та ра во де, а да та кав услов ни је про пи сан за оста ле ко ри-
сни ке Јав ног пред у зе ћа, оспо ре ним чла ном 37. Од лу ке, по оце ни Су да, оба-
ве за ко ри сни ка у на се ље ном ме сту Див чи ба ре утвр ђе на је су пр от но за ко-
ном про пи са ним на че ли ма за од ре ђи ва ње це на ко му нал них услу га, јер се 
за исте ка те го ри је по тр о ша ча од ре ђу је раз ли чит на чин об ра чу на, од но сно 
ви си на на кна де за ко му нал ну услу гу. На и ме, из на ве де них на че ла за обра-
зо ва ње це на ко му нал них услу га, по схва та њу Су да, сле ди да се це не ко му-
нал них услу га од ре ђу ју на је дин ствен на чин пре ма свим по тро ша чи ма, као 
и да се раз ли чи те це не мо гу утвр ди ти са мо за раз ли чи те ка те го ри је по тр о-
ша ча, под усло вом да се раз ли ка за сни ва на раз ли чи тим тро шко ви ма обез-
бе ђи ва ња ко му нал не услу ге. Из на ве де них раз ло га оспо ре ни члан Од лу ке, 
по оце ни Су да, ни је у са гла сно сти са за ко ном.

Бу ду ћи да, са гла сно од ред би чла на 195. став 2. Уста ва, ста ту ти, од лу ке 
и сви дру ги оп шти ак ти ау то ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве мо ра ју би ти са гла сни са за ко ном, то оспо ре ни члан 37. Од лу ке ни је 
у са гла сно сти ни са Уста вом. 

Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 53. став 2. За ко на о Устав ном су-
ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од лу чио без до но ше ња ре ше ња о 
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по кре та њу по ступ ка, јер је оце нио да је у то ку прет ход ног по ступ ка прав-
но ста ње пот пу но утвр ђе но и да при ку пље ни по да ци пру жа ју по у здан ос-
нов за од лу чи ва ње.

Ка ко је у овој ства ри до нео ко нач ну од лу ку, Устав ни суд је, са гла сно од-
ред би чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду, од ба цио зах тев за „об у ста-
ву из вр ше ња“ оспо ре них од ре да ба чла на 37. Од лу ке.  

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 45. тач. 
1) и 4) и чла на 46. тач ка 3) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка 
о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), до-
нео Од лу ку као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред бе чла на 37. Од лу ке из тач-
ке 1. из ре ке пре ста ју да ва же да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“. 

Од лу ка Устав ног су да

Број: IУл-362/2009 од 22. де цем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 13/12)

Од лу ка о усло ви ма и на чи ну по ве ра ва ња пра ва ко ри шће ња  
при род ног ле ко ви тог фак то ра у Со ко ба њи 

(„Слу жбе ни лист оп шти не Со ко ба ња“, број 13/09) – члан 8. 
Од лу ка о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о усло ви ма  

и на чи ну по ве ра ва ња пра ва ко ри шће ња  
при род ног ле ко ви тог фак то ра у Со ко ба њи  

I бр. 011-17/2010 од 29. мар та 2010. го ди не – члан 1. став 1. ал. 8. и 9.

Уста вом је од ре ђе но да су при род на бо гат ства у др жав ној имо ви ни 
и да се ко ри сте под усло ви ма и на на чин пред ви ђен за ко ном, а За ко ном 
о ба ња ма утвр ђе на је оба ве за ко ри сни ка при род ног ле ко ви тог фак то ра 
у ба њи да пла ћа на кна ду за ње но ко ри шће ње и про пи са но да ви си ну те 
на кна де од ре ђу је На род на скуп шти на, те сле ди да скуп шти на оп шти не 
ни је над ле жна, ни ти овла шће на да утвр ђу је ви си ну на кна де за ко ри шће-
ње при род ног ле ко ви тог фак то ра.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да од ред бе чла на 8. Од лу ке о усло ви ма и на чи ну по ве ра ва-
ња пра ва ко ри шће ња при род ног ле ко ви тог фак то ра у Со ко ба њи („Слу жбе-
ни лист оп шти не Со ко ба ња“ број 13/09) и од ред бе чла на 1. став 1. ал. 8. и 
9. Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о усло ви ма и на чи ну по ве ра ва-
ња пра ва ко ри шће ња при род ног ле ко ви тог фак то ра у Со ко ба њи I бр. 011-
17/2010 од 29. мар та 2010. го ди не, ко је је до не ла Скуп шти на оп шти не Со-
ко ба ња, ни су у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.
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О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну за ко ни то сти чла на 8. Од лу ке о усло ви ма и на чи ну по ве ра ва ња пра ва 
ко ри шће ња при род ног ле ко ви тог фак то ра у Со ко ба њи („Слу жбе ни лист 
оп шти не Со ко ба ња“, број 13/09), де лу ко ји се од но си на утвр ђи ва ње и но-
ми нал но ис ка зи ва ње ви си не на кна де за ко ри шће ње при род ног ле ко ви тог 
фак то ра по м3 утро ше не тер мал не во де, и Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма 
Од лу ке о усло ви ма и на чи ну по ве ра ва ња пра ва ко ри шће ња при род ног ле-
ко ви тог фак то ра у Со ко ба њи од 29. мар та 2010. го ди не, у де лу ко ји се од но-
си на од ре ђи ва ње је дин стве не на кна де у но ми нал ном из но су на го ди шњем 
ни воу, за здрав стве не уста но ве на те ри то ри ји оп шти не Со ко ба ња ко је ко-
ри сте при род ни ле ко ви ти фак тор. У ини ци ја ти ви се на во ди: да је чла ном 
13. За ко на о ба ња ма пред ви ђе но да ко ри сник при род ног ле ко ви тог фак то-
ра у ба њи пла ћа на кна ду за ње го во ко ри шће ње; да се на кна да пла ћа пре-
ма ко ли чи ни ис ко ри шће ног при род ног ле ко ви тог фак то ра; да ви си ну на-
кна де утвр ђу је На род на скуп шти на; да На род на скуп шти на до да нас ни је 
утвр ди ла ви си ну за ко ри шће ње при род ног ле ко ви тог фак то ра; да Вла да ни-
је да ла са гла сност на про грам ко ри шће ња сред ста ва оства ре них од те на-
кна де; да је Устав ни суд о истом прав ном пи та њу од лу чи вао у ра ни је во-
ђе ном по ступ ку и до нео од лу ку IУ-116/2008, ко јом је утвр ђе но да од ред бе 
чл. 4, 7. и 13. ра ни је ва же ће Од лу ке о по ве ра ва њу пра ва ко ри шће ња при-
род ног ле ко ви тог фак то ра у Со ко ба њи ни су у са гла сно сти са Уста вом и за-
ко ном. Сто га се ис ти че да су оспо ре не од лу ке не за ко ни те а не про из во де  
прав но деј ство.

У од го во ру до но си о ца ак та на во ди се: да је За ко ном о ба ња ма про пи-
са но да се оп шти на на чи јем се под руч ју на ла зи ба ња, ста ра о ње ном очу-
ва њу, ко ри шће њу, уна пре ђе њу и упра вља њу; да оп шти на, уз са гла сност 
Вла де, да је до ма ћем прав ном или фи зич ком ли цу пра во ко ри шће ња при-
род ног ле ко ви тог фак то ра у ба њи, при че му се при род ним ле ко ви тим фак-
то ром сма тра ју тер мал на и ми не рал на во да, гас и ле ко ви то бла то; да ко ри-
сник пла ћа на кна ду за ко ри шће ње при род ног ле ко ви тог фак то ра у ба њи, и 
то пре ма ко ли чи ни ис ко ри шће ног при род ног ле ко ви тог фак то ра, те да ви-
си ну на кна де утвр ђу је На род на Скуп шти на. Ка ко На род на Скуп шти на, по 
на во ди ма до но си о ца ак та, до да нас ни је утвр ди ла ви си ну на кна де, а та на-
кна да пред ста вља јав ни при ход ко ји при па да оп шти ни, то је оп шти на Со-
ко ба ња сво јом Од лу ком ис пу ни ла ову прав ну пра зни ну. Та ко ђе се на во ди 
да Вла да ни је да ла са гла сност на оспо ре не од лу ке, да је ло кал на са мо у пра-
ва, утвр ди ла це ну за ко ри шће ње при род ног ле ко ви тог фак то ра уз са гла-
сност ко ри сни ка и да под но си лац ини ци ја ти ве не пре кид но до да нас ко ри-
сти при род ни ле ко ви ти фак тор, па сма тра ју да је ини ци ја ти ва нео сно ва на.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио: да је оспо ре ну Од-
лу ку до не ла Скуп шти на оп шти не Со ко ба ња, на сед ни ци од 27. ма ја 2009. 
го ди не, а оспо ре на Од лу ка о из ме на ма и до пу на ма ове од лу ке до не та је 
на сед ни ци исте скуп шти не од 29. мар та 2010. го ди не; да Вла да ни је да ла  
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са гла сност на оспо ре не од лу ке; да су тек стом основ не Од лу ке од ре ђе на прав-
на и фи зич ка ли ца ко ји ма се мо же по ве ри ти пра во ко ри шће ња при род ног 
ле ко ви тог фак то ра (тер мал не во де); да су од ре ђе ни усло ви, на чин и по сту-
пак по ве ра ва ња и пра ће ња пра ва ко ри шће ња ле ко ви тог фак то ра; да са гла-
сност на од лу ку да је Вла да Ре пу бли ке Ср би је. 

Оспо ре ном од ред бом чла на 8. Од лу ке, утвр ђе но је: да се на кна да за утро-
ше ни при род ни ле ко ви ти фак тор утвр ђу је пре ма ко ли чи ни ис ко ри шће-
ног при род ног ле ко ви тог фак то ра у из но су од 10 ди на ра по ме тру куб ном 
утро ше ног при род ног фак то ра (став 1); да ће се утвр ђе на ви си на на кна де 
при ме њи ва ти до од ре ђи ва ња на кна де за ис ко ри шће ни при род ни ле ко ви-
ти фак тор од стра не На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је (став 2); да ће 
се утвр ђе на на кна да из ста ва 1. овог чла на уса гла ша ва ти за раст тро шко-
ва на ма ло пре ма ин дек су на ма ло у Ре пу бли ци Ср би ји (став 3) и да ће се, 
на осно ву ко ли чи не и це не утро ше ног при род ног ле ко ви тог фак то ра, за-
ду же ње за ис пла ту на кна де од ре ди ти ре ше њем Оп штин ске упра ве оп шти-
не Со ко ба ња. Од ред ба ма чл. 9. до 14. Од лу ке, пред ви ђе на су пра ва и оба ве-
зе ко ри сни ка при род ног ле ко ви тог фак то ра и про пи са но је да ће се бли жи 
усло ви о на чи ну ко ри шће ња при род ног ле ко ви тог фак то ра од ре ди ти уго во-
ром. Са др жај чл. 14. и 15. Од лу ке пред ста вља ју пре ла зне и за вр шне од ред бе. 

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 1. став 1. ал. 8. и 9. Од лу ке о из ме на ма и 
до пу на ма Од лу ке до пу њен је члан 8. основ не Од лу ке, та ко што су иза ста-
ва 1. до да та два но ва ста ва ко ја гла се: 

„Здрав стве ним уста но ва ма из Пла на мре же са бол нич ким по сте ља ма 
на те ри то ри ји оп шти не Со ко ба ња ко је у оба вља њу здрав стве не де лат но сти 
ко ри сте при род ни ле ко ви ти фак тор, од ре ђу је се је дин стве на на кна да на го-
ди шњем ни воу у из но су од 2.400.000,00 ди на ра.

Здрав стве ним уста но ва ма из ста ва 2. овог чла на за 2010. го ди ну од ре-
ђу је се је дин стве на на кна да у из но су од 2.000.000,00 ди на ра.“

Под не том ини ци ја ти вом за тра же на је оце на за ко ни то сти оспо ре них 
од лу ка, али се спо р на прав на пи та ња, по сво јој прав ној при ро ди, од но се на 
над ле жно сти и овла шће ња др жав них ор га на и ор га на ло кал не са мо у пра ве 
ко ја су на чел но за сно ва на на од го ва ра ју ћим од ред ба ма Уста ва, па је сто га 
из вр ше на оце на устав но сти оспо ре них од лу ка са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је. 

Од ред бом чла на 87. Уста ва утвр ђе но је: да су при род на бо гат ства, до бра 
за ко је је за ко ном од ре ђе но да су од оп штег ин те ре са и имо ви на ко ју ко ри сте 
ор га ни Ре пу бли ке Ср би је у др жав ној имо ви ни, те да у др жав ној имо ви ни 
мо гу би ти и дру ге ства ри и пра ва у скла ду са за ко ном (став 1); да фи зич ка 
и прав на ли ца мо гу сте ћи по је ди на пра ва на од ре ђе ним до бри ма у оп штој 
упо тре би, под усло ви ма и на на чин пред ви ђен за ко ном (став 2); да се при-
род на бо гат ства ко ри сте под усло ви ма и на на чин пред ви ђен за ко ном (став 
3), као и то да се имо ви на ау то ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве, на чин ње ног ко ри шће ња и рас по ла га ња утвр ђу је за ко ном (став 4). 
Пре ма од ред би чла на 91. став 1. Уста ва, сред ства из ко јих се фи нан си ра ју 
над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, ау то ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве обез бе ђу ју се из по ре за и дру гих при хо да утвр ђе них за ко ном. 
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За ко ном о ба ња ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 80/92) утвр ђе ни су 
усло ви, на чин и по сту пак утвр ђи ва ња под руч ја ко је се сма тра ба њом. Пре-
ма чла ну 1. За ко на, ба ња је под руч је на ко ме по сто ји и ко ри сти се је дан 
или ви ше при род них ле ко ви тих фак то ра, при че му се при род ним ле ко ви-
тим фак то ром сма тра ју тер мал на и ми не рал на во да, ва здух, гас и ле ко ви-
то бла то (pe loid) чи ја су ле ко ви та свој ства на уч но ис пи та на и до ка за на у 
скла ду са овим за ко ном и ба ња пред ста вља при род но до бро од оп штег ин-
те ре са ко јим упра вља др жа ва под усло ви ма и на на чин утвр ђен овим за ко-
ном. Под руч је ко је се сма тра ба њом, пре ма чла ну 3. став 1. За ко на, утвр ђу-
је Вла да. За ко ном је про пи са но да се оп шти на на чи јем се под руч ју на ла зи 
ба ња, ста ра о ње ном очу ва њу, ко ри шће њу, уна пре ђе њу и упра вља њу (члан 
4) и да се за шти та, уна пре ђе ње и ко ри шће ње под руч ја ба ње вр ши у скла-
ду са овим за ко ном и за ко ни ма ко ји ма је уре ђе на за шти та при род них до-
ба ра и за шти та жи вот не сре ди не (члан 7). Пре ма чла ну 10. став 1. За ко на, 
оп шти на је овла шће на да да је пра во ко ри шће ња при род ног ле ко ви тог фак-
то ра до ма ћем прав ном или фи зич ком ли цу уз са гла сност Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је. Од ред ба ма чла на 13. За ко на пр о пи са но је: да ко ри сник при род-
ног ле ко ви тог фак то ра у ба њи пла ћа на кна ду за ње го во ко ри шће ње (став 
1); да се на кна да пла ћа пре ма ко ли чи ни ис ко ри шће ног при род ног ле ко ви-
тог фак то ра (став 2); да ви си ну на кна де из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је На-
род на скуп шти на (став 3); да су сред ства оства ре на од на кна де из ста ва 1. 
овог чла на при ход бу џе та оп шти не, а ко ри сте се пре ма пр о гра му ко ји до-
но си Скуп шти на оп шти не на чи јем се под руч ју на ла зи ба ња за очу ва ње, ко-
ри шће ње и уна пре ђи ва ње ба ње (став 4), те да на про грам из ста ва 4. овог 
чла на са гла сност да је Вла да (став 5).

Устав ни суд ука зу је да, пре ма од ред би чла на 36. став 1. За ко на о фи нан-
си ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/06), Ре пу бли-
ка усту па је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве при хо де од на кна да оства ре них на 
те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са мо у пра ве у скла ду са за ко ном, па, из ме ђу 
оста лог, и при ход од на кна де за ко ри шће ње при род ног ле ко ви тог фак то-
ра (тач ка 8). Та ко ђе се ука зу је да је За ко ном о во да ма („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 30/10) пр о пи са но да се од ред бе овог за ко на од но се и на тер мал не 
и ми не рал не во де (члан 2. став 1), да се на кна да за ко ри шће ње вод ног до-
бра пла ћа за тер мал не во де пре ма ко ли чи ни м3 за хва ће не во де (члан 156. 
став 1. тач ка 3)), те да Вла да утвр ђу је ви си ну на кна де за ко ри шће ње вод-
ног до бра (члан 191).

Упо ред ном ана ли зом на ве де них од ре да ба Уста ва, за ко на и оспо ре них 
од ре да ба обе ју од лу ка, Устав ни суд је утвр дио да је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве ни је над ле жна ни ти овла шће на да сво јом од лу ком утвр ђу је ви си ну 
на кна де за ко ри шће ње при род ног ле ко ви тог фак то ра. На и ме, ка ко је на пред 
на ве де но, Уста вом је од ре ђе но да су при род на бо гат ства у др жав ној имо ви-
ни и да се ко ри сте под усло ви ма и на на чин пред ви ђен за ко ном. За ко ном 
о ба ња ма ко ји, у кон крет ном слу ча ју, пред ста вља прав ни основ за до но-
ше ње оспо ре не Од лу ке, па и Од лу ке о ње ним из ме на ма и до пу на ма, утвр-
ђе на је оба ве за ко ри сни ка при род ног ле ко ви тог фак то ра у ба њи да пла ћа  
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на кна ду за ње но ко ри шће ње, а да ви си ну те на кна де од ре ђу је На род на скуп-
шти на. Сто га, по оце ни Устав ног су да, од ред бе чла на 8. оспо ре не Од лу ке 
ни су у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном, јер Скуп шти на оп шти не Со ко ба-
ња ни је над ле жна ни ти овла шће на да утвр ди ви си ну на кна де за ко ри шће-
ње при род ног ле ко ви тог фак то ра.

Из истих раз ло га Устав ни суд је утвр дио да ни су у са гла сно сти са Уста-
вом и за ко ном ни од ред бе чла на 1. став 1. ал. 8. и 9. Од лу ке о из ме на ма и 
до пу на ма Од лу ке о усло ви ма и на чи ну по ве ра ва ња пра ва ко ри шће ња при-
род ног ле ко ви тог фак то ра у Со ко ба њи ко ји ма је од ре ђе на је дин стве на на-
кна да у но ми нал ном из но су на го ди шњем ни воу за ко ри шће ње при род ног 
ле ко ви тог фак то ра.

Устав ни суд је, са гла сно чла ну 53. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од лу чио без до но ше ња ре ше ња о по кре-
та њу по ступ ка, с об зи ром на то да Устав ни суд по истом прав ном пи та њу 
има из гра ђен став из ра жен у пред ме ту IУ-116/2008 („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 22/10).

Сход но из ло же ном, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 45. тач. 1) 
и 4) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред бе Од лу ке о усло ви ма и на чи-
ну по ве ра ва ња пра ва ко ри шће ња при род ног ле ко ви тог фак то ра у Со ко ба-
њи и Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о усло ви ма и на чи ну по ве ра ва-
ња пра ва ко ри шће ња при род ног ле ко ви тог фак то ра у Со ко ба њи, на ве де них 
у из ре ци, пре ста ју да ва же да ном об ја вљи ва ња ове од лу ке Устав ног су да у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да

Број: IУо-937/2010 од 8. сеп тем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 79/11)

4.6 Стам бе на област

Пра вил ник о кри те ри ју ми ма за рас по де лу ста но ва  
со ли дар не стам бе не из град ње оп шти не Лу ча ни бу џет ским  

ко ри сни ци ма, број 06-57/10-01

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви утвр ђе на је по де ла над ле жно сти из-
ме ђу ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве та ко што је до но ше ње оп штих 
ака та, осим из у зет ка про пи са ног за ко ном, у над ле жно сти скуп шти не, а 
не оп штин ског ве ћа као из вр шног ор га на. Сто га је Оп штин ско ве ће, до-
но ше њем оспо ре ног Пра вил ни ка, иза шло из окви ра сво је над ле жно сти, 
што овај оп шти акт чи ни не са гла сним са за ко ном.

Оспо ре ни Пра вил ник је не са гла сан и са Уста вом, јер пре ма од ред би 
чла на 195. став 2. Уста ва, оп шти ак ти је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо ра ју 
би ти са гла сни са за ко ном.
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Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да Пра вил ник о кри те ри ју ми ма за рас по де лу ста но ва со-
ли дар не стам бе не из град ње оп шти не Лу ча ни бу џет ским ко ри сни ци ма, број 
06-57/10-01, ко ји је до не ло Оп штин ско ве ће оп шти не Лу ча ни на сед ни ци одр-
жа ној 17. де цем бра 2010. го ди не, ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња ака та, од но сно рад њи пред-
у зе тих на осно ву Пра вил ни ка из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти Пра вил ни ка на ве де ног у тач ки 1. из ре ке. Устав-
ност Пра вил ни ка оспо ре на је са ста но ви шта од ре да ба чла на 21. и чла на 58. 
став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, из раз ло га што, по ми шље њу ини ци ја то-
ра, ста но ви из Фон да со ли дар но сти ни су ста но ви у др жав ној сво ји ни, те се 
не мо гу да ва ти са мо ко ри сни ци ма бу џет ских сред ста ва, и Оп штин ско ве ће 
оп шти не Лу ча ни је овим пра вил ни ком прак тич но из вр ши ло на ци о на ли-
за ци ју ста но ва ко ји су при ба вље ни сред стви ма со ли дар но сти. За ко ни тост 
Пра вил ни ка оспо ре на је са ста но ви шта од ре да ба За ко на о сред стви ма у сво-
ји ни Ре пу бли ке и од ре да ба Уред бе о ре ша ва њу стам бе них по тре ба иза бра-
них, по ста вље них и за по сле них ли ца код ко ри сни ка сред ста ва у дру штве-
ној сво ји ни, у по гле ду над ле жно сти за до но ше ње оспо ре ног Пра вил ни ка. 
Ини ци ја ти вом је за тра же на при вре ме на ме ра об у ста ве из вр ше ња ака та, од-
но сно рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре ног Пра вил ни ка.

У од го во ру до но си о ца оспо ре ног ак та на во ди се: да је Пра вил ник и 
да ље на сна зи, да је об ја вљен ис ти ца њем на огла сним та бла ма Оп штин ске 
упра ве и дру гих бу џет ских ко ри сни ка, да је Скуп шти на оп шти не Лу ча ни 
на сед ни ци одр жа ној 4. ју на 2010. го ди не до не ла Од лу ку о уки да њу Фон-
да за со ли дар ну стам бе ну из град њу; да је том од лу ком утвр ђе но да Фонд 
од не по крет но сти по се ду је два ста на и од ре ђе ни из нос нов ча них сред ста-
ва на ра чу ну, да је истом од лу ком Скуп шти на оп шти не Лу ча ни овла сти ла 
и оба ве за ла Оп штин ско ве ће да до не се оспо ре ни Пра вил ник, те да је Оп-
штин ско ве ће оп шти не Лу ча ни, до но се ћи оспо ре ни Пра вил ник, по сту пи-
ло по на ло гу Скуп шти не оп шти не Лу ча ни.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је из вр шио оце ну устав но сти и 
за ко ни то сти оспо ре ног Пра вил ни ка иа ко Пра вил ник, пре ма на во ди ма до-
но си о ца ак та, ни је у при ме ни, а има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је оспо ре ни 
Пра вил ник и да ље на сна зи, од но сно да је у прав ном по рет ку.

Над ле жност оп шти не утвр ђе на је од ред ба ма чла на 190. Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је, пре ма ко ји ма по сло ве из Уста вом утвр ђе не над ле жно сти, оп шти на 
пре ко сво јих ор га на, вр ши у скла ду са за ко ном. Та ко ђе, пре ма од ред би чла-
на 195. став 2. Уста ва, ста ту ти, од лу ке и сви дру ги оп шти ак ти ау то ном них 
по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо ра ју би ти са гла сни са за ко ном.
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За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) 
про пи са но је: да у вр ше њу сво је над ле жно сти, је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве до но си про пи се са мо стал но, у скла ду са сво јим пра ви ма и ду жно сти ма 
утвр ђе ним Уста вом, за ко ном, дру гим про пи сом и ста ту том (члан 5. став 1); 
да скуп шти на оп шти не, у скла ду са за ко ном, из ме ђу оста лог, до но си про-
пи се и дру ге оп ште ак те (члан 32. тач ка 6)); да је оп штин ско ве ће из вр шни 
ор ган оп шти не (члан 42); да оп штин ско ве ће пред ла же ста тут, бу џет и дру-
ге од лу ке и ак те ко је до но си скуп шти на (тач ка 1)), не по сред но из вр ша ва 
и ста ра се о из вр ша ва њу од лу ка и дру гих ака та скуп шти не оп шти не (тач-
ка 2)), до но си од лу ку о при вре ме ном фи нан си ра њу у слу ча ју да скуп шти-
на оп шти не не до не се бу џет пре по чет ка фи скал не го ди не (тач ка 3)), вр ши 
над зор над ра дом оп штин ске упра ве, по ни шта ва или уки да ак те оп штин-
ске упра ве ко ји ни су у са гла сно сти са за ко ном, ста ту том и дру гим оп штим 
ак том или од лу ком ко је до но си скуп шти на оп шти не (тач ка 4)), ре ша ва у 
управ ном по ступ ку у дру гом сте пе ну о пра ви ма и оба ве за ма гра ђа на, пред-
у зе ћа и уста но ва и дру гих ор га ни за ци ја у управ ним ства ри ма из над ле жно-
сти оп шти не (тач ка 5)), ста ра се о из вр ша ва њу по ве ре них над ле жно сти из 
окви ра пра ва и ду жно сти Ре пу бли ке, од но сно ау то ном не по кра ји не (тач ка 
6)) и по ста вља и раз ре ша ва на чел ни ка оп штин ске упра ве, од но сно на чел-
ни ке упра ва за по је ди не обла сти (тач ка 7)) (члан 46).

По ла зе ћи од из ло же не са др жи не од ре да ба За ко на о ло кал ној са мо у-
пра ви, Устав ни суд је оце нио да је овим за ко ном утвр ђе на рас по де ла над-
ле жно сти из ме ђу ор га на ло кал не вла сти, та ко што је до но ше ње оп штих 
ака та, осим ак та из чла на 46. тач ка 3), у над ле жно сти скуп шти не је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве, а не оп штин ског ве ћа као из вр шног ор га на. Сто га је 
Устав ни суд утвр дио да је Оп штин ско ве ће оп шти не Лу ча ни, до но ше њем 
оспо ре ног Пра вил ни ка, иза шло из окви ра сво је над ле жно сти утвр ђе не од-
ред ба ма чла на 46. За ко на, што овај оп шти акт чи ни не са гла сним са за ко ном.

По оце ни Устав ног су да, оспо ре ни Пра вил ник је не са гла сан и са Уста-
вом, бу ду ћи да, пре ма од ред би чла на 195. став 2. Уста ва, оп шти ак ти је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве мо ра ју би ти са гла сни са за ко ном.

По ла зе ћи од из не те оце не о не на дле жно сти Оп штин ског ве ћа оп шти-
не Лу ча ни за до но ше ње оспо ре ног Пра вил ни ка, Устав ни суд се ни је да ље 
упу штао у оце ну устав но сти и за ко ни то сти ње го ве са др жи не.

С об зи ром на то да је у то ку по ступ ка прав но ста ње пот пу но утвр ђе но 
и да су при ку пље ни по да ци пру жа ли по у здан основ за од лу чи ва ње, Устав-
ни суд је, са гла сно од ред би чла на 53. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од лу чио без до но ше ња ре ше ња о по кре-
та њу по ступ ка.

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

Сход но из ло же ном, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 45. тач. 
1) и 4) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су-
да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), од лу чио као у из ре ци.
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На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, Пра вил ник о кри те ри ју ми ма за 
рас по де лу ста но ва со ли дар не стам бе не из град ње оп шти не Лу ча ни бу џет-
ским ко ри сни ци ма, број 06-57/10-01, ко ји је до не ло Оп штин ско ве ће оп-
шти не Лу ча ни, пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“. 

Од лу ка Устав ног су да

Број: IУо-47/2011 од 10. но вем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 91/11)



5. ОСТА ЛИ ОП ШТИ АК ТИ





5.1. Оп шти ак ти уста но ва

Пра вил ник о на чи ну об ра чу на и ис пла те за ра да  
за по сле них у сто ма то ло шкој здрав стве ној за шти ти  

До ма здра вља Ле ско вац, 
број 1897 од 30. но вем бра 2007. го ди не

За кон о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма и Уред ба 
ко ја је до не та на осно ву овог за ко на пред ви ђа ју да за по сле ни у здрав стве-
ним уста но ва ма (па и у сто ма то ло шкој здрав стве ној за шти ти) при ма ју за 
свој рад пла те, а не за ра де, што зна чи да се пла те као на кна де за рад за по-
сле ни ма не мо гу ис пла ћи ва ти пре ма пра вил ни ци ма, већ ис кљу чи во пре-
ма За ко ну о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма и од го ва-
ра ју ћој Уред би. На чин сти ца ња сред ста ва за рад сто ма то ло шке слу жбе у 
окви ру до ма здра вља не мо же би ти основ за раз ли чи то утвр ђи ва ње на-
кна да за рад по је ди них ка те го ри ја за по сле них у сто ма то ло шкој здрав стве-
ној за шти ти у јед ном истом прав ном ли цу (до му здра вља).

Ка ко За кон о ра ду, За кон о здрав стве ној за шти ти и За кон о здрав стве-
ном оси гу ра њу, ко ји су на ве де ни као прав ни основ за до но ше ње оспо-
ре ног Пра вил ни ка, не утвр ђу ју овла шће ње за управ не од бо ре до мо ва 
здра вља да, у ма те ри јал но прав ном сми слу, мо гу до но си ти ак те ко ји ма 
уре ђу ју сти ца ње, еле мен те, на чин об ра чу на и ис пла те за ра да по је ди ним 
ка те го ри ја ма за по сле них у сто ма то ло шкој здрав стве ној за шти ти у до му 
здра вља као здрав стве ној уста но ви, ни ти би ло ко ји акт (ин струк ци ја, 
на лог или упут ство) Ми ни стар ства здра вља мо же пред ста вља ти ва љан 
прав ни основ за до но ше ње та квог ак та, то је до но си лац оспо ре ног Пра-
вил ни ка пре ко ра чио гра ни це за кон ских овла шће ња, што оспо ре ни акт 
чи ни не са гла сним са за ко ном.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да Пра вил ник о на чи ну об ра чу на и ис пла те за ра да за по сле-
них у сто ма то ло шкој здрав стве ној за шти ти До ма здра вља Ле ско вац, број 
1897 од 30. но вем бра 2007. го ди не, ни је у са гла сно сти са за ко ном.

О б р а з л о ж е њ е

I 
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр-

ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти Пра вил ни ка на ве де ног у из ре ци. У 
ини ци ја ти ви се ис ти че да је оспо ре ни Пра вил ник у су прот но сти са од ред-
ба ма чл. 3, 8, 9, 10. и 107. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 
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и 61/05), као и од ред ба ма чла на 172. За ко на о здрав стве ној за шти ти („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 107/05). Ме ђу тим, ка ко се не на во де од ред бе Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је за ко је се сма тра да су по вре ђе не оспо ре ним Пра вил ни-
ком, ова ини ци ја ти ва се ис кљу чи во од но си на оце ну за ко ни то сти оспо ре-
ног ак та. По ред ово га, у ини ци ја ти ви се ис ти че да је до но ше ње Пра вил ни ка 
са мо за је дан део ор га ни за ци о не це ли не До ма здра вља Ле ско вац у су прот-
но сти са од ред ба ма чл. 3, 8, 9. и 10. За ко на о ра ду ко јим је од ре ђен ме ђу-
соб ни од нос за ко на, ко лек тив них уго во ра, пра вил ни ка о ра ду и уго во ра о 
ра ду. На и ме, ис ти че се да је Управ ни од бор До ма здра вља Ле ско вац, ми мо 
на ве де них за кон ских про пи са, ре гу ли сао пи та ње об ра чу на ис пла те за ра да 
са мо за део До ма здра вља Ле ско вац (сто ма то ло шку слу жбу), иа ко у окви-
ру сво је ор га ни за ци о не це ли не има ви ше ор га ни за ци о них де ло ва на ко је 
се Пра вил ник не од но си. У ини ци ја ти ви се по себ но на гла ша ва да су за ра-
де за по сле них у здрав стве ним уста но ва ма ре гу ли са не За ко ном о пла та ма 
у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
34/01), од но сно од го ва ра ју ћом уред бом Вла де, те да из но си за ра да пред ви-
ђе ни овим про пи си ма пред ста вља ју ми ни мум за ра де ко ја се мо ра ис пла ти-
ти у здрав стве ним уста но ва ма, а да се ве ћи из но си за ра да и на чин вред но-
ва ња рад ног учин ка, као еле мен та за од ре ђи ва ње за ра да, мо ра ју прет ход но 
уре ди ти ко лек тив ним уго во ром у здрав стве ној уста но ви. Ини ци ја тор, та-
ко ђе, сма тра да се од ред ба ма чл. 10. и 11. Пра вил ни ка не уре ђу ју кри те ри-
ју ми и еле мен ти на осно ву ко јих се уку пан из нос сред ста ва од пру же них 
услу га у то ку јед ног ме се ца ума њу је, ни ти кри те ри ју ми и ме ри ла за де о бу 
за ра да на осно ву рад ног учин ка.

На зах тев Устав ног су да, до но си лац оспо ре ног ак та је до ста вио од го вор 
у ко ме је ис та као да је до но ше њем За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 107/05), по чев од 2006. го ди не, до шло до про ме-
не у фи нан си ра њу сто ма то ло шке здрав стве не за шти те, јер је сма њен ве ли-
ки број здрав стве них услу га у сто ма то ло шкој за шти ти ко је па да ју на те рет 
Ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње, од но сно да је уве ден ве ли-
ки број услу га ко је се фи нан си ра ју на те рет па ци је на та. Ука за но је на то да 
је до апри ла 2007. го ди не ис пла та свим рад ни ци ма сто ма то ло ги је вр ше на у 
скла ду са Уред бом о ко е фи ци јен ти ма за об ра чун и ис пла ту пла та за по сле-
них у јав ним слу жба ма, а да се по сле до но ше ња За ко на о здрав стве ном оси-
гу ра њу на оп шту сто ма то ло ги ју не при ме њу је на ве де на уред ба, јер се нај-
ве ћи број услу га ко је она пру жа не фи нан си ра из до при но са за оба ве зно 
здрав стве но оси гу ра ње. Да ље је на ве де но да су сто ма то ло шке услу ге ко је се 
фи нан си ра ју из до при но са за оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње об у хва ће не 
чла ном 41. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу и чла ном 12. Пра вил ни ка о са-
др жа ју и оби му пра ва на здрав стве ну за шти ту, а то су услу ге ко је вр ше де-
чи ја и пре вен тив на сто ма то ло ги ја, при че му су рад ни ци из овог де ла сто ма-
то ло шке слу жбе из у зе ти из Пра вил ни ка и пла ту при ма ју на осно ву Уред бе.

По во дом на ве де не ини ци ја ти ве, Устав ни суд је 25. де цем бра 2008. го-
ди не до нео Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка за оце ну за ко ни то сти оспо ре ног  
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Пра вил ни ка, са гла сно од ред би чла на 53. став 1. За ко на о Устав ном су ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07). У на ве де ном Ре ше њу Устав ни суд је 
оце нио да се у од но су на оспо ре ни Пра вил ник осно ва но по ста вља пи та ње 
ње го ве са гла сно сти ка ко са За ко ном о ра ду, та ко и са по зи тив но прав ним 
про пи си ма ко ји ма су на си стем ски на чин уре ђе на пи та ња ко ја се од но се 
на пра во на на кна ду за рад за по сле них у јав ним слу жба ма ко је се фи нан-
си ра ју из до при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње (За ко ном о пла та ма 
у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма и од го ва ра ју ћом Уред бом Вла де 
о ко е фи ци јен ти ма). На ве де но Ре ше ње Устав ни суд је до ста вио до но си о цу 
ак та 4. фе бру а ра 2009. го ди не, али у оста вље ном ро ку до но си лац ак та ни је 
до ста вио тра же ни од го вор, па је Суд од лу чио да на ста ви по сту пак, са гла-
сно од ред би чла на 34. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

II
У спро ве де ном по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је сле де ће:
Оспо ре ни Пра вил ник о на чи ну об ра чу на и ис пла те за ра да у сто ма то-

ло шкој здрав стве ној за шти ти до нео је Управ ни од бор До ма здра вља Ле ско-
вац, по зи вом на од ред бе чла на 107. став 3. За ко на о ра ду, чла на 61. За ко на о 
здрав стве ном оси гу ра њу и чла на 26. Ста ту та До ма здра вља Ле ско вац. Чла-
ном 107. За ко на о ра ду на ко ји се по зи ва оспо ре ни Пра вил ник, про пи са-
но је: да се основ на за ра да од ре ђу је на осно ву усло ва утвр ђе них пра вил ни-
ком по треб них за рад на по сло ви ма за ко је је за по сле ни за кљу чио уго вор 
о ра ду и вре ме на про ве де ног на ра ду (став 1); да се рад ни учи нак од ре ђу-
је на осно ву ква ли те та и оби ма оба вље ног по сла, као и од но са за по сле ног 
пре ма рад ним оба ве за ма (став 2); да се оп штим ак том утвр ђу ју еле мен ти 
за об ра чун и ис пла ту основ не за ра де и за ра де по осно ву рад ног учин ка из 
ст. 1. и 2. овог чла на (став 3). Од ред бом чла на 61. став 1. тач ка 11. За ко на 
о здрав стве ном оси гу ра њу про пи са но је да се оси гу ра ним ли ци ма у окви-
ру оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња не обез бе ђу је здрав стве на за шти та 
ко ја об у хва та сто ма то ло шке услу ге ко је ни су утвр ђе не као пра во из оба ве-
зног здрав стве ног оси гу ра ња у скла ду са овим за ко ном и про пи си ма до не-
тим за спро во ђе ње овог за ко на. 

Оспо ре ним Пра вил ни ком про пи са но је: да се овим пра вил ни ком уре ђу-
је на чин сти ца ња сред ста ва за рад сто ма то ло шке слу жбе До ма здра вља Ле-
ско вац (члан 1); да се сто ма то ло шка слу жба фи нан си ра сред стви ма на пла-
ће ним од РЗ ЗО – Фи ли ја ла Ле ско вац на осно ву пру же них сто ма то ло шких 
услу га ко је се обез бе ђу ју из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња и 
сред стви ма оства ре ним пру жа њем оста лих сто ма то ло шких услу га по це-
нов ни ку (члан 2); да се сред ства фи нан си ра ња мо гу оства ри ва ти и на дру-
ги на чин, у скла ду са за ко ном (члан 3); да се сред ства упла ћу ју на по се бан 
ра чун До ма здра вља Ле ско вац ко ја су на ме ње на за рад сто ма то ло шке слу-
жбе и у дру ге свр хе се не мо гу ко ри сти ти (члан 4); да се за ра да за по сле них 
у сто ма то ло шкој де лат но сти са сто ји од основ не за ра де, де ла за ра де за рад 
на учи нак и уве ћа не за ра де (члан 5); да се из нос основ не за ра де за по сле ног 
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утвр ђу је као ми ни мал на за ра да и да за по сле ни има ју пра во на основ ну за-
ра ду у ви си ни ми ни мал не за ра де за стан дард ни учи нак и пу но рад но вре ме 
(члан 6); да је за по сле ни оства рио стан дард ни учи нак уко ли ко је пру жа њем 
сто ма то ло шких услу га оства рио сред ства у ви си ни сво је бру то ми ни мал-
не за ра де и бру то ми ни мал не за ра де за тим са ко јим ра ди (члан 7); да ће се 
за по сле ном ко ји не оства ри стан дард ни учи нак из нос основ не за ра де од-
ре ди ти сра змер но оства ре ном учин ку, а ако не оства ру је стан дард ни учи-
нак у пе ри о ду ду жем од 6 ме се ци уста но ва му мо же от ка за ти уго вор о ра ду 
(чл. 8. и 9). Оста лим од ред ба ма Пра вил ни ка, по ред оста лог, утвр ђе но је: да 
се део за ра де за рад на учи нак до би ја та ко што се уку пан из нос сред ста ва 
оства ре них пру жа њем сто ма то ло шких услу га у то ку јед ног ме се ца ума њу-
је за из но се основ них за ра да, на кна да за го ди шњи од мор, бо ло ва ње, пут не 
тро шко ве, за ра де шал тер ских рад ни ка, 1/2 за ра де глав не се стре, тро шко ве 
ма те ри ја ла и тех нич ког одр жа ва ња опре ме, с тим да се ова ко до би је ни из-
нос рас по ре ђу је за по сле ни ма на име за ра да по осно ву рад ног учин ка, сра-
змер но њи хо вом про цен ту ал ном уче шћу у укуп но оства ре ним сред стви-
ма (члан 10. ст. 1. и 2); да се сред ства де ле та ко да код зуб но-про тет ских 
услу га, док то ру спе ци ја ли сти при па да 48,30%, зуб ном тех ни ча ру 26,8% и 
сто ма то ло шкој се стри 24,89% оства ре них сред ста ва, да код орал но-хи рур-
шких услу га док то ру спе ци ја ли сти при па да 66%, а сто ма то ло шкој се стри 
34% оства ре них сред ста ва, да код оста лих сто ма то ло шких услу га док то ру 
спе ци ја ли сти при па да 66%, а сто ма то ло шкој се стри 34%, од но сно док то-
ру сто ма то ло ги је 62,62%, а сто ма то ло шкој се стри 37,38% оства ре них сред-
ста ва (члан 11); да за ра да ко ју за по сле ни оства ри на осно ву основ не за ра-
де, за ра де за рад ни учи нак и уве ћа не за ра де не мо же пре ћи из нос за ра де 
ко ју би за по сле ни оства рио при ме ном Уред бе о ко е фи ци јен ти ма (члан 12); 
да ра ди оба вља ња ор га ни за ци о них и по сло ва ру ко во ђе ња Дом здра вља Ле-
ско вац обез бе ђу је 1/2 сред ста ва за за ра ду на чел ни ка и глав не се стре сто-
ма то ло шке слу жбе, а пре о ста ли из нос сред ста ва за ис пла ту за ра де на чел-
ник слу жбе оства ру је сво јим ра дом пру жа њем сто ма то ло шких услу га, док 
ће се глав ној се стри дру га по ло ви на за ра де ис пла ти ти у ви си ни про сеч не 
за ра де оста лих сто ма то ло шких се ста ра (члан 13. ст. 1. и 2).

За ко ном о здрав стве ном оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 107/05 
и 109/05) уре ђе на су пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња за по сле-
них и дру гих гра ђа на об у хва ће них оба ве зним здрав стве ним оси гу ра њем и 
фи нан си ра ње оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, до бро вољ но здрав стве-
но оси гу ра ње и дру га пи та ња од зна ча ја за си стем здрав стве ног оси гу ра ња. 
Од ред бом чла на 47. став 1. овог за ко на да то је овла шће ње Ре пу блич ком за-
во ду за здрав стве но оси гу ра ње да за сва ку ка лен дар ску го ди ну до но си оп-
шти акт ко јим уре ђу је са др жај, обим и стан дард пра ва на здрав стве ну за-
шти ту из оба ве зног оси гу ра ња из чла на 45. овог за ко на за по је ди не вр сте 
здрав стве них услу га и по је ди не вр сте бо ле сти, про це нат пла ћа ња из сред-
ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња до пу ног из но са це не здрав стве-
не услу ге, као и про це нат пла ћа ња оси гу ра ног ли ца, а у сми слу од ред бе 
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ста ва 6. овог чла на, Вла да да је са гла сност на по ме ну ти акт. Пре ма ста ву 2. 
истог чла на За ко на, оп шти акт мо ра би ти ускла ђен са пла ном здрав стве не 
за шти те из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња и го ди шњим фи нан сиј ским 
пла ном Ре пу блич ког за во да. На осно ву овог за кон ског овла шће ња, Управ-
ни од бор Ре пу блич ког за во да је до нео Пра вил ник о са др жа ју и оби му пра-
ва на здрав стве ну за шти ту из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња и о пар-
ти ци па ци ји за 2007. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС“, број 1/07).

За кон о здрав стве ној за шти ти („Слу жбе ни гла сник РС“, број 107/05), 
као по се бан за кон ко јим се уре ђу је си стем здрав стве не за шти те, ор га ни за-
ци ја здрав стве не слу жбе, пра ва и оба ве зе па ци је на та, као и дру га пи та ња 
од зна ча ја за ор га ни за ци ју и спро во ђе ње здрав стве не за шти те, про пи сао 
је да здрав стве на уста но ва (што зна чи и дом здра вља), од но сно при ват на 
прак са мо же сти ца ти сред ства за рад од: 1) ор га ни за ци ја здрав стве ног оси-
гу ра ња; 2) бу џе та; 3) про да је услу га и про из во да ко ји су у не по сред ној ве зи 
са здрав стве ном де лат но шћу здрав стве не уста но ве; 4) оба вља ња на уч но и-
стра жи вач ке и обра зов не де лат но сти; 5) из да ва ња у за куп сло бод них ка-
па ци те та; 6) ле га та; 7) по кло на; 8) за ве шта ња (члан 159). Пре ма чла ну 160. 
овог за ко на, здрав стве на уста но ва, од но сно при ват на прак са сти че сред-
ства за рад од ор га ни за ци ја здрав стве ног оси гу ра ња за кљу чи ва њем уго-
во ра о пру жа њу здрав стве не за шти те, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу-
је здрав стве но оси гу ра ње. Од ред бом чла на 172. За ко на про пи са но је да се 
пра ва, ду жно сти и од го вор но сти за по сле них у здрав стве ној уста но ви, од-
но сно при ват ној прак си оства ру ју у скла ду са про пи си ма о ра ду, ако овим 
за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но. За ко ном о из ме на ма о до пу на ма За ко на о 
здрав стве ној за шти ти („Слу жбе ни гла сник РС“, број 57/11), ко ји је сту пио 
на сна гу 9. ав гу ста 2011. го ди не, ни су из вр ше не из ме не или до пу не ко је би 
мо гле би ти од ути ца ја на од лу чи ва ње Устав ног су да у овој прав ној ства ри.

За ко ном о јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 42/91, 71/94 
и 79/05) про пи са но је да се ра ди обез бе ђи ва ња оства ри ва ња пра ва утвр-
ђе них за ко ном и оства ри ва ња дру гог за ко ном утвр ђе ног ин те ре са у обла-
сти здрав стве не за шти те осни ва ју уста но ве, с тим што се де лат но сти, од-
но сно по сло ви ко ји ма се не обез бе ђу је оства ри ва ње за ко ном утвр ђе них 
пра ва и оства ри ва ње дру гог за ко ном утвр ђе ног ин те ре са не оба вља ју као 
јав не слу жбе у сми слу овог за ко на (члан 3. ст. 1. и 2). Од ред бом чла на 21. 
За ко на Управ ни од бор уста но ве је овла шћен да: 1) до но си ста тут уста но ве; 
2) од лу чу је о по сло ва њу уста но ве; 3) усва ја из ве штај о по сло ва њу и го ди-
шњи об ра чун; 4) до но си про грам ра да уста но ве; 5) од лу чу је о ко ри шће њу 
сред ста ва, у скла ду са за ко ном и 6) вр ши и дру ге по сло ве утвр ђе не ак том 
о осни ва њу и ста ту том. Чла ном 23. овог за ко на би ло је про пи са но да се у 
по гле ду пра ва, оба ве за и од го вор но сти за по сле них у уста но ви из чла на 3. 
став 1. овог за ко на при ме њу ју про пи си о за по сле ним у др жав ним ор га ни-
ма, ако за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но. На ве де ни члан 23. За ко на пре стао 
је да ва жи 1. ју ла 2006. го ди не, на осно ву од ред бе чла на 190. став 2. тач ка 1) 
За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 79/05).
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За ко ном о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 34/01 и 62/06) уре ђен је на чин утвр ђи ва ња пла та, 
до да та ка, на кна да и оста лих при ма ња, по ред оста лог и за за по сле не у јав-
ним слу жба ма ко је се фи нан си ра ју из бу џе та Ре пу бли ке, ау то ном не по кра-
ји не од но сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, као и за за по сле не у јав ним слу-
жба ма ко је се фи нан си ра ју из до при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње 
(члан 1. тач. 3) и 4)), а пла те се од ре ђу ју мно же њем осно ви це са ко е фи ци-
јен том, са мо гућ но шћу до дат ка на пла ту. Пре ма чла ну 3. За ко на, осно ви цу 
за об ра чун пла та утвр ђу је Вла да, а са гла сно чла ну 4. За ко на ко е фи ци јент 
из ра жа ва сло же ност по сло ва, од го вор ност, усло ве ра да и струч ну спре му. 
Од ред бом чла на 8. став 1. овог за ко на Вла да је овла шће на да сво јим ак том 
утвр ђу је ко е фи ци јен те за об ра чун и ис пла ту пла та, па је, у ре а ли за ци ји овог 
за кон ског овла шће ња, Вла да до не ла Уред бу о ко е фи ци јен ти ма за об ра чун и 
ис пла ту пла та за по сле них у јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник 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 тач ки 13. ове уред бе утвр ђе ни 
су ко е фи ци јен ти и за за по сле не у здрав стве ним уста но ва ма ме ђу ко ји ма 
су и суп спе ци ја ли стич ки по сло ви и спе ци ја ли стич ки по сло ви у до мо ви ма 
здра вља, по сло ви здрав стве них рад ни ка сто ма то ло ги је, спе ци ја ли зо ва ни 
по сло ви у зуб ној тех ни ци, као и дру ги по сло ви у сто ма то ло шкој за шти ти.

За ко ном о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05) про пи са но 
је да се пра ва, оба ве зе и од го вор но сти из рад ног од но са, од но сно по осно-
ву ра да уре ђу ју за ко ном (овим и по себ ним за ко ном), у скла ду са ра ти фи-
ко ва ним ме ђу на род ним кон вен ци ја ма, као и ко лек тив ним уго во ром и уго-
во ром о ра ду, а пра вил ни ком о ра ду, од но сно уго во ром о ра ду са мо ка да је 
то за ко ном од ре ђе но (члан 1. За ко на). Ко лек тив ни уго вор на ста је као ре-
зул тат пре го ва ра ња из ме ђу по сло дав ца и син ди ка та и њи ме се, у скла ду са 
за ко ном, уре ђу ју пра ва, оба ве зе и од го вор но сти из рад ног од но са и ме ђу-
соб ни од нос уче сни ка ко лек тив ног уго во ра (члан 2. став 1. За ко на). Пра вил-
ник о ра ду је оп шти акт по сло дав ца ко јим се, у скла ду са за ко ном, уре ђу ју 
пра ва, оба ве зе и од го вор но сти из рад ног од но са, с тим што је по сло да вац 
овла шћен да пра вил ни ком о ра ду, од но сно уго во ром о ра ду уре ђу је од но-
се из обла сти рад них од но са са мо у сле де ћим слу ча је ви ма: 1) ако код по-
сло дав ца ни је осно ван син ди кат или ни је дан син ди кат не ис пу ња ва усло ве 
ре пре зен та тив но сти или ни је за кљу чен спо ра зум о удру жи ва њу у скла ду 
са овим за ко ном; 2) ако ни је дан уче сник ко лек тив ног уго во ра не по кре не 
ини ци ја ти ву за по че так пре го во ра ра ди за кљу чи ва ња ко лек тив ног уго во-
ра; 3) ако уче сни ци ко лек тив ног уго во ра не по стиг ну са гла сност за за кљу-
чи ва ње ко лек тив ног уго во ра у ро ку од 60 да на од да на за кљу че ња пре го во-
ра; 4) ако син ди кат у ро ку од 15 да на од да на до ста вља ња по зи ва за по че так 
пре го во ра за за кљу чи ва ње ко лек тив ног уго во ра не при хва ти ини ци ја ти ву 
по сло дав ца (члан 2. став 2. За ко на). Пра вил ник о ра ду мо ра би ти у са гла-
сно сти са за ко ном и не мо же да са др жи од ред бе ко ји ма се за по сле ном да ју 
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ма ња пра ва или утвр ђу ју не по вољ ни ји усло ви ра да од пра ва и усло ва ко-
ји су утвр ђе ни за ко ном, од но сно мо гу да се утвр де ве ћа пра ва и по вољ ни-
ји усло ви ра да од пра ва и усло ва утвр ђе ни за ко ном, као и дру га пра ва ко ја 
ни су утвр ђе на за ко ном, осим ако за ко ном ни је дру га чи је уре ђе но (члан 8. 
За ко на). Са гла сно од ред ба ма чл. 3. и 4. За ко на о ра ду, пра вил ник пре ста је 
да ва жи да ном сту па ња на сна гу ко лек тив ног уго во ра код по сло дав ца. Од-
ред ба ма чл. 9. и 11. истог за ко на про пи са но је да ако оп шти акт и по је ди не 
ње го ве од ред бе утвр ђу ју не по вољ ни је усло ве ра да од усло ва утвр ђе них за-
ко ном при ме њу ју се од ред бе за ко на, а да су по је ди не од ред бе уго во ра о ра-
ду ко ји ма су утвр ђе ни не по вољ ни ји усло ви ра да од усло ва утвр ђе них за ко-
ном и оп штим ак том, од но сно ко је се за сни ва ју на не тач ном оба ве ште њу 
од стра не по сло дав ца о по је ди ним пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти-
ма за по сле ног ни шта ве, с тим што се ни шта вост од ре да ба уго во ра о ра ду 
утвр ђу је пред над ле жним су дом, а пра во да се зах те ва утвр ђи ва ње ни шта-
во сти не за ста ре ва.

На осно ву чла на 246. став 1. За ко на о ра ду, ре пре зен та тив ни син ди ка ти 
– Син ди кат за по сле них у здрав ству и со ци јал ној за шти ти Ср би је, Гран ски 
син ди кат здрав ства и со ци јал не за шти те „Не за ви сност“ и Син ди кат ме ди-
цин ских се ста ра и тех ни ча ра Ср би је, с јед не стра не и Вла да, с дру ге стра не, 
за кљу чи ли су По се бан ко лек тив ни уго вор за здрав стве не уста но ве чи ји је 
осни вач Ре пу бли ка Ср би ја („Слу жбе ни гла сник РС“, број 36/10). Овим по-
себ ним ко лек тив ним уго во ром уре ђе на су, у скла ду са За ко ном и ра ти фи-
ко ва ним ме ђу на род ним кон вен ци ја ма, пра ва, оба ве зе и од го вор но сти из 
рад ног од но са и по осно ву ра да, ме ђу соб ни од но си уче сни ка уго во ра и дру-
га пи та ња од зна ча ја за за по сле не и по сло дав ца. Овај по се бан ко лек тив ни 
уго вор се не по сред но при ме њу је у здрав стве ним уста но ва ма чи ји је осни-
вач Ре пу бли ка Ср би ја, а ко лек тив ни уго вор код по сло дав ца и пра вил ник о 
ра ду, као и уго вор о ра ду не мо гу да са др же од ред бе ко ји ма се утвр ђу ју ма-
ња пра ва и не по вољ ни ји усло ви ра да за по сле них од пра ва и усло ва утвр-
ђе них за ко ном, Оп штим ко лек тив ним уго во ром („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 50/08, 104/08 и 8/09) и овим уго во ром. Ме ђу тим, ко лек тив ним уго во-
ром код по сло дав ца, од но сно уго во ром о ра ду мо гу се утвр ди ти ве ћа пра-
ва од пра ва утвр ђе них за ко ном, Оп штим ко лек тив ним уго во ром и овим 
уго во ром, као и дру га пра ва ко ја ни су пред ви ђе на Оп штим ко лек тив ним 
уго во ром, од но сно овим по себ ним ко лек тив ним уго во ром у скла ду са за-
ко ном. У одељ ку VI II на ве де ног По себ ног ко лек тив ног уго во ра уре ђе не су 
пла те, на кна де пла те и дру га при ма ња, та ко што су де фи ни са ни еле мен ти за 
утвр ђи ва ње пла те (осно ви ца, ко е фи ци је нат, до да так на пла ту и др.). Из ме-
ђу оста лог, од ред бом чла на 95. став 1. овог ко лек тив ног уго во ра пред ви ђе-
но је да здрав стве не уста но ве ко је оства ру ју при хо де ко ји ни су јав ни при-
хо ди у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју јав ни при хо ди и јав ни рас хо ди, 
мо гу уве ћа ти пла те до ви си не оства ре ног при хо да, а нај ви ше до 30% по за-
по сле ном, док је од ред бом ста ва 3. пред ви ђе но да се уве ћа ње пла те вр ши 
у скла ду са ак том о нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да, од но сно ква ли те та 
оба вље ног по сла. Од ред бом чла на 150. овог по себ ног ко лек тив ног уго во ра  
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пред ви ђе но је да су уче сни ци ко лек тив ног уго во ра код по сло дав ца ду жни 
да у ро ку од 90 да на од да на сту па ња на сна гу овог уго во ра за поч ну пре го во-
ре за за кљу чи ва ње ко лек тив ног уго во ра код по сло дав ца, а од ред бом чла на 
151. пред ви ђе но је да ако на дан сту па ња на сна гу овог уго во ра ни је ко нач-
но од лу че но о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма за по сле ног, при ме њу-
ју се од ред бе овог уго во ра, ако је то за за по сле ног по вољ ни је.

III
За кон о здрав стве ној за шти ти као спе ци ја лан за кон у од но су на За кон 

о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма не уре ђу је пи та ње об-
ра чу на и ис пла те Уста вом за јем че ног пра ва на пра вич ну на кна ду за рад, од-
но сно пла ту за по сле них у здрав стве ним уста но ва ма. Ме ђу тим, у по гле ду 
оства ри ва ња пра ва, ду жно сти и од го вор но сти за по сле них у здрав стве ним 
уста но ва ма, овај за кон од ред бом чла на 172. упу ћу је на при ме ну про пи са о 
ра ду, ако овим за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но. По оце ни Устав ног су да, 
из из не тог сле ди да се про пи си о ра ду, па и оп шти про пис (За кон о ра ду) 
при ме њу ју на пра ва, оба ве зе и од го вор но сти за по сле них, али не и на пра во 
на на кна ду за рад, од но сно пла ту. Пи та ње пла та за по сле них у јав ним слу-
жба ма, као ли ца ко ја се на ла зе у рад ном од но су, уре ђе но је За ко ном о пла-
та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма и од го ва ра ју ћом Уред бом 
Вла де до не том на осно ву овог за ко на. За кон о здрав стве ној за шти ти је уре-
дио пи та ње сти ца ња сред ста ва за рад, али не и пи та ње на чи на утвр ђи ва-
ња пла та за по сле них у јав ним слу жба ма у ко је, са гла сно За ко ну о пла та ма у 
др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма, спа да ју и уста но ве ко је се фи нан-
си ра ју из до при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње. На чин утвр ђи ва ња 
пла та и оста лих при ма ња за по сле них у здрав стве ним уста но ва ма као јав-
ним слу жба ма је на кон сту па ња на сна гу За ко на о здрав стве ној за шти ти и 
да ље уре ђен За ко ном о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма 
и Уред бом ко ја је до не та на осно ву овог за ко на.

Има ју ћи у ви ду да је Устав ном су ду до ста вље но ви ше ини ци ја ти ва ко-
ји ма се оспо ра ва ју устав ност и за ко ни тост ве ћег бро ја пра вил ни ка ко ји ма 
се уре ђу ју сти ца ње, еле мен ти и кри те ри ју ми, од но сно на чин об ра чу на и ис-
пла те за ра да за по сле них у здрав стве ној сто ма то ло шкој за шти ти у до мо ви ма 
здра вља као уста но ва ма јав них слу жби, те зна чај оспо ре них пра вил ни ка за 
оства ри ва ње Уста вом и за ко ном утвр ђе них пра ва за по сле них у слу жба ма 
сто ма то ло шке здрав стве не за шти те, ра ди раз ја шње ња отво ре них прав них 
пи та ња, Устав ни суд је одр жао 1. ју на 2011. го ди не кон сул та тив ни са ста нак 
са пред став ни ци ма ини ци ја то ра, до но си ла ца оспо ре них ака та, над ле жних 
ор га на и на уч ним рад ни ци ма из ове обла сти. На овом са стан ку пре вла да-
ло је ми шље ње да су за пи та ње на кна да за рад, од но сно пла та за по сле них 
у сто ма то ло шкој здрав стве ној за шти ти у здрав стве ним уста но ва ма – јав-
ним слу жба ма ме ро дав ни За кон о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним 
слу жба ма и од го ва ра ју ћа Уред ба о ко е фи ци јен ти ма за об ра чун и ис пла ту 
пла та до не та на осно ву овог за ко на.
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IV
На осно ву ре зул та та це ло куп ног спро ве де ног по ступ ка, Устав ни суд 

је утвр дио да од ред бе За ко на о ра ду, За ко на о здрав стве ној за шти ти и За-
ко на о здрав стве ном оси гу ра њу, ко је су на ве де не као прав ни основ за до-
но ше ње оспо ре ног Пра вил ни ка, не утвр ђу ју овла шће ње за управ не од бо-
ре до мо ва здра вља да, у ма те ри јал но прав ном сми слу, мо гу до но си ти ак те 
ко ји ма уре ђу ју сти ца ње, еле мен те, на чин об ра чу на и ис пла те за ра да по је-
ди ним ка те го ри ја ма за по сле них у сто ма то ло шкој здрав стве ној за шти ти у 
до му здра вља као здрав стве ној уста но ви, те је утвр дио да је Управ ни од-
бор До ма здра вља Ле ско вац до но ше њем оспо ре ног Пра вил ни ка пре ко ра-
чио гра ни це за кон ских овла шће ња. 

Пре ма оце ни Су да, на чин сти ца ња сред ста ва за рад сто ма то ло шке слу-
жбе у окви ру до ма здра вља не мо же би ти ре ле ван тан кри те ри јум за уре ђи-
ва ње пи та ња на чи на об ра чу на и ис пла те за ра да за по сле них у овом ор га ни за-
ци о ном де лу до ма здра вља, бу ду ћи да За кон о пла та ма у др жав ним ор га ни ма 
и јав ним слу жба ма и Уред ба ко ја је до не та на осно ву овог за ко на пред ви ђа ју 
да за по сле ни у здрав стве ним уста но ва ма (па и у сто ма то ло шкој здрав стве-
ној за шти ти) при ма ју за свој рад пла те, а не за ра де, што зна чи да се пла те као 
на кна де за рад за по сле ни ма не мо гу ис пла ћи ва ти пре ма пра вил ни ци ма, већ 
ис кљу чи во пре ма За ко ну о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба-
ма и од го ва ра ју ћој Уред би. Сто га, Устав ни суд оце њу је да раз ли чи ти на чи ни 
обез бе ђи ва ња сред ста ва за рад До ма здра вља не мо гу пред ста вља ти основ за 
раз ли чи то утвр ђи ва ње на кна да за рад („за ра да“) по је ди них ка те го ри ја за по-
сле них у сто ма то ло шкој здрав стве ној за шти ти у јед ном истом прав ном ли цу 
(до му здра вља). Из на ве де ног, по оце ни Су да, про из ла зи да окол ност да здрав-
стве ни рад ни ци пру жа ју сто ма то ло шке услу ге ко је ни су утвр ђе не као пра-
во из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња не мо же ме ња ти ка рак тер на кна де 
за рад на ко ју, у скла ду са од го ва ра ју ћим од ред ба ма Уста ва Ре пу бли ке Ср би-
је, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма (Ме ђу на род ни пакт о еко ном ским, 
со ци јал ним и кул тур ним пра ви ма, Ре ви ди ра на Европ ска со ци јал на по ве ља, 
кон вен ци је Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да бр. 100 и 111) и дру гим од го ва-
ра ју ћим ме ђу на род ним до ку мен ти ма, као и ре ле вант ним за ко ни ма Ре пу бли-
ке Ср би је, има ју пра во здрав стве ни рад ни ци за по сле ни у до мо ви ма здра вља, 
па и за по сле ни у сто ма то ло шкој слу жби ових уста но ва. Суд, та ко ђе, на ла зи 
да ни ка кав акт (ин струк ци ја, на лог или упут ство) Ми ни стар ства здра вља 
не мо же пред ста вља ти ва ља ни прав ни основ за до но ше ње Пра вил ни ка ко-
јим се уре ђу ју еле мен ти, на чин об ра чу на и ис пла те за ра да од ре ђе ним ка те-
го ри ја ма за по сле них у здрав стве ној сто ма то ло шкој слу жби у до му здра вља.

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је утвр дио да оспо ре ни Пра вил ник 
у це ли ни ни је у са гла сно сти са за ко ном, а ова кву оце ну је за сно вао на ана-
ли зи на чел них прав них пи та ња у овој прав ној ства ри не ула зе ћи, при то ме, 
у оце ну по је ди них ре ше ња са др жа них у оспо ре ном Пра вил ни ку са ста но-
ви шта на во да и раз ло га из не тих у под не тој ини ци ја ти ви, јер, по оце ни Су-
да, не мо гу би ти од ути ца ја на дру га чи је од лу чи ва ње овог су да.
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С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. тач-
ка 4) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва, Пра вил ник на ве ден у из-
ре ци пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да

Број: IУо-16/2008 од 8. де цем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број, 7/12)

На ве де ни прав ни став Устав ни суд је из ра зио и у од лу ка ма IУо62/2008 
од 8. де цем бра 2011. го ди не, IУо32/2009 од 15. де цем бра 2011. го ди не, IУо
68/2009 од 22. де цем бра 2011. го ди не, IУо181/2009 од 22. де цем бра 2011. го
ди не и IУо1499/2010 од 22. де цем бра 2011. го ди не, ко ји ма је утвр дио не са
гла сност са Уста вом и за ко ном оп штих ака та здрав стве них уста но ва у 
по гле ду на чи на уре ђи ва ња на кна да за рад за по сле них ко ји оба вља ју сто ма
то ло шку здрав стве ну за шти ту. 

5.2. Оп шти ак ти удру же ња 

Од лу ка о вр ста ма ли цен ци Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
број 540/1-4 од 27. ма ја 2005. го ди не, са из ме на ма и до пу на ма 

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је је ор га ни за ци ја овла шће на да сво јим оп-
штим ак том утвр ди усло ве и по сту пак за из да ва ње ли цен це за од го вор-
ног пла не ра, од го вор ног ур ба ни сту, од го вор ног про јек тан та и од го вор ног 
из во ђа ча ра до ва, у скла ду са од ред ба ма За ко на о пла ни ра њу и из град њи, 
као и да из да је и од у зи ма на ве де не до зво ле, из че га сле ди да је овла шће-
на да про це ни ко ја стру ка и смер су од го ва ра ју ћи за оба вља ње по сло ва 
про јек та на та обје ка та чи ја из град ња је уре ђе на од ред ба ма За ко на о пла-
ни ра њу и из град њи, док ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ру дар ства и 
ге о ло шких ис тра жи ва ња та кву про це ну вр ши ка да су у пи та њу ли цен це 
за про јек то ва ње и тех нич ку кон тро лу ру дар ских про је ка та. 

Чи ње ни ца да оспо ре ним од лу ка ма ни је пред ви ђе на мо гућ ност да 
ли ца од ре ђе ног струч ног про фи ла (ди пло ми ра ни ин же њер ру дар ства) 
стек не ли цен цу од го вор ног про јек тан та не да је осно ва за сум њу њи хо ву 
у за ко ни тост.

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
за ко ни то сти Од лу ке о вр ста ма ли цен ци Ин же њер ске ко мо ре Ср би је број 
540/1-4 од 27. ма ја 2005. го ди не, Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о 



ОСТАЛИ ОПШТИ АКТИ 333

вр ста ма ли цен ци Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, број 3237/1-6 од 8. ју на 2006. 
го ди не и Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о вр ста ма ли цен ци ин же-
њер ске ко мо ре Ср би је број, 5280/1-5 од 19. ок то бра 2006. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну за ко ни то сти од лу ка на ве де них у из ре ци. У ини ци ја ти ви се на во ди: да 
се оспо ре ним од лу ка ма оне мо гу ћа ва ди пло ми ра ним ин жи ње ри ма ру дар-
ства за екс пло а та ци ју теч них и га со ви тих ми не рал них си ро ви на и ди пло-
ми ра ним ин же ње ри ма ру дар ства за нафт ну и га сну тех ни ку да стек ну зва-
ње од го вор ног про јек тан та; да се ти ме до во де у „дру го ра зре дан по ло жај“ 
у од но су на ин же ње ре дру гих стру ка, да су им ти ме ус кра ће на пра ва ко ја 
про ис ти чу из чла на 109. ст. 1. и 2. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 47/03); да је па ра док сал но да ли цен цу „430 Од го-
вор ни из во ђач ра до ва тер мо тех ни ке, тер мо е нер ге ти ке, про це сне и га сне 
тех ни ке“ мо же до би ти ма шин ски ин же њер, а не и ру дар ски ин же њер шко-
ло ван за по сло ве га сне тех ни ке.

Устав ни суд је до пи сом од 26. ок то бра 2011. го ди не Ин же њер ској ко-
мо ри Ср би је до ста вио ини ци ја ти ву на од го вор. 

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је је у од го во ру од 7. но вем бра 2011. го ди не 
ис та кла да је оспо ре на од лу ка до не та на осно ву та да ва же ћег За ко на о пла-
ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, број 47/03), Пра вил ни ка о 
усло ви ма и по ступ ку за из да ва ње и од у зи ма ње ли цен це за од го вор ног ур-
ба ни сту, про јек тан та, из во ђа ча ра до ва и од го вор ног пла не ра („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 116/04), на ко ји је са гла сност да ло Ми ни стар ство ур ба ни-
зма и гра ђе ви не ак том број 111-00-19/2003-01 од 20. ју на 2003. го ди не („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 70/03), као и на осно ву Ста ту та Ин же њер ске ко мо-
ре Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 70/03), на ко ји је са гла сност да ло 
Ми ни стар ство за ка пи тал не ин ве сти ци је ак том број 111-00-00033/05-01 од 
3. ок то бра 2005. го ди не. Та ко ђе је на ве де но да За кон о пла ни ра њу и из град-
њи ре гу ли ше усло ве и на чин пла ни ра ња и уре ђе ња про сто ра, уре ђи ва ња 
и ко ри шће ња гра ђе вин ског зе мљи шта и из град ње обје ка та и дру га пи та ња 
од зна ча ја за пла ни ра ње и уре ђе ње про сто ра, ко ри шће ње гра ђе вин ског зе-
мљи шта и из град њу обје ка та, док је за ко ном ко ји ре гу ли ше област екс пло-
а та ци је ми не рал них си ро ви на (ру дар ства), као и из град њу, ко ри шће ње и 
одр жа ва ње ру дар ских обје ка та, по ред оста лог, ре гу ли са но и пи та ње над ле-
жног ор га на за из да ва ње ли цен ци ди пло ми ра ним ин же ње ри ма ру дар ства. 
Ин же њер ска ко мо ра је ис та кла да ни је овла шће на за из да ва ње ли цен ци ди-
пло ми ра ним ин же ње ри ма ру дар ства. 

Оспо ре ну Од лу ку о вр ста ма ли цен ци ко је из да је Ин же њер ска ко мо ра 
Ср би је број 540/1-4 од 27. ма ја 2005. го ди не, до нео је Управ ни од бор Ин же-
њер ске ко мо ре Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 27. ма ја 2005. го ди не, на осно ву 
чла на 131. став 1. тач ка 2) За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 47/03), чла на 8. став 3. Пра вил ни ка о усло ви ма и по ступ ку за 
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из да ва ње и од у зи ма ње ли цен це за од го вор ног ур ба ни сту, про јек тан та, из-
во ђа ча ра до ва и од го вор ног пла не ра („Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/04) 
и чла на 19. став 1. тач ка 5. Ста ту та Ин же њер ске ко мо ре Ср би је („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 70/03). Овом од лу ком утвр ђу ју се вр сте ли цен ци од-
го вор ног пла не ра, од го вор ног ур ба ни сте, од го вор ног про јек тан та и од го-
вор ног из во ђа ча ра до ва, ко је Ин же њер ска ко мо ра Ср би је из да је у скла ду 
са За ко ном о пла ни ра њу и из град њи, Пра вил ни ком о усло ви ма и по ступ-
ку за из да ва ње и од у зи ма ње ли цен це за од го вор ног ур ба ни сту, про јек тан-
та, из во ђа ча ра до ва и од го вор ног пла не ра и Ста ту том Ин же њер ске ко мо-
ре Ср би је (члан 1). У гла ви IV „Вр сте ли цен ци од го вор ног про јек тан та“, од 
чл. 7. до 16, на ве де не су од го ва ра ју ће стру ке ди пло ми ра них ин же ње ра ко ји 
мо гу до би ти ли цен цу од го вор ног пр о јек тан та, усло ви за до би ја ње ли цен-
це и ли сте пр о је ка та, а у гла ви V „Вр сте ли цен ци од го вор ног из во ђа ча ра-
до ва“, од чл. 17. до 25, на исти на чин су пр о пи са ни усло ви за из да ва ње ли-
цен ци од го вор ног из во ђа ча ра до ва. На ве де не од ред бе оспо ре не од лу ке не 
пр о пи су ју мо гућ ност из да ва ња ли цен ци од го вор ног пр о јек тан та и од го вор-
ног из во ђа ча ра до ва ди пло ми ра ним ин же ње ри ма ру дар ства. Од лу ком о из-
ме на ма и до пу на ма Од лу ке о вр ста ма ли цен ци Ин же њер ске ко мо ре Ср би-
је, број 3237/1-6 од 8. ју на 2006. го ди не и Од лу ком о из ме на ма и до пу на ма 
Од лу ке о вр ста ма ли цен ци ин же њер ске ко мо ре Ср би је, број 5280/1-5 од 19. 
ок то бра 2006. го ди не , као ни основ ном од лу ком, ни су об у хва ће ни ди пло-
ми ра ни ин же ње ри ру дар ства.

Оце њу ју ћи осно ва ност зах те ва под но си о ца ини ци ја ти ве за по кре та ње 
по ступ ка за утвр ђи ва ње не за ко ни то сти оспо ре них од лу ка, Устав ни суд је 
имао у ви ду за ко не ко ји су на сна зи, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва.

За ко ном о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/09, 
81/09, 64/10 и 24/11) је пр о пи са но: да од го вор ни пр о јек тант мо же би ти ли-
це са сте че ним ви со ким обра зо ва њем од го ва ра ју ће стру ке, од но сно сме ра, 
на ака дем ским сту ди ја ма дру гог сте пе на (ди плом ске ака дем ске сту ди је – 
ма стер, спе ци ја ли стич ке ака дем ске сту ди је), од но сно на основ ним сту ди-
ја ма у тра ја њу од нај ма ње пет го ди на и ли цен цом за пр о јек то ва ње, да ли-
цен цу за од го вор ног пр о јек тан та мо же да стек не ли це са сте че ним ви со ким 
обра зо ва њем од го ва ра ју ће стру ке, од но сно сме ра, по ло же ним струч ним 
ис пи том и нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства са струч ним ре зул та ти ма 
на из ра ди тех нич ке до ку мен та ци је и са пре по ру ком нај ма ње два од го вор-
на про јек тан та или Ин же њер ске ко мо ре (члан 128. ст. 1. и 2); да ли цен цу за 
од го вор ног ур ба ни сту, про јек тан та и из во ђа ча ра до ва, као и за од го вор ног 
пла не ра, из да је Ин же њер ска ко мо ра Ср би је у скла ду са за ко ном (члан 162. 
став 1); да Ин же њер ска ко мо ра, по ред оста лог, утвр ђу је ис пу ње ност усло-
ва за из да ва ње ли цен це за од го вор ног пла не ра, од го вор ног ур ба ни сту, од-
го вор ног про јек тан та и од го вор ног из во ђа ча ра до ва у скла ду са од ред ба ма 
овог за ко на (члан 164. став 2. тач ка 2)); да се ор га ни за ци ја и на чин оба вља-
ња по сло ва из ста ва 1. овог чла на бли же уре ђу ју ста ту том и оп штим ак ти-
ма Ко мо ре (члан 164. став 2).
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За кон о пла ни ра њу из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, број 47/03), на 
осно ву ко га је до нет оспо ре ни акт, пре стао је да ва жи да ном сту па ња на 
сна гу За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/09, 
81/09, 64/10 и 24/11), а са др жао је су штин ски иден тич не од ред бе на ве де ним. 

Од ред ба ма чла на 109. За ко на из 2003. го ди не у од но су на ко је ини ци-
ја тор тра жи оце ну за ко ни то сти оспо ре них од лу ка би ло је про пи са но: да 
од го вор ни про јек тант мо же би ти ли це са ви со ком струч ном спре мом од-
го ва ра ју ће стру ке, од но сно сме ра и ли цен цом за про јек то ва ње (став 1); да 
ли цен цу за од го вор ног про јек тан та мо же да стек не ли це са ви со ком струч-
ном спре мом од го ва ра ју ће стру ке, од но сно сме ра, по ло же ним струч ним ис-
пи том и нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства са струч ним ре зул та ти ма на 
из ра ди тех нич ке до ку мен та ци је и са пре по ру ком нај ма ње два од го вор на 
про јек тан та или Ин же њер ске ко мо ре (став 2).

Ми ни стар ство за ка пи тал не ин ве сти ци је је Пра вил ни ком о усло ви ма и 
по ступ ку за из да ва ње и од у зи ма ње ли цен це за од го вор ног ур ба ни сту, про-
јек тан та, из во ђа ча ра до ва и од го вор ног пла не ра („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 116/04 и 69/06) про пи са ло, по ред оста лог, да ли цен цу за од го вор ног ур-
ба ни сту, про јек тан та и из во ђа ча ра до ва, као и за од го вор ног пла не ра из да-
је и од у зи ма, у скла ду са За ко ном о пла ни ра њу и из град њи и овим пра вил-
ни ком, Ин же њер ска ко мо ра Ср би је (члан 2).

Ста ту том Ин же њер ске ко мо ре Ср би је је про пи са но: да је Ин же њер ска 
ко мо ра ор га ни за ци ја но си о ца ли цен ци ко ји ма је у скла ду за За ко ном о пла-
ни ра њу и из град њи из да та ли цен ца од го вор ног пла не ра, од го вор ног ур ба-
ни сте, од го вор ног про јек тан та и од го вор ног из во ђа ча ра до ва (члан 2); да 
су основ ни ци ље ви и за да ци Ко мо ре, по ред оста лих, да утвр ђу је ис пу ње-
ност усло ва за из да ва ње од но сно од у зи ма ње ли цен це за од го вор ног пла не-
ра, од го вор ног ур ба ни сту, од го вор ног про јек тан та и од го вор ног из во ђа ча 
ра до ва у скла ду за За ко ном, Пра вил ни ком о усло ви ма и по ступ ку за из да-
ва ње и од у зи ма ње ли цен це за од го вор ног ур ба ни сту, про јек тан та, из во ђа ча 
ра до ва и од го вор ног пла не ра и оп штим ак ти ма Ко мо ре (члан 10. тач ка 2)).

Из ци ти ра них од ре да ба За ко на, Пра вил ни ка и Ста ту та про из ла зи да 
је Ин же њер ска ко мо ра ор га ни за ци ја овла шће на да сво јим оп штим ак том 
утвр ди усло ве и по сту пак за из да ва ње ли цен це за од го вор ног пла не ра, од-
го вор ног ур ба ни сту, од го вор ног про јек тан та и од го вор ног из во ђа ча ра до-
ва, у скла ду са од ред ба ма За ко на о пла ни ра њу и из град њи, као и да из да је 
и од у зи ма на ве де не до зво ле.

Под но си лац ини ци ја ти ве сма тра да су оспо ре не од лу ке не за ко ни те, јер 
њи ма ни је пред ви ђе на мо гућ ност да ди пло ми ра ни ин же ње ри ру дар ства за 
екс пло а та ци ју теч них и га со ви тих ми не рал них си ро ви на, од но сно за наф-
ту и га сну тех ни ку, стек ну ли цен цу од го вор ног про јек тан та Ин же њер ске 
ко мо ре. По во дом на во да ини ци ја то ра, Устав ни суд је утвр дио да је За ко-
ном о ру дар ству и ге о ло шким ис тра жи ва њи ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 88/11) про пи са но: да екс пло а та ци ју ре зер ви ми не рал них си ро ви на и 
ге о тер мал них ре сур са, из во ђе ње ру дар ских ра до ва из ван екс пло а та ци о ног 
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по ља, из ра ду ин ве сти ци о но-тех нич ке до ку мен та ци је и ру дар ских про је ка-
та за из во ђе ње ру дар ских ра до ва, тех нич ку кон тро лу ру дар ских про је ка та 
и вр ше ње струч ног над зо ра мо же из во ди ти при вред но дру штво, од но сно 
дру го прав но ли це и пред у зет ник, ко ји је ре ги стро ван за оба вља ње исте де-
лат но сти и ко ји има нај ма ње два за по сле на ли ца ко ја има ју сте че но ви со-
ко обра зо ва ње на сту ди ја ма дру гог сте пе на (ди плом ске ака дем ске сту ди је 
– ма стер, спе ци ја ли стич ке ака дем ске сту ди је, спе ци ја ли стич ке стру ков не 
сту ди је) ру дар ске стру ке од го ва ра ју ћег усме ре ња и овла шће ње за оба вља ње 
тих по сло ва, од че га, нај ма ње јед но ли це са од го ва ра ју ћом ли цен цом (члан 
54. став 1); да су ли цен це за фи зич ка ли ца ко је се из да ју у ве зи са вр ше њем 
по сло ва екс пло а та ци је и ге о ло шких ис тра жи ва ња ми не рал них си ро ви на, 
у скла ду са овим за ко ном, по ред оста лих, ли цен ца за про јек то ва ње и тех-
нич ку кон тро лу ру дар ских про је ка та (члан 104. тач ка 6)); да се ли цен це из 
чла на 104. овог за ко на из да ју ре ше њем ко је до но си Ми ни стар ство над ле-
жно за по сло ве ру дар ства и ге о ло шких ис тра жи ва ња (члан 106. став 1). 

По ла зе ћи од то га да је од ред ба ма чла на 128. став 1 ва же ћег За ко на о 
пла ни ра њу и из град њи про пи са но да од го вор ни про јек тант мо же би ти ли-
це са сте че ним ви со ким обра зо ва њем од го ва ра ју ће стру ке, од но сно сме ра, 
те да је то би ло про пи са но и од ред бом чла на 109. став 1. За ко на о пла ни-
ра њу и из град њи из 2003. го ди не ко ји је био основ за до но ше ње оспо ре не 
Од лу ке о вр ста ма ли цен ци Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, Устав ни суд сма-
тра да је Ин же њер ска ко мо ра Ср би је овла шће на да про це ни ко ја стру ка и 
смер су од го ва ра ју ћи за оба вља ње по сло ва про јек та на та обје ка та чи ја из-
град ња је уре ђе на од ред ба ма За ко на о пла ни ра њу и из град њи, док Ми ни-
стар ство над ле жно за по сло ве ру дар ства и ге о ло шких ис тра жи ва ња та кву 
про це ну вр ши ка да су у пи та њу ли цен це за про јек то ва ње и тех нич ку кон-
тро лу ру дар ских про је ка та. Сто га, по оце ни Устав ног су да, тврд ња под но-
си о ца ини ци ја ти ве да су оспо ре не од лу ке не за ко ни те, јер њи ма ни је пред-
ви ђе на мо гућ ност да ди пло ми ра ни ин же ње ри ру дар ства стек ну ли цен цу 
од го вор ног про јек тан та Ин же њер ске ко мо ре, пред ста вља ју су бјек тив но 
ми шље ње ини ци ја то ра о ком пе тент но сти по је ди них ин же њер ских стру ка 
за оба вља ње од ре ђе них по сло ва, ко је не да је осно ва за сум њу у за ко ни тост 
оспо ре них оп штих ака та.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је утвр дио да не ма осно ва за по-
кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не за ко ни то сти оспо ре них од лу ка, па ини-
ци ја ти ву ни је при хва тио, у скла ду са од ред бом чла на 53. став 3. За ко на о 
Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник  РС“, број 109/07).

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

Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУо-137/2009 од 22. де цем бра 2011. го ди не



6. ПО КРЕ ТА ЊЕ ПО СТУП КА





Од лу ка о са хра њи ва њу и гро бљи ма 
(„Слу жбе ни лист оп шти не Кра ље во“, бр. 2/92 и 15/99)

Устав ни суд до нео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти Од лу ке о 
са хра њи ва њу и гро бљи ма („Слу жбе ни лист оп шти не Кра ље во“, бр. 2/92 и 
15/99).

2. Ре ше ње до ста ви ти Скуп шти ни гра да Кра ље ва, ра ди да ва ња од го во ра.
3. Рок за да ва ње од го во ра је 30 да на од да на при је ма Ре ше ња.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чла на 6. Од лу ке на ве де не у из ре ци. У 
ини ци ја ти ви се ис ти че да, пре ма од ред би чла на 190. Уста ва Ре пу бли ке Ср-
би је, оп шти на пре ко сво јих ор га на у скла ду са за ко ном, уре ђу је и обез бе-
ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти, а да су За ко ном о ко му нал-
ним де лат но сти ма утвр ђе не ко му нал не де лат но сти и оп шти усло ви и на чин 
њи хо вог оба вља ња, као и овла шће ње оп шти не да уре ђу је и обез бе ђу је усло-
ве оба вља ња ко му нал них де лат но сти и њи хов раз вој. Та ко ђе се на во де од-
го ва ра ју ће од ред бе За ко на о ло кал ној са мо у пра ви пре ма ко ји ма оп шти на 
мо же свим, или по је ди ним ме сним за јед ни ца ма и дру гим об ли ци ма ме сне 
са мо у пра ве по ве ри ти вр ше ње од ре ђе них по сло ва из над ле жно сти оп шти-
не, уз обез бе ђи ва ње за то по треб них сред ста ва. На осно ву на ве де них од-
ре да ба Уста ва и за ко на, ини ци ја тор ис ти че да је Скуп шти на оп шти не Кра-
ље во пре кр ши ла за кон ска овла шће ња ка да је, од ред ба ма чла на 6. Од лу ке, 
на мет ну ла оба ве зу ме сним за јед ни ца ма да оба вља ју ко му нал ну де лат ност 
ко ја се од но си на одр жа ва ње гро ба ља и пру жа ње по греб них услу га. Пре-
ма на во ди ма ини ци ја то ра, сход но на ве де ним про пи си ма, та ква од лу ка се 
мо гла до не ти са мо на осно ву пред ло га ме сне за јед ни це (члан 9. За ко на о 
ко му нал ним де лат но сти ма), има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да ме сна за јед ни ца 
ни је јав но ко му нал но пред у зе ће, да ни је ре ги стро ва на за оба вља ње ко му-
нал них де лат но сти, те да не по се ду је сред ства и по треб ну опре му за оба-
вља ње ове ко му нал не де лат но сти.

У од го во ру до но си о ца ак та на во ди се: да су од ред бе чла на 6. Од лу ке на 
осно ву ко јих ме сна за јед ни ца, по ред оста лог, мо же и да за кљу чи уго вор о 
оба вља њу по сло ва на одр жа ва њу и уре ђе њу гро ба ља на свом под руч ју, за-
сно ва не на про пи си ма ко ји су у вре ме до но ше ња на ве де не Од лу ке би ли на 
сна зи; да исти члан ни је у су прот но сти и са са да ва же ћим про пи си ма ко-
ји ре гу ли шу на ве де ну област; да је Од лу ка и да ље на сна зи и ни је за ме ње-
на дру гим ак том.
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У прет ход ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре на Од лу ка 
о са хра њи ва њу и гро бљи ма („Слу жбе ни лист оп шти не Кра ље во“, бр. 2/92 
и 15/99), до не та 1992. го ди не, да у ме ђу вре ме ну ни је уса гла ша ва на са Уста-
вом и са за ко ном и да су из ме на ма Од лу ке из 1999. го ди не про ме ње ни из-
но си нов ча них ка зни за пре кр ша је.

Оспо ре ном од ред бом чла на 6. став 1. Од лу ке про пи са но је да ко му нал не 
де лат но сти из чла на 1. ове од лу ке оба вља Јав но ко му нал но пред у зе ће „Чи-
сто ћа“ на град ским гро бљи ма у Кра ље ву, а у оста лим на се ље ним ме сти ма, 
ме сна за јед ни ца на чи јем се под руч ју на ла зи гро бље, а ста вом 2. истог чла-
на про пи са но је да ме сна за јед ни ца са ЈКП „Чи сто ћа“ мо же за кљу чи ти уго-
вор о оба вља њу по сло ва на одр жа ва њу и уре ђе њу гро ба ља на свом под-
руч ју. Од ред бом чла на 1. Од лу ке про пи са но је да се њо ме утвр ђу ју оп шти 
усло ви за оба вља ње ко му нал них де лат но сти: одр жа ва ње гро бља и пру жа-
ње по греб них услу га, као и на чин са хра њи ва ња умр лих и на чин упра вља-
ња гро бљи ма на те ри то ри ји оп шти не Кра ље во.

Од ред бом чла на 190. став 1. тач ка 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, утвр ђе-
но је да оп шти на, у скла ду са за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз-
вој ко му нал них де лат но сти.

За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
16/97 и 42/98) про пи са но је да су ко му нал не де лат но сти – де лат но сти од оп-
штег ин те ре са, де фи ни шу се ко му нал не де лат но сти и уре ђу ју оп шти усло-
ви и на чин њи хо вог оба вља ња. Као ко му нал на де лат ност, од ред бом чла на 
4. тач ка 9) За ко на од ре ђе но је и уре ђе ње и одр жа ва ње гро ба ља и са хра њи-
ва ње, а од ред бом чла на 5. тач ка 9) За ко на ова де лат ност де фи ни са на је као 
опре ма ње про сто ра за са хра њи ва ње и из град њу и одр жа ва ње ста за, уре-
ђи ва ње, опре ма ње и одр жа ва ње обје ка та за по греб не услу ге и кре ма то ри-
ју ма, одр жа ва ње гро бо ва, укоп или кре ми ра ње умр лих, њи хов пре воз и 
пре нос и пру жа ње дру гих по греб них услу га. Пре ма од ред би чла на 8. став 
1. За ко на, за оба вља ње ко му нал них де лат но сти оп шти на осни ва јав на ко-
му нал на пред у зе ћа, или њи хо во оба вља ње по ве ра ва дру гом пред у зе ћу, од-
но сно пред у зет ни ку, у скла ду са за ко ном и про пи сом скуп шти не оп шти не. 
Пре ма од ред ба ма чла на 8. ст. 3. и 4. За ко на, оба вља ње ко му нал не де лат но-
сти уре ђе ња и одр жа ва ња гро бља и са хра њи ва ње оп шти на мо же по ве ри ти 
уго во ром дру гом пред у зе ћу или пред у зет ни ку. Од ред бом чла на 9. За ко на, 
про пи са но је да скуп шти на оп шти не, на пред лог ме сне за јед ни це мо же од-
лу чи ти да се о ор га ни зо ва њу оба вља ња по је ди них ко му нал них де лат но сти 
или по сло ва из окви ра тих де лат но сти у се о ским и из дво је ним се о ским на-
се љи ма, ка да те де лат но сти слу же ис кљу чи во по тре ба ма ста нов ни штва и 
дру гих су бје ка та у тим на се љи ма, ста ра ме сна за јед ни ца, при че му је, као 
при мер, на ве де но одр жа ва ње се о ских гро ба ља. Од ред ба ма чла на 13. За ко-
на пред ви ђе но је да скуп шти на оп шти не про пи су је усло ве и на чин ор га ни-
зо ва ња по сло ва у вр ше њу ко му нал них де лат но сти и усло ве за ко ри шће ње 
ко му нал них про из во да, од но сно ко му нал них услу га, од ко јих су нај ва жни-
ји на бро ја ни у пет та ча ка (став 1), а ста вом 2. истог чла на утвр ђе но је да 
скуп шти на оп шти не про пи су је на чин ор га ни зо ва ња по сло ва на уре ђи ва њу  
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и одр жа ва њу гро бља, гро бо ва и кре ма то ри ју ма и дру ге услу ге ве за не за 
оба вља ње по греб них услу га. Од ред ба ма чл. 14. до 21. За ко на про пи са ни су 
усло ви и на чин оба вља ња ко му нал них де лат но сти, а од ред ба ма чл. 22. до 
24. утвр ђе ни су еле мен ти за обра зо ва ња це на ко му нал них услу га, као и оба-
ве за скуп шти не оп шти не, од но сно ор га на оп шти не ко ји скуп шти на од ре-
ди да да је са гла сност јав ном пред у зе ћу на утвр ђе ну це ну ко му нал них про-
из во да и ко му нал них услу га. 

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) 
про пи са но је: да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве за оства ри ва ње сво јих пра ва и 
ду жно сти и за за до во ља ва ње по тре ба ло кал ног ста нов ни штва мо же осно ва-
ти пред у зе ћа, уста но ве и дру ге ор га ни за ци је ко је вр ше јав ну слу жбу, у скла-
ду са за ко ном и ста ту том и да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же уго во ром, 
на на че ли ма кон ку рен ци је и јав но сти, по ве ри ти прав ном или фи зич ком ли-
цу оба вља ње по сло ва из ста ва 1. овог чла на (члан 7); да оп шти на, пре ко сво-
јих ор га на, у скла ду са Уста вом и за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње 
и раз вој ко му нал них де лат но сти, па из ме ђу оста лог, и одр жа ва ње гро ба ља 
и са хра њи ва ње, као и ор га ни за ци о не, ма те ри јал не и дру ге усло ве за њи хо-
во оба вља ње (члан 20. тач ка 5)); да Скуп шти на оп шти не, у скла ду са за ко-
ном, из ме ђу оста лог осни ва слу жбе, јав на пред у зе ћа, уста но ве и ор га ни за ци-
је утвр ђе не Ста ту том оп шти не и вр ши над зор над њи хо вим ра дом (члан 32. 
тач ка 8)), као и да се од лу ком скуп шти не оп шти не, од но сно скуп шти не гра-
да мо же свим или по је ди ним ме сним за јед ни ца ма и дру гим об ли ци ма ме сне 
са мо у пра ве по ве ри ти вр ше ње од ре ђе них по сло ва из над ле жно сти оп шти не, 
од но сно гра да, уз обез бе ђи ва ње за то по треб них сред ста ва (члан 77. став 1).

Пре ма на ве де ним од ред ба ма Уста ва и за ко на, оп шти на је овла шће на да 
осни ва јав на пред у зе ћа за оба вља ње ко му нал них де лат но сти, од но сно да, ра ди 
оства ри ва ња сво јих пра ва и ду жно сти и за до во ље ња по тре ба ло кал ног ста-
нов ни штва, оба вља ње ових по сло ва уго во ром по ве ри дру гом прав ном или 
фи зич ком ли цу. Оп шти на, на пред лог ме сне за јед ни це, та ко ђе мо же од лу чи-
ти да се о оба вља њу по је ди них по сло ва из окви ра ко му нал них де лат но сти 
ста ра ме сна за јед ни ца, а као при мер ста ра ња о кон крет ној ко му нал ној де лат-
но сти, у За ко ну је на ве де но одр жа ва ње се о ских гро ба ља. Ме ђу тим, у сми слу 
на ве де них од ре да ба чла на 6, а у ве зи са чла ном 1. Од лу ке, Устав ни суд је за-
кљу чио да је оспо ре ном Од лу ком ме сним за јед ни ца ма у оста лим на се ље ним 
ме сти ма оп шти не Кра ље во на чи јем се под руч ју на ла зе гро бља, по ве ре но це-
ло куп но оба вља ње ове ко му нал не де лат но сти, бу ду ћи да је оспо ре ном од ред-
бом чла на 6. утвр ђе на оба ве за меснe заједницe за оба вља ње по сло ва ко ји се, 
осим одр жа ва ња гро ба ља, од но се на пру жа ње по греб них услу га, на чин са-
хра њи ва ња и на чин упра вља ња гро бљи ма. Ова кав за кљу чак про из ла зи и из 
оста лих од ре да ба Од лу ке (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 
од но се на оп ште усло ве за оба вља ње ове ко му нал не де лат но сти.

На осно ву из ло же ног, а има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је за оба вља ње 
ове ко му нал не де лат но сти већ би ло осно ва но јав но ко му нал но пред у зе ће, 
Устав ни суд је оце нио да се као спо р на осно ва но мо гу по ста ви ти пи та ња да 
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ли је Скуп шти на оп шти не би ла овла шће на да оба вља ње ко му нал не де лат-
но сти ко ја об у хва та од ре ђи ва ње и одр жа ва ње гро ба ља, опре ма ње про сто-
ра за са хра њи ва ње и са мо са хра њи ва ње, од но сно ову ко му нал ну де лат ност 
у це ли ни пре не се на ме сну за јед ни цу, као и то да сво ју за кон ску оба ве зу од-
ре ђи ва ња дру гог пред у зе ћа или пред у зет ни ка ко ме би се уго во ром по ве ри-
ли по сло ви оба вља ња ове ко му нал не де лат но сти, та ко ђе пре не се на ме сну 
за јед ни цу. У ве зи са из не тим, а с об зи ром на чи ње ни цу да је ви ше од ре да-
ба Од лу ке у прав ној и ло гич кој ве зи са оспо ре ним чла ном 6. Од лу ке, те да 
Од лу ка у ма те ри јал но прав ном сми слу ни је уса гла ша ва на са Устав ном и за-
ко ном још од 1992. го ди не, Устав ни суд је оце нио да има осно ва за по кре-
та ње по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти Од лу ке у це ли ни, јер се 
спо р но прав но пи та ње од но си на Од лу ку у ње ном пре те жном де лу. Сто га 
је Устав ни суд оце нио да су се сте кли усло ви да се, са гла сно од ред би чла на 
53. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), 
до не се Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти 
оспо ре не Од лу ке у це ли ни и да се исто, при ме ном од ред бе чла на 33. став 1. 
За ко на, до ста ви до но си о цу оспо ре ног ак та на од го вор.

Са гла сно из ло же ном Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 46. став 
1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду и чла на 82. тач ка 10. По слов ни ка о ра-
ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), до нео Ре ше-
ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да 

Број: IУо-1224/2010 од 15. сеп тем бра 2011. го ди не

Од лу ка о јав ним пар ки ра ли шти ма на те ри то ри ји Гра да Но вог Са да  
(„Слу жбе ни лист Гра да Но вог Са да“, бр. 4/10 и 5/10) 

– члан 22. ст. 1. до 4.
Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба 
чла на 22. ст. 1. до 4. Од лу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма на те ри то ри ји Гра да 
Но вог Са да („Слу жбе ни лист Гра да Но вог Са да“, бр. 4/10 и 5/10).

2. Ре ше ње из тач ке 1. до ста ви ти на од го вор Скуп шти ни Гра да Но вог 
Са да.

3. Рок за да ва ње од го во ра је 45 да на од да на при је ма овог ре ше ња.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти чла на 22. Од лу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма на ве-
де не у из ре ци. Под но си лац ини ци ја ти ве сма тра да од ред ба чла на 22. Од лу ке  
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ни је у са гла сно сти са од ред бом чла на 34. став 1. Уста ва, јер до плат на кар та 
пред ви ђе на оспо ре ним чла ном Од лу ке, ка ко на во ди, „по сво јој при ро ди и 
ка ко се на пла ћу је пред ста вља кла сич ну ка зну“. Оспо ре ни члан Од лу ке, по 
ми шље њу под но си о ца ини ци ја ти ве, ни је у са гла сно сти ни са од ред ба ма чла-
на 277. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, на осно ву ко га се за не из вр ше ње 
нов ча не оба ве зе мо же на пла ти ти за те зна ка ма та. На во ди да ље да би од нос 
из ме ђу ко ри сни ка и при вред ног су бјек та ко ји га зду је пар ки ра ли шти ма мо-
гао да се „ква ли фи ку је“ као уго вор ни од нос по при сту пу, те да ка жња ва ње 
ко ри сни ка због не при др жа ва ња уго вор них оба ве за у су шти ни пред ста вља 
уго вор ну ка зну. Бу ду ћи да оспо ре ни члан Од лу ке ни је у са гла сно сти са За-
ко ном, а да пре ма од ред ба ма чл. 194. и 195. Уста ва сви оп шти ак ти, у кон-
крет ном слу ча ју од лу ка ло кал не са мо у пра ве, мо ра ју би ти у са гла сно сти са 
за ко ном, оспо ре ни члан Од лу ке, ка ко на во ди под но си лац ини ци ја ти ве, и 
из на ве де ног раз ло га ни је у са гла сно сти са Уста вом. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ну Од лу-
ку о јав ним пар ки ра ли шти ма на те ри то ри ји Гра да Но вог Са да („Слу жбе-
ни лист Гра да Но вог Са да“, бр. 4/10, 5/10, 19/10 и 50/10), Скуп шти на Гра да 
Но вог Са да до не ла на осно ву чла на 13. За ко на о ко му нал ним де лат но сти-
ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 16/97 и 42/98), и чла на 24. тач ка 22. Ста-
ту та Гра да Но вог Са да („Слу жбе ни лист Гра да Но вог Са да“ – пре чи шћен 
текст, број 43/08). Од лу ком су уре ђе ни усло ви и на чин ор га ни зо ва ња по-
сло ва на уре ђи ва њу, одр жа ва њу и ко ри шће њу јав них пар ки ра ли шта и на-
чин пла ћа ња це не услу га за ко ри шће ње јав них пар ки ра ли шта на те ри то-
ри ји Гра да Но вог Са да (члан 1). 

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да се ни ко не мо же огла си ти 
кри вим за де ло ко је, пре не го што је учи ње но, за ко ном или дру гим про пи-
сом за сно ва ним на за ко ну ни је би ло пред ви ђе но као ка жњи во, ни ти му се 
мо же из ре ћи ка зна ко ја за то де ло ни је би ла пред ви ђе на (члан 34. став 1); 
да Ре пу бли ка уре ђу је и обез бе ђу је је дин стве но тр жи ште, прав ни по ло жај 
при вред них су бје ка та, си стем оба вља ња по је ди них при вред них и дру гих 
де лат но сти, по ре ски си стем, сво јин ске и обли га ци о не од но се и за шти ту 
свих об ли ка сво ји не (члан 97. тач. 6. и 7); да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, 
у скла ду са за ко ном уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них 
де лат но сти (члан 190. став 1. тач ка 1).

За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
16/97 42/98) од ре ђе не су ко му нал не де лат но сти, уре ђе ни оп шти усло ви и на-
чин њи хо вог оба вља ња (члан 1) и про пи са но је: да оп шти на, град, од но сно 
град Бе о град (у да љем тек сту: оп шти на), у скла ду са овим за ко ном, уре ђу-
је и обез бе ђу је усло ве оба вља ња ко му нал них де лат но сти и њи хо вог раз во-
ја (члан 2); да скуп шти на оп шти не мо же, као ко му нал не де лат но сти од ре-
ди ти и дру ге де лат но сти од ло кал ног ин те ре са и про пи са ти усло ве и на чин 
њи хо вог оба вља ња, по ред оста лог и одр жа ва ње јав них про сто ра за пар ки-
ра ње (члан 4. став 2); да скуп шти на оп шти не про пи су је усло ве и на чин ор-
га ни зо ва ња по сло ва у вр ше њу ко му нал них де лат но сти и усло ве за ко ри шће-
ње ко му нал них про из во да, од но сно ко му нал них услу га, а на ро чи то пра ва 
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и оба ве зе јав ног ко му нал ног или дру гог пред у зе ћа, од но сно пред у зет ни ка, 
ко ји оба вља ју ко му нал ну де лат ност и ко ри сни ка ко му нал них про из во да и 
услу га, као и на чин на пла те це не за ко му нал не про из во де, од но сно за ко ри-
шће ње ко му нал них услу га (члан 13. став 1. тач. 3) и 4)); да јав но ко му нал но 
пред у зе ће од лу чу је уз са гла сност скуп шти не оп шти не, од но сно ор га на оп-
шти не ко ји скуп шти на од ре ди о це ни ко му нал них про из во да и ко му нал-
них услу га ко ју пла ћа ју не по сред ни ко ри сни ци (члан 23. став 1); да еле мен-
те за обра зо ва ње це на ко му нал них услу га чи не – 1) вр ста, обим и ква ли тет 
ко му нал них услу га ко ји се утвр ђу ју стан дар ди ма и нор ма ти ви ма ко је про-
пи ше оп шти на, 2) вред ност сред ста ва ан га жо ва них у пру жа њу услу га, 3) 
обим и ква ли тет уло же ног ра да у оба вља њу ко му нал них услу га, 4) ви си на 
ма те ри јал них тро шко ва у оба вља њу ко му нал них услу га, пре ма стан дар ди-
ма и нор ма ти ви ма утро шка енер ги је, ма те ри јал них и дру гих тро шко ва или 
план ским кал ку ла ци ја ма и 5) дру ги еле мен ти у за ви сно сти од усло ва на тр-
жи шту и спе ци фич но сти по је ди них ко му нал них услу га (члан 24). 

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) 
про пи са но је: да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду с Уста вом и за ко-
ном, уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти, као 
и ор га ни за ци о не, ма те ри јал не и дру ге усло ве за њи хо во оба вља ње, по ред 
оста лог и уре ђи ва ње, одр жа ва ње и ко ри шће ње јав них пар ки ра ли шта (члан 
20. тач ка 5) и да град вр ши над ле жно сти оп шти не, као и дру ге над ле жно сти 
и по сло ве др жав не упра ве, ко ји су му за ко ном по ве ре ни (члан 24. став 1).

За ко ном о обли га ци о ним од но си ма („Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр. 29/78, 
39/85, 45/89 и 57/89 и „Слу жбе ни лист СРЈ“, број 31/93) про пи са но је: да у 
за сни ва њу дво стра них уго во ра стра не по ла зе од на че ла јед на ке вред но сти 
уза јам них да ва ња (члан 15. став 1); да су од ред бе про пи са ко ји ма се де ли-
мич но или у це ли ни од ре ђу је са др жи на уго во ра са став ни де ло ви тих уго-
во ра, те их упот пу ња ва ју или сту па ју на ме сто уго вор них од ред би ко је ни су 
у са гла сно сти са њи ма (члан 27. став 2); да оп шти усло ви од ре ђе ни од стра-
не јед ног уго во ра ча, би ло да су са др жа ни у фор му лар ном уго во ру, би ло да 
се на њих уго вор по зи ва, до пу њу ју по себ не по год бе утвр ђе не ме ђу уго во-
ра чи ма у истом уго во ру, и по пра ви лу оба ве зу ју као ове; да се оп шти усло-
ви мо ра ју об ја ви ти на уо би ча јен на чин и да оп шти усло ви оба ве зу ју уго-
вор ну стра ну ако су јој би ли по зна ти у ча су за кљу че ња уго во ра (члан 142. 
ст. 1. до 3); да по ве ри лац и ду жник мо гу уго во ри ти да ће ду жник пла ти ти 
по ве ри о цу од ре ђе ни нов ча ни из нос или при ба ви ти не ку дру гу ма те ри јал-
ну ко рист ако не ис пу ни сво ју оба ве зу или ако за доц ни са ње ним ис пу ње-
њем (уго вор на ка зна); да ако што дру го не про из ла зи из уго во ра сма тра се 
да је ка зна уго во ре на за слу чај да ду жник за доц ни са ис пу ње њем и да уго-
вор на ка зна не мо же би ти уго во ре на за нов ча не оба ве зе (члан 270); да ако 
је за не ис пу ње ње оба ве зе или за слу чај за доц ње ња са ис пу ње њем за ко ном 
од ре ђе на ви си на на кна де под на зи вом пе на ла, уго вор не ка зне, на кна де или 
под ко јим дру гим на зи вом, а уго вор не стра не су по ред то га уго во ри ле ка-
зну, по ве ри лац не ма пра во да зах те ва ујед но уго во ре ну ка зну и на кна ду од-
ре ђе ну за ко ном, из у зев ако је то са мим за ко ном до зво ље но (члан 276); да 
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ду жник ко ји за доц ни са ис пу ње њем нов ча не оба ве зе ду гу је, по ред глав ни-
це, и за те зну ка ма ту по сто пи утвр ђе ној за ко ном (члан 277).

По ла зе ћи од раз ло га на ве де них у ини ци ја ти ви Устав ни суд је оце нио да 
се ини ци ја ти вом оспо ра ва ју од ред бе чла на 22. ст. 1. до 4. Од лу ке о јав ним 
пар ки ра ли шти ма на те ри то ри ји Гра да Но вог Са да ко ји ма је про пи са но: да 
је ко ри сник ко ји по сту па су прот но чла ну 17. ове од лу ке ду жан да пла ти до-
плат ну кар ту пре ма це нов ни ку Пред у зе ћа (став 1), да на лог за пла ћа ње до-
плат не пар кинг кар те из да је кон тро лор и уру чу је га ко ри сни ку, а ка да ни-
је у мо гућ но сти да уру чи на лог ко ри сни ку при чвр шћу је га на во зи ло (став 
2); да се до ста вља ње на ло га за пла ћа ње до плат не кар те на на чин из ста ва 2. 
овог чла на сма тра уред ним и доц ни је оште ће ње или уни ште ње на ло га не-
ма ути ца ја на ва ља ност до ста вља ња и не од ла же пла ћа ње до плат не пар кинг 
кар те (став 3); да је ко ри сник по себ ног пар ки ра ли шта ду жан да по сту па по 
при мље ном на ло гу и да пла ти до плат ну пар кинг кар ту у ро ку од осам да на 
од да на до ста вља ња на ло га за пла ћа ње (став 4). Чла ном 17. Од лу ке на ко ји 
упу ћу ју оспо ре не од ред бе чла на 22. про пи са но је да је ко ри сник ду жан да: 
1) пла ти це ну пар ки ра ња из чла на 16. став 1. ове од лу ке за сва ки за по че ти 
сат ко ри шће ња, пу тем мо бил ног те ле фо на или да ис так не пар кинг кар ту са 
тач ним по да ци ма с уну тра шње стра не пред њег ве тро бран ског ста кла во-
зи ла, и 2) по сту па у скла ду са до зво ље ним вре ме ном пар ки ра ња. Од лу ком 
је про пи са но и да ће се нов ча ном ка зном за пре кр шај ка зни ти ли це ко је не 
по сту пи у скла ду са чла ном 17. ове од лу ке (члан 31) и да ће се нов ча ном 
ка зном на ли цу ме ста ка зни ти за пре кр шај ли це ко је по сту пи су прот но чл. 
17. и 23. ове од лу ке (члан 32).

Устав ни суд је кон ста то вао да су оспо ре ним од ред ба ма чла на 22. ст. 1. 
до 4. Од лу ке у по гле ду про пи са не оба ве зе пла ћа ња до плат не кар те пред ви-
ђе на у осно ви исто вет на ре ше ња као и у чла ну 20. ра ни је ва же ће Од лу ке о 
јав ним пар ки ра ли шти ма и да је у пред ме ту IУл-101/2008 овај суд утвр дио 
да те од ред бе Од лу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма („Слу жбе ни лист Гра да Но-
вог Са да“, бр. 7/04 и 5/06), у вре ме ва же ња, ни су би ле у са гла сно сти с Уста-
вом и за ко ном.

По ла зе ћи од на ве де ног, раз ло га да тих у под не тој ини ци ја ти ви, а има ју-
ћи у ви ду да је оспо ре на Од лу ка до не та на осно ву чла на 13. За ко на о ко му-
нал ним де лат но сти ма, као и да од лу ке је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ко ји ма 
су про пи са на пра ва и оба ве зе да ва о ца и ко ри сни ка ко му нал не услу ге пар-
ки ра ња, у сми слу чла на 27. став 2. За ко на о обли га ци о ним од но си ма има ју 
зна че ње про пи са ко ји оба ве зу је уго вор не стра не при уре ђи ва њу тих од но-
са, у ве зи са од ред бом чла на 22. став 1. као и са њом по ве за ним од ред ба ма 
ст. 2. до 4. оспо ре ног чла на Од лу ке, по оце ни Су да, осно ва но се по ста вља-
ју сле де ћа устав но прав на пи та ња: 

1) да ли ко ри сник пла ћа њем до плат не кар те за по сту па ње су прот но чла-
ну 17. Од лу ке сти че пра во на дру га чи је ко ри шће ње јав ног пар ки ра ли шта, 
те да ли до плат на кар та пред ви ђе на оспо ре ном од ред бом чла на 22. став 1. 
Од лу ке, та ко по сма тра но, има ка рак тер на кна де, од но сно це не за из вр ше-
ну друк чи ју (од го ва ра ју ћу) услу гу; 
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2) да ли до плат на кар та ко ју да ва лац услу ге са гла сно оспо ре ној од ред-
би чла на 22. став 1. Од лу ке има пра во да на пла ти за слу чај по сту па ња ко-
ри сни ка су прот но од ред ба ма чла на 17. Од лу ке, по ла зе ћи од на чи на на ко-
ји је фор му ли са на, има евен ту ал но ка рак тер пр о пи сом, од но сно уго во ром 
пред ви ђе не на кна де за не ис пу ње ње оба ве зе, од но сно за за доц ње ње у ње-
ном ис пу ње њу. 

С об зи ром на то да је не по сту па ње ко ри сни ка пар ки ра ли шта у скла-
ду са од ред ба ма чла на 17. Од лу ке пр о пи са но и као пре кр шај (чл. 31. и 32), 
као и да се за не по сту па ње у скла ду са на ве де ним чла ном Од лу ке мо же од 
ко ри сни ка исто вре ме но на пла ти ти и до плат на кар та (члан 22. став 1), те 
има ју ћи у ви ду ви си ну це не пар ки ра ња, као и ви си ну до плат не кар те ко-
је под но си лац ини ци ја ти ве на во ди, по ста вља се и пи та ње да ли су ак том 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, од но сно утвр ђи ва њем оба ве зе пла ћа ња до-
плат не кар те, пр о пи са не оба ве зе ко је су прот но За ко ну о ко му нал ним де-
лат но сти ма и За ко ну о обли га ци о ним од но си ма ко ри сни ка услу ге до во де 
у не рав но пра ван по ло жај, од но сно ко ри сни ку услу ге на ме ћу оба ве зе ко је 
ни су у сра зме ри са ко ри шће ном услу гом пар ки ра ња.

С об зи ром на то да се по ста вља пи та ње са гла сно сти оспо ре них од ре-
да ба Од лу ке са за ко ном, то се пре ма од ред ба ма чла на 195. Уста ва по ста вља 
и пи та ње њи хо ве са гла сно сти с Уста вом.

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 46) тач-
ка 1) и чла на 53. став 1. За ко на о Устав ном су ду, до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да 

Број: IУо-114/2011 од 24. но вем бра 2011. го ди не

За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о јав ном ту жи ла штву  
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/10) 

– члан 7. став 1.
Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти од ред бе чла на 7. став 1. 
За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о јав ном ту жи ла штву („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 101/10), у де лу ко ји гла си: ‘’од но сно по сто ја ња раз ло га 
ко ји ука зу ју на по вре ду по ступ ка у до но ше њу од лу ке о из бо ру по је ди ног 
за ме ни ка јав ног ту жи о ца или пред ло гу за из бор по је ди ног јав ног ту жи-
о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца’’.

2. Ово ре ше ње до ста ви ти На род ној скуп шти ни ра ди да ва ња од го во ра. 
3. Рок за да ва ње од го во ра из тач ке 2. је 15 да на од да на до ста вља ња Ре-

ше ња На род ној скуп шти ни.
4. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 

не у став но сти и не са гла сно сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма  
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од ре да ба чл. 1, 2. и 6, чла на 7. ст. 2. до 4. и чл. 8. и 9. За ко на из тач ке 1, као 
и по ступ ка до но ше ња овог за ко на.

О б р а з л о ж е њ е 
(Ре ше ње ви де ти на стра ни 26)

Ре ше ње Устав ног су да 

Број: IУз-1633/2010 од 10. мар та 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 26/11)

Од лу ка о по кра јин ским слу жбе ни ци ма 
(„Слу жбе ни лист АПВ“, бр. 5/07 и 8/07)

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти Од лу ке о по кра јин ским 
слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни лист АПВ“, бр. 5/07 и 8/07).

2. Ово ре ше ње до ста ви ти Скуп шти ни Ау то ном не по кра ји не Вој во ди не, 
ра ди да ва ња од го во ра по во дом по кре ну тог по ступ ка из тач ке 1.

3. Рок за да ва ње од го во ра из тач ке 2. овог ре ше ња је 60 да на од да на 
при је ма овог ре ше ња.

О б р а з л о ж е њ е

I 
Устав ном су ду под не те су две ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за 

утвр ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти ви ше од ре да ба Од лу ке о по кра-
јин ским слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни лист АПВ“, бр. 5/07 и 8/07).

У ини ци ја ти ви под не тој Устав ном су ду 27. де цем бра 2008. го ди не ис ти че 
се да оспо ре не од ред бе чла на 13. Од лу ке ко ји ма је про пи са но да по кра јин-
ски слу жбе ник има пра во жал бе на ре ше ње ру ко во ди о ца по кра јин ског ор-
га на ко јим се од лу чу је о ње го вим пра ви ма и ду жно сти ма и да о овој жал би 
од лу чу је Ко ми си ја за жал бе Из вр шног ве ћа АП Вој во ди не ни је у са гла сно-
сти са чла ном 71. За ко на о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 6/98, 49/99, 34/01 и 39/02), ко јим 
је про пи са но пра во под но ше ња при го во ра про тив ак та ко јим се од лу чу је 
о пра ви ма и оба ве за ма за по сле ног. Ини ци ја тор на во ди да по ме ну ти За кон 
не по зна је ин сти тут Ко ми си је за жал бе, ни ти про пи су је жал бу као прав но 
сред ство, те сма тра да ни од ред бе чл. 69. до 76. Од лу ке ко ји ма је про пи сан 
по сту пак од лу чи ва ња о жал ба ма, рад Ко ми си је, из бор и раз ре ше ње ње них 
чла но ва ни су у са гла сно сти са чла ном 71. За ко на о рад ним од но си ма у др жав-
ним ор га ни ма и чла ном 189. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни  
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гла сник РС“, бр. 79/05, 81/05 и 83/08). У ини ци ја ти ви се по себ но ис ти че и да 
од ред ба чла на 70. Од лу ке ко јом је про пи са но да се про тив од лу ке Ко ми си је 
за жал бе мо же по кре ну ти управ ни спор ни је у са гла сно сти са чла ном 6. За-
ко на о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 111/09), на во ђе-
њем „да се управ ни спор мо же во ди ти са мо про тив управ ног ак та, а рад ни 
од нос, пре ма ми шље њу ини ци ја то ра, ни је управ на ствар, јер се ре ша ва њем 
о рад ном од но су за по сле ног код др жав ног ор га на као по сло дав ца не вр ше 
јав на овла шће ња из управ не обла сти, већ др жав ни ор ган исту па као по сло-
да вац за по сле ном“. Из на ве де них раз ло га ини ци ја тор сма тра да се про тив 
од лу ке Ко ми си је за жал бе не би мо гао во ди ти управ ни спор, а оспо ра ва и 
са гла сност од ред бе чла на 135. став 2. Од лу ке ко јом је про пи са но да ру ко во-
ди лац по кра јин ског ор га на мо же да обра зу је ди сци плин ску ко ми си ју са од-
ред ба ма чла на 2. став 1. и чла на 60. За ко на о рад ним од но си ма у др жав ним 
ор га ни ма, јер сма тра да о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма за по сле-
них од лу чу је функ ци о нер ко ји ру ко во ди др жав ним ор га ном те је он је ди но 
над ле жан да по кре ће и во ди ди сци плин ски по сту пак и из ри че ди сци плин-
ску ме ру. Та ко ђе, ини ци ја тор у при лог свом ми шље њу ис ти че да За ко ном 
о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма ди сци плин ска ко ми си ја ни је ни 
уста но вље на као ди сци плин ски ор ган. Пред ла же да Устав ни суд об у ста ви 
од из вр ше ња по је ди нач не ак те до не те на осно ву оспо ре не Од лу ке.

У дру гој ини ци ја ти ви под не тој Устав ном су ду 5. ма ја 2009. го ди не на-
во ди се да су од ред бе чл. 37. и 38. Од лу ке ко ји ма су де фи ни са ни усло ви за 
из вр ши лач ка рад на ме ста ви шег са вет ни ка и са вет ни ка у су прот но сти са 
од ред бом чла на 27. став 2. За ко на о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни-
ма ко јом је про пи са но да зва ња ви шег са вет ни ка и са вет ни ка мо гу сте ћи за-
по сле ни у др жав ним ор га ни ма чи ја се над ле жност про сти ре на це лој те ри-
то ри ји Ре пу бли ке, из че га про из ла зи да ова зва ња не мо гу сте ћи за по сле ни 
у по кра јин ском ор га ну. По ред ово га, у ини ци ја ти ви се на во ди да су од ред-
бе чла на 12. и чла на 131. став 1. тач ка 7) Од лу ке ко ји ма су уре ђе ни усло ви 
за оба вља ње до дат ног ра да по кра јин ских слу жбе ни ка и санк ци је за не по-
што ва ње ове од ред бе Од лу ке у су прот но сти са од ред ба ма чл. 18, 20, 21. и 
60. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. На и ме, пре ма на во ди ма ини ци ја то ра, Устав 
ни је про пи сао пот пу ну за бра ну пра ва на рад, већ са мо го во ри о огра ни ча-
ва њу пра ва ко је, по ми шље њу ини ци ја то ра, тре ба да бу де ми ни мал но, те 
сма тра да је про тив у став но овла шће ње ру ко во ди о ца по кра јин ског ор га на 
да по кра јин ском слу жбе ни ку за бра ни до пун ски рад, као и про пи си ва ње да 
по кра јин ском слу жбе ни ку мо же пре ста ти рад ни од нос због кр ше ња за бра-
не до пун ског ра да. Ини ци ја тор ис ти че да у оспо ре ном ак ту ни су на ве де-
ни кри те ри ју ми на осно ву ко јих се до пун ски рад мо же за бра ни ти, већ је то 
пре пу ште но са мо во љи ру ко во ди ла ца по кра јин ских ор га на. Та ко ђе, из но-
си ми шље ње да, пре ма Уста ву, пра во по кра јин ског слу жбе ни ка на до пун-
ски рад не мо же би ти огра ни че но или ис кљу че но про пи сом ни жег ран га од 
за ко на, као и да се оспо ре ним од ред ба ма чла на 12. и чла на 131. став 1. тач-
ка 7) Од лу ке по вре ђу је устав ни прин цип за бра не дис кри ми на ци је из чла-
на 21. Уста ва, јер се по кра јин ски слу жбе ни ци до во де у не јед нак по ло жај у 
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од но су на дру ге гра ђа не ко ји ма ни је огра ни че но пра во на рад. Осим из не-
тог, ини ци ја тор оспо ра ва устав ност од ре да ба чл. 68. до 76. оспо ре не Од лу-
ке ко је ре гу ли шу овла шће ња ру ко во ди ла ца по кра јин ских ор га на да сво јим 
ре ше њи ма од лу чу ју о пра ви ма по кра јин ских слу жбе ни ка из ра да и ко ји ма 
се кон сти ту и ше Ко ми си ја за жал бе ко ју фор ми ра ју чла но ви Из вр шног ве-
ћа, од но сно ру ко во ди о ци по кра јин ских се кре та ри ја та. Ова квим про пи си-
ва њем, по ми шље њу ини ци ја то ра, кр ши се пра во на јед на ку за шти ту пра-
ва и на прав но сред ство га ран то ва но чла ном 36. Уста ва, јер се не обез бе ђу је 
аде кват но оства ри ва ње пра ва на ефи ка сан прав ни лек и за шти та од са мо-
во ље по је ди на ца. Пред мет оспо ра ва ња ини ци ја то ра су и од ред бе чл. 129. 
до 142. оспо ре не Од лу ке ко је се од но се на ди сци плин ску од го вор ност по-
кра јин ских слу жбе ни ка, с об зи ром на то да ру ко во ди лац по кра јин ског се-
кре та ри ја та сво јим ак том од лу чу је о по кре та њу ди сци плин ског по ступ ка, 
од ре ђу је ди сци плин ску ко ми си ју и из ри че ди сци плин ске санк ци је, чи ме се, 
по ми шље њу ини ци ја то ра, оне мо гу ћа ва пра вич но по сту па ње, од но сно до-
при но си са мо вољ ном по сту па њу чла но ва ди сци плин ске ко ми си је. 

У од го во ру до но си о ца ак та на во ди се, по ред оста лог, да је Скуп шти на 
АП Вој во ди на до не ла оспо ре ну Од лу ку ко јом се уре ђу ју пра ва и ду жно сти 
по кра јин ских слу жбе ни ка, при јем у рад ни од нос, кла си фи ка ци ја рад них ме-
ста, струч но оспо со бља ва ње и уса вр ша ва ње, на пре до ва ње у слу жби и дру га 
пи та ња од зна ча ја за оства ри ва ње пра ва и ду жно сти по кра јин ских слу жбе-
ни ка. Ис ти че се да се до до но ше ња ове од лу ке на пра ва и оба ве зе из рад ног 
од но са за по сле них у по кра јин ских ор га ни ма сход но при ме њи вао За кон о 
рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 48/91, 
66/91, 44/98, 46/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05), чи ја је сход на при ме на 
про ду же на чла ном 189. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09). Пре ма на во ди-
ма од го во ра, од ред бе чла на 179. и чла на 183. став 1. Уста ва утвр ђу ју овла-
шће ње ау то ном не по кра ји не да са мо стал но, у скла ду са Уста вом и сво јим 
ста ту том, уре де ор га ни за ци ју и рад сво јих ор га на и слу жби, што под ра зу ме-
ва и уре ђи ва ње пра ва и оба ве за ко ја су ве за на за рад не од но се за по сле них, 
а ти чу се пи та ња утвр ђи ва ња зва ња, оце њи ва ња, на пре до ва ња по кра јин-
ских слу жбе ни ка и сл. Та ко ђе, до но си лац ак та ис ти че да се на ве де ном Од-
лу ком обез бе ђу је и сход на при ме на За ко на о рад ним од но си ма у др жав ним 
ор га ни ма у пи та њи ма као што су: пра во ру ко во ди о ца по кра јин ског ор га-
на да од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма по кра јин ског слу жбе ни ка, усло ви и 
на чи ни за сни ва ња и пре стан ка рад ног од но са, ди сци плин ска од го вор ност 
за по сле них, на чин од лу чи ва ња о прав ним сред стви ма из ја вље ним про тив 
од лу ка ру ко во ди о ца и др. По себ но се ис ти че да се при ли ком утвр ђи ва ња 
пра ва, оба ве за и од го вор но сти за по сле них во ди ло ра чу на да њи хов ни во 
не бу де ни ве ћи ни ма њи од ни воа утвр ђе ног за ко ном и дру гим про пи си-
ма из обла сти рад них од но са. У од но су на по је ди нач не на во де ини ци ја то ра 
ис ти че се да из од ред бе чла на 183. Уста ва про из ла зи овла шће ње АП Вој во-
ди не за са мо стал но утвр ђи ва ње зва ња по кра јин ских слу жбе ни ка (као што 
су зва ња са вет ни ка и ви шег са вет ни ка), те да оспо ре ним од ред ба ма чла на 
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12. и чла на 137. став 1. тач ка 7) Од лу ке ни су по вре ђе ни устав ни прин ци пи 
на ко је ука зу је ини ци ја тор, с об зи ром на окол ност да по сло ви по кра јин ског 
слу жбе ни ка под ра зу ме ва ју вр ше ње јав них овла шће ња те су усло ви за оба-
вља ње до дат ног ра да утвр ђе ни ра ди за шти те угле да по кра јин ских ор га на, 
спре ча ва ња евен ту ал ног су ко ба ин те ре са и при стра сно сти ра да по кра јин-
ских слу жбе ни ка. Та ко ђе, да ва лац од го во ра ис ти че да оспо ре ним од ред ба-
ма чл. 68. до 76. и чл. 129. до 142. Од лу ке ни је по вре ђе но пра во на јед на ку 
за шти ту пра ва и на прав но сред ство из чла на 36. Уста ва, већ је уки да њем 
ре мон стра тив но сти прав ног сред ства и кон сти ту и са њем Ко ми си је за жал-
бе Из вр шног ве ћа АП Вој во ди на као дру го сте пе не ин стан це у ди сци плин-
ском по ступ ку обез бе ђен ве ћи сте пен за шти те по кра јин ских слу жбе ни ка 
про тив ко јих је во ђен ди сци плин ски по сту пак. У ве зи са са ста вом по ме ну-
те Ко ми си је на во ди се да је чи не прав ни ци са ви ше го ди шњим ис ку ством 
у по сло ви ма упра ве и да ра ди у скла ду са пра ви ли ма оп штег управ ног по-
ступ ка, те да до не та ре ше ња Ко ми си је има ју ка рак тер управ них ака та, као 
и да су оспо ре не од ред бе Од лу ке ко је се од но се на ди сци плин ску од го вор-
ност по кра јин ских слу жбе ни ка до не те у ци љу спре ча ва ња са мо во ље ру ко-
во ди ла ца по кра јин ских ор га на.

II 
У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ну Од лу ку 

о по кра јин ским слу жбе ни ци ма до не ла Скуп шти на АП Вој во ди не 20. мар-
та 2007. го ди не, по зи вом на од ред бе чла на 183. став 1. Уста ва и чла на 43. 
и чла на 21. став 1. тач ка 2. Ста ту та АП Вој во ди не („Слу жбе ни лист АПВ“, 
број 17/91). По кра јин ском скуп штин ском од лу ком о спро во ђе њу Ста ту та 
АП Вој во ди не („Слу жбе ни лист АПВ“, број 18/09) Од лу ка о по кра јин ским 
слу жбе ни ци ма је про ме ни ла на зив у „По кра јин ска скуп штин ска од лу ка о 
по кра јин ским слу жбе ни ци ма“. До до но ше ња ове од лу ке, на пра ва и оба ве-
зе из рад ног од но са за по сле них у по кра јин ским ор га ни ма сход но се при-
ме њи вао За кон о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма, чи ја је сход на 
при ме на про ду же на са гла сно чла ну 189. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци-
ма, на рад не од но се у ор га ни ма ау то ном не по кра ји не и ло кал не са мо у пра-
ве до до но ше ња по себ ног за ко на. 

Оспо ре ном Од лу ком уре ђу ју се пра ва и ду жно сти по кра јин ских слу-
жбе ни ка, при јем у рад ни од нос, кла си фи ка ци ја рад них ме ста по кра јин ских 
слу жбе ни ка, струч но оспо со бља ва ње и уса вр ша ва ње, на пре до ва ње у слу-
жби и дру га пи та ња од зна ча ја за оства ри ва ње пра ва и ду жно сти по кра јин-
ских слу жбе ни ка, као и од ре ђе на пи та ња зна чај на за уре ђи ва ње и оства ри-
ва ње пра ва, ду жно сти и од го вор но сти на ме ште ни ка.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 12. Од лу ке про пи са но је: да по кра јин ски 
слу жбе ник мо же, уз пи сме ну са гла сност ру ко во ди о ца по кра јин ског ор га-
на, ван рад ног вре ме на да ра ди за дру гог по сло дав ца, ако до дат ни рад ни је 
за бра њен по себ ним за ко ном, или дру гим про пи сом, ако не пред ста вља су-
коб ин те ре са и не ути че на не при стра сност ра да по кра јин ског слу жбе ни-
ка (став 1); да са гла сност ру ко во ди о ца по кра јин ског ор га на ни је по треб на 
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за до дат ни на уч но ис тра жи вач ки рад, об ја вљи ва ње ау тор ских де ла и рад у 
кул тур но –умет нич ким, ху ма ни тар ним, спорт ским и слич ним удру же њи-
ма (став 2); да је по кра јин ски слу жбе ник ду жан да о свом до дат ном ра ду из 
ста ва 2. овог чла на оба ве сти ру ко во ди о ца по кра јин ског ор га на (став 3); да 
ру ко во ди лац по кра јин ског ор га на мо же да за бра ни и та кав рад ако се њи-
ме оне мо гу ћа ва или оте жа ва рад по кра јин ског слу жбе ни ка или ште ти угле-
ду по кра јин ског ор га на (став 4). Од ред бом чла на 131. став 1. тач ка 7) Од лу-
ке, ко ја је у ве зи са прет ход ним од ред ба ма, пред ви ђе на је као те жа по вре да 
рад не ду жно сти из рад ног од но са оба вља ње до дат ног ра да у су прот но сти 
са усло ви ма утвр ђе ним овом од лу ком. 

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 13. Од лу ке про пи са но је да по кра јин ски 
слу жбе ник има пра во жал бе на ре ше ње ру ко во ди о ца по кра јин ског ор га на 
ко јим се од лу чу је о ње го вим пра ви ма и ду жно сти ма (став 1), а о жал би од-
лу чу је Ко ми си ја за жал бе Из вр шног ве ћа АП Вој во ди не (став 2).

Оспо ре ним од ред ба ма чл. 37. и 38. Од лу ке про пи са ни су усло ви за из-
вр ши лач ка рад на ме ста ви шег са вет ни ка и са вет ни ка, та ко што је пред ви-
ђе но да за рад на по сло ви ма у зва њу ви шег са вет ни ка по кра јин ски слу жбе-
ник мо ра да има за вр шен фа кул тет и нај ма ње де вет го ди на рад ног ис ку ства 
у стру ци и по ло жен струч ни ис пит за рад у ор га ну упра ве, а за рад на по сло-
ви ма у зва њу са вет ни ка по кра јин ски слу жбе ник мо ра да има за вр шен фа-
кул тет и нај ма ње се дам го ди на рад ног ис ку ства у стру ци и по ло жен струч-
ни ис пит за рад у ор га ну упра ве.

Оспо ре ним од ред ба ма чл. 68. до 76. Од лу ке уре ђен је по сту пак од лу чи-
ва ња о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма по кра јин ских слу жбе ни ка та-
ко што је, из ме ђу оста лог, про пи са но: да о рас по ре ђи ва њу на рад но ме сто 
и о дру гим пра ви ма и оба ве за ма из рад ног од но са по кра јин ског слу жбе ни-
ка, као и о пре стан ку рад ног од но са од лу чу је ре ше њем ру ко во ди лац по кра-
јин ског ор га на или ли це ко је он за то пи сме но овла сти, да су до не та ре ше ња 
управ ни ак ти и да се про тив њих мо же под не ти жал ба Ко ми си ји за жал бе 
(члан 68); да је Ко ми си ја за жал бе ко ми си ја Из вр шног ве ћа ко ја од лу чу је о 
жал ба ма по кра јин ских слу жбе ни ка на ре ше ња ко ји ма се од лу чу је о њи хо вим 
пра ви ма и ду жно сти ма и о жал ба ма уче сни ка кон кур са и ин тер ног огла са, 
те да при ме њу је за кон ко јим се уре ђу је оп шти управ ни по сту пак (члан 69).

Оспо ре ним од ред ба ма чл. 70. до 76. Од лу ке про пи са но је да је рок за 
од лу чи ва ње о жал би 30 да на од да на ње ног при је ма, ако овом од лу ком ни је 
дру га чи је од ре ђе но и да се про тив од лу ке Ко ми си је за жал бе мо же по кре ну-
ти управ ни спор, да је Ко ми си ја у свом ра ду са мо стал на и до но си по слов-
ник, од ре ђе ни су број и по ло жај чла но ва Ко ми си је, пре ста нак ду жно сти и 
раз ре ше ње чла но ва ко ми си је, из ве штај о ра ду и оба вља ње струч но – тех-
нич ких по сло ва за по тре бе Ко ми си је.

Оспо ре ним од ред ба ма чл. 129. до 142. Од лу ке уре ђен је по сту пак ди-
сци плин ске од го вор но сти по кра јин ских слу жбе ни ка, пред ви ђе не су лак ше 
и те же по вре де ду жно сти из рад ног од но са, ди сци плин ске ка зне, тре ну так 
пре стан ка рад ног од но са, по кре та ње и во ђе ње ди сци плин ског по ступ-
ка, одр жа ва ње усме не рас пра ве, из бор и од ме ра ва ње ди сци плин ске ка зне,  
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раз ло зи за уда ље ње са ра да и по сту пак уда ље ња, жал ба на ре ше ње о уда-
ље њу са ра да, за ста ре лост, упис ди сци плин ске ка зне у еви ден ци ју и ње но 
бри са ње као и ди сци плин ски по сту пак про тив по кра јин ског слу жбе ни ка 
на ру ко во де ћем рад ном ме сту.

III 
За оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба Од лу ке од зна ча ја су од ред бе 

Уста ва ко ји ма је утвр ђе но: да се људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста-
вом не по сред но при ме њу ју (члан 18. став 1); да људ ска и ма њин ска пра ва 
за јем че на Уста вом мо гу за ко ном би ти огра ни че на ако огра ни че ње до пу-
шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав до пу шта, у оби му нео п ход ном да се 
устав на свр ха огра ни че ња за до во љи у де мо крат ском дру штву и без за ди ра-
ња у су шти ну за јем че ног пра ва, да до стиг ну ти ни во људ ских и ма њин ских 
пра ва не мо же се сма њи ва ти и да при огра ни ча ва њу људ ских и ма њин ских 
пра ва, сви др жав ни ор га ни, а на ро чи то су до ви, ду жни су да во де ра чу на о 
су шти ни пра ва ко је се огра ни ча ва, ва жно сти свр хе огра ни че ња, при ро ди и 
оби му огра ни че ња, од но су огра ни че ња са свр хом огра ни че ња и о то ме да ли 
по сто ји на чин да се свр ха огра ни че ња по стиг не ма њим огра ни че њем пра-
ва (члан 20); да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки, да сва ко има пра во 
на јед на ку за кон ску за шти ту, без дис кри ми на ци је и да је за бра ње на сва ка 
дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи-
то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро-
ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул-
ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. 
ст. 1. до 3); да се јем чи јед на ка за шти та пра ва пред су до ви ма и дру гим др-
жав ним ор га ни ма, има о ци ма јав них овла шће ња и ор га ни ма ау то ном не по-
кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и да сва ко има пра во на жал бу или 
дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње го вом пра ву, 
оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су (члан 36); да се јем чи пра во 
на рад, у скла ду са за ко ном, да сва ко има пра во на сло бо дан из бор ра да и 
да су сви ма, под јед на ким усло ви ма, до ступ на сва рад на ме ста (члан 60. ст. 
1. до 3); да Ре пу бли ка Ср би је уре ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог, си стем 
у обла сти рад них од но са (члан 97. став 1. тач ка 8); да На род на скуп шти на 
до но си за ко не и дру ге оп ште ак те из над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је (члан 
99. став 1. тач ка 7); да су је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над ле жне у пи та њи-
ма ко ја се, на свр сис хо дан на чин, мо гу оства ри ва ти уну тар је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве, а ау то ном не по кра ји не у пи та њи ма ко ја се, на свр сис хо дан 
на чин, мо гу оства ри ва ти уну тар ау то ном не по кра ји не, у ко ји ма ни је над-
ле жна Ре пу бли ка Ср би је, а ко ја су пи та ња од ре пу блич ког, по кра јин ског и 
ло кал ног зна ча ја од ре ђу је се за ко ном (члан 177); да Ре пу бли ка Ср би ја за-
ко ном мо же по ве ри ти ау то ном ним по кра ји на ма и је ди ни ца ма ло кал не са-
мо у пра ве по је ди на пи та ња из сво је над ле жно сти (члан 178. став 1); да ау-
то ном не по кра ји не, у скла ду са Уста вом и ста ту том ау то ном не по кра ји не 
са мо стал но про пи су ју уре ђе ње и над ле жност сво јих ор га на и јав них слу-
жби (члан 179); да ау то ном не по кра ји не, у скла ду са Уста вом и сво јим ста-
ту том, уре ђу ју над ле жност, из бор, ор га ни за ци ју и рад ор га на и слу жби ко је 
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осни ва ју (члан 183. став 1); да о пи та њи ма из сво је над ле жно сти ау то ном-
на по кра ји на до но си од лу ке и дру га оп шта ак та (члан 185. став 3); да за ко-
ни тост ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу је о пра ву, оба ве зи 
или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су под ле же пре и спи ти ва њу пред су дом у 
управ ном спо ру, ако у од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га-
чи ја суд ска за шти та (члан 198. став 2).

За ко ном о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 6/98, 49/99, 34/01 и 39/02) про пи са но је: да 
о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма утвр ђе ним овим за ко ном за по-
сле них и по ста вље них, од но сно иза бра них ли ца у др жав ном ор га ну од лу-
чу је функ ци о нер ко ји ру ко во ди др жав ним ор га ном, ако овим за ко ном ни-
је друк чи је утвр ђе но (члан 2. став 1); да за по сле ни у др жав ним ор га ни ма 
мо гу сти ца ти зва ња у окви ру ви со ке школ ске спре ме – ви ши са вет ник, са-
вет ник, са мо стал ни струч ни са рад ник, ви ши струч ни са рад ник и струч ни 
са рад ник (члан 27. став 1. тач ка 1)), а да зва ње са вет ни ка и ви шег са вет ни-
ка мо же сте ћи за по сле ни у др жав ном ор га ну чи ја се над ле жност про сти ре 
на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке (члан 27. став 2); да зва ња у окви ру ви со ке 
школ ске спре ме се сти чу под за ко ном про пи са ним усло ви ма и да зва ње са-
вет ни ка мо же сте ћи за по сле ни у др жав ном ор га ну ко ји има ви со ку школ-
ску спре му, нај ма ње 7 го ди на рад ног ста жа и оспо со бљен је да са мо стал но 
оба вља сло же не по сло ве из јед не или ви ше обла сти ко ји зах те ва ју по себ-
ну оспо со бље ност (члан 28. став 1. тач ка 1)); да ди сци плин ске ме ре про тив 
за по сле ног у др жав ном ор га ну из ри че функ ци о нер ко ји ру ко во ди др жав-
ним ор га ном (члан 60); да про тив сва ког ре ше ња или дру гог ак та ко јим је 
од лу че но о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма за по сле ни, од но сно по ста вље но 
ли це, има пра во да под не се при го вор (члан 71. став 2). 

За ко ном о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 111/09) 
у чла ну 6. про пи са но је да се над ле жним ор га ном, у сми слу овог за ко на, 
сма тра ју др жав ни ор га ни, ор га ни ау то ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве, при вред на дру штва, јав на и дру га пред у зе ћа, уста но ве, ор-
га ни за ци је и по је дин ци, као и по себ ни ор га ни, ка да у вр ше њу јав них овла-
шће ња ре ша ва ју у управ ним ства ри ма (члан 6).

Од ред бом чла на 189. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма слу жбе ни-
ци ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 
104/09) про пи са но је да се од ред бе За ко на о рад ним од но си ма у др жав ним 
ор га ни ма на ста вља ју да се сход но при ме њу ју на рад не од но се у ор га ни ма 
ау то ном не по кра ји не и ло кал не са мо у пра ве до до но ше ња по себ ног за ко на.

IV 
По ла зе ћи од Уста вом утвр ђе не над ле жно сти Ре пу бли ке да уре ђу је и 

обез бе ђу је си стем у обла сти рад них од но са и, са гла сно то ме, за кон ског од-
ре ђе ња да ће се на рад не од но се у ор га ни ма ау то ном не по кра ји не од ред-
бе За ко на о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма на ста ви ти сход но да 
се при ме њу ју до до но ше ња по себ ног за ко на, Устав ни суд на ла зи да се као 
основ но спо р но устав но прав но пи та ње у овом по ступ ку по ста вља да ли 
си стем ско уре ђи ва ње пи та ња рад них од но са за по сле них у по кра јин ским  



354 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

ор га ни ма, ка ко је то учи ње но оспо ре ном Од лу ком (од при је ма у рад ни од-
нос, пра ва и ду жно сти по кра јин ских слу жбе ни ка, раз вр ста ва ња рад них 
ме ста, од лу чи ва ња о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма по кра јин ских 
слу жбе ни ка, до пре стан ка рад ног од но са, ди сци плин ске од го вор но сти, по-
ло жа ја на ме ште ни ка и дру го), мо же би ти пред мет уре ђи ва ња под за кон ским 
ак том и да ли су устав не нор ме о пра ву ау то ном не по кра ји не да са мо стал-
но про пи су је уре ђе ње и над ле жност сво јих ор га на и јав них слу жби (члан 
179. Уста ва), од но сно да уре ђу је над ле жност, из бор, ор га ни за ци ју и рад ор-
га на и слу жби ко је осни ва (члан 183. став 1. Уста ва), устав ни основ и за са-
мо стал но, ау то ном но уре ђи ва ње си сте ма рад них од но са за по сле них у ор-
га ни ма и јав ним слу жба ма ко је ау то ном на по кра ји на осни ва. 

На осно ву из не тог, а има ју ћи у ви ду да је од ред бом чла на 54. став 1. За-
ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) пред ви ђе но да 
у по ступ ку оце њи ва ња устав но сти или за ко ни то сти Устав ни суд ни је огра-
ни чен зах те вом овла шће ног пред ла га ча, од но сно ини ци ја то ра, Устав ни суд 
сма тра да има осно ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти пред мет-
не Од лу ке о по кра јин ским слу жбе ни ци ма у це ли ни, са гла сно од ред би чла-
на 53. став 1. За ко на о Устав ном су ду.

С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 33. 
став 1, чла на 34. став 1. и чла на 46. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду, као и 
чла на 82. тач ка 10. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да 

Број: IУа-2/2009 од 15. де цем бра 2011. го ди не

За кљу чак Вла де 05 број: 113-1041/2010-4  
од 17. фе бру а ра 2010. го ди не

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти За кључ ка 
Вла де 05 број: 113-1041/2010-4 од 17. фе бру а ра 2010. го ди не. 

2. Ре ше ње до ста ви ти Вла ди ра ди да ва ња од го во ра.
3. Рок за да ва ње од го во ра је 30 да на од да на при је ма Ре ше ња.

О б р а з л о ж е њ е

I
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 

устав но сти и за ко ни то сти За кључ ка Вла де Ре пу бли ке Ср би је 05 број: 43-
6256/2009-001 од 2. ок то бра 2009. го ди не. Ини ци ја тор сма тра да оспо ре ни 
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За кљу чак Вла де ни је у са гла сно сти с Уста вом, ва же ћим за ко ни ма ко ји ре-
гу ли шу над ле жност Вла де и за ко ни ма ко ји ре гу ли шу ма те ри ју пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња и по сту пак на пла те до при но са за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње. Пре ма на во ди ма ини ци ја то ра, За кљу чак ни је у са гла-
сно сти са од ред бом чла на 21. став 1. Уста ва ко јом је утвр ђе но да су пред 
Уста вом и за ко ном сви јед на ки, од ред бом чла на 82. став 1. Уста ва ко јом се 
га ран ту је рав но прав ност при ват не и дру гих об ли ка сво ји не, као ни са од ред-
бом чла на 84. став 1. Уста ва ко јом је про пи са но да сви има ју јед нак прав ни 
по ло жај на тр жи шту. Ини ци ја тор, та ко ђе, на во ди да је За кљу чак про ти ван 
чла ну 123. Уста ва ко јом су про пи са не над ле жно сти Вла де, јер је, по ње го вом 
ми шље њу, Вла да оспо ре ним ак том ре гу ли са ла ма те ри ју ко ја не спа да у ње ну 
над ле жност. По ред то га, ис ти че да је За кљу чак про ти ван чла ну 196. ст. 1. и 
2. Уста ва, јер ни је об ја вљен у ре пу блич ком слу жбе ном гла си лу, те не мо же 
про из во ди ти прав но деј ство. По на во ди ма ини ци ја то ра, За кљу чак омо гу-
ћа ва по је ди ним при ват ним су бјек ти ма ко ји ни су по што ва ли ва же ће за ко-
не о оба ве зи пла ћа ња до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње по-
ве зи ва ње ста жа, од но сно из ми ри ва ње ду га по том осно ву на те рет дру гих 
по ре ских об ве зни ка, од но сно на те рет бу џет ских сред ста ва Ре пу бли ке Ср-
би је. По ред то га, ис ти че да на ве де ни За кљу чак омо гу ћа ва при вред ним су-
бјек ти ма ко ји су под не по сред ном кон тро лом Вла де или су би ли под не по-
сред ном кон тро лом Вла де, а са да су у при ват ном вла сни штву осло ба ђа ње 
од оба ве за пла ћа ња до спе лих до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње, док дру ги при вред ни су бјек ти ни су об у хва ће ни овим за кључ ком, те 
су на тај на чин ста вље ни у не рав но пра ван по ло жај на тр жи шту, што је су-
прот но од ред би чла на 82. став 1. Уста ва. Та ко ђе, из но си ми шље ње да је на-
ве де ни За кљу чак ста вио у не рав но пра ван по ло жај на тр жи шту при вред не 
су бјек те у др жав ном вла сни штву и ве ћин ском др жав ном вла сни штву ко ји 
су из ми ри ва ли на вре ме или са за ка шње њем до при но се за пен зиј ско ин ва-
лид ско оси гу ра ње, као и оне су бјек те пре ма ко ји ма је По ре ска упра ва спро-
во ди ла при нуд ну на пла ту. Под но си лац сма тра да је на ве де ним За кључ ком 
Фонд пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња до ве ден у си ту а ци ју да не мо же да 
на пла ти по тра жи ва ња од об ве зни ка и да су на тај на чин по сред но оште ће-
ни сви ње го ви оси гу ра ни ци ко ји ма због не до стат ка фи нан сиј ских сред ста-
ва пра ва мо гу би ти сма ње на или уки ну та.

II
У спро ве де ном по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је сле де ће:
Бу ду ћи да је оспо ре ни За кљу чак Вла де Ре пу бли ке Ср би је 05 број: 43-

6256/2009-001 од 2. ок то бра 2009. го ди не пре стао да ва жи до но ше њем но вог 
За кључ ка Вла де 05 број: 113-1041/2010-4 од 17. фе бру а ра 2010. го ди не и да 
ни је про из вео по сле ди це у при ме ни, то је Устав ни суд у од но су на оспо ре-
ни За кљу чак об у ста вио по сту пак због пре стан ка про це сних прет по став ки 
за во ђе ње по ступ ка и за кљу чио да по во дом на ве де не ини ци ја ти ве по кре не 
по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти За кључ ка Вла де 05 број: 113-
1041/2010-4 од 17. фе бру а ра 2010. го ди не.
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За кљу чак Вла де 05 број: 113-1041/2010-4 од 17. фе бру а ра 2010. го ди не до-
нет је на пред лог Ми ни стар ства фи нан си ја, на осно ву од ред бе чла на 43. став 
3. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 55/05, 71/05, 111/07 и 65/08), 
ко јом је про пи са но да Вла да ка да не до но си дру ге ак те до но си за кључ ке.

У тач ки 1. За кључ ка пред ви ђе но је да се од ре ђе ним при вред ним су бјек-
ти ма ко ји има ју не из ми ре не оба ве зе за до при но се за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње за по сле них за пе ри од од 1. ја ну а ра 2004. го ди не до 31. де цем-
бра 2009. го ди не, из вр ши по ве зи ва ње ста жа упла том не из ми ре них оба ве за 
по том осно ву, а да ће упла ту сред ста ва из вр ши ти Ми ни стар ство фи нан-
си ја на те рет рас хо да бу џе та Ре пу бли ке Ср би је за 2010. го ди ну, пред ви ђе-
них за до та ци је Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. 
Пре ма тач ки 1. За кључ ка, при вред ни су бјек ти на ко је се од но си по ве зи ва-
ње ста жа су: 1) при вред но дру штво ко је по слу је са ви ше од 50% др жав ног 
ка пи та ла; 2) пред у зе ће кроз при вред но дру штво ко је се на ла зи у по ступ-
ку при пре ме за при ва ти за ци ју и 3) су бје кат при ва ти за ци је ко ји се на ла зи у 
по ступ ку при ва ти за ци је. Тач ком 2. овог за кључ ка пред ви ђе но је да се при-
вред ним су бјек ти ма ко ји има ју не из ми ре не оба ве зе за до при но се за пен зиј-
ско ин ва лид ско оси гу ра ње за по сле них за пе ри од од 1. ја ну а ра 2004. го ди не 
до 31. де цем бра 2009. го ди не из вр ши по ве зи ва ње ста жа за кљу чи ва њем уго-
во ра о за ду жи ва њу ра ди по ве зи ва ња ста жа, и то сле де ћим при вред ним су-
бјек ти ма: 1) при вред но дру штво ко је је при ва ти зо ва но у скла ду са За ко ном 
о сво јин ској тран сфор ма ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 32/97 и 10/01); 
2) су бје кат при ва ти за ци је код ко јег је за кљу чен уго вор о про да ји ка пи та-
ла, од но сно имо ви не, а ко ји се на ла зи у по ступ ку кон тро ле из вр ше ња уго-
вор них оба ве за куп ца и 3) при вред но дру штво код ко јег је за кљу чен уго-
вор о про да ји ка пи та ла, од но сно имо ви не, а код ко јег су ис те кли ро ко ви у 
ко ји ма Аген ци ја за при ва ти за ци ју кон тро ли ше из вр ше ње уго вор них оба-
ве за куп ца. Пре ма овој тач ки За кључ ка, на ве де ни при вред ни су бјек ти оба-
ве зу по осно ву по ве зи ва ња ста жа из ми ри ва ће у ро ку од че ти ри го ди не уз 
грејс пе ри од од јед не го ди не, са ка ма том у ви си ни есконт не сто пе На род не 
бан ке Ср би је, а при за кљу чи ва њу уго во ра о за ду жи ва њу ра ди по ве зи ва ња 
ста жа има ју оба ве зу да Ми ни стар ству фи нан си ја до ста ве јед но од сле де ћих 
сред ста ва обез бе ђе ња: 1) хи по те ку на не по крет но сти; 2) тра си ра ну ме ни-
цу, ава ли ра ну од стра не по слов не бан ке и 3) јем ство дру гог прав ног ли ца. 
Тач ком 3. на ве де ног за кључ ка утвр ђе но је да ће Ми ни стар ство фи нан си ја 
– По ре ска упра ва, у са рад њи са Ре пу блич ким фон дом за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње, утвр ди ти за пи сни ком из нос не из ми ре них оба ве за за до-
при но се за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за пе ри од од 1. ја ну а ра 2004. 
го ди не до 31. де цем бра 2009. го ди не са при па да ју ћом ка ма том до да на са-
чи ња ва ња за пи сни ка. Са гла сно тач ки 4. овог за кључ ка, Ми ни стар ство фи-
нан си ја ће из сред ста ва бу џе та Ре пу бли ке Ср би је пре не ти сред ства у ви-
си ни оба ве зе утвр ђе не за пи сни ком, а упла та сред ста ва из вр ши ће се пре ко 
уплат них ра чу на за до при нос за пен зиј ско ин ва лид ско оси гу ра ње, за сва-
ки при вред ни су бје кат по је ди нач но, са по зи вом на ПИБ тог су бјек та. У тач. 
5. и 6. на ве де ног за кључ ка пред ви ђе но је да ће на осно ву из вр ше не упла те  
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Ми ни стар ства фи нан си ја, Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње утвр ди ти стаж оси гу ра ња за за по сле не у на ве де ним при вред ним 
су бјек ти ма, а да ће се на чин и по сту пак по ве зи ва ња ста жа бли же уре ди ти 
ин тер ним ак том ми ни стра фи нан си ја и ми ни стра ра да и со ци јал не по ли-
ти ке. Тач ком 7. За кључ ка овла шћен је ми ни стар фи нан си ја да у име Вла де, 
као за ступ ни ка Ре пу бли ке Ср би је, пот пи ше уго во ре пред ви ђе не овим за-
кључ ком. Овај за кљу чак је ра ди ре а ли за ци је до ста вљен Ми ни стар ству фи-
нан си ја, Ми ни стар ству ра да и со ци јал не по ли ти ке, Ре пу блич ком фон ду за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, Ми ни стар ству еко но ми је и ре ги о нал-
ног раз во ја и Аген ци ји за при ва ти за ци ју.

III
Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да уре ђе ње вла сти по чи ва на по-

де ли вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску (члан 4. став 2); да су пред 
Уста вом и за ко ном сви јед на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за-
шти ту, без дис кри ми на ци је, да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по-
сред на или по сред на по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, 
на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по-
ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и 
пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 1. до 3); да Ре пу бли ка 
Ср би је уре ђу је и обез бе ђу је, из ме ђу оста лог, си стем у обла сти рад них од но-
са, со ци јал ног оси гу ра ња и дру гих об ли ка со ци јал не си гур но сти (члан 97. 
став 1. тач ка 8); да На род на скуп шти на до но си за ко не и дру ге оп ште ак те 
из над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је (члан 99. став 1. тач ка 7); да Вла да утвр-
ђу је и во ди по ли ти ку, из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште ак те На род не скуп-
шти не, до но си уред бе и дру ге оп ште ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на, пред ла-
же На род ној скуп шти ни за ко не и дру ге оп ште ак те и да је о њи ма ми шље ње 
кад их под не се дру ги пред ла гач, усме ра ва и ускла ђу је рад ор га на др жав не 
упра ве и вр ши над зор над њи хо вим ра дом, а вр ши и дру ге по сло ве од ре-
ђе не Уста вом и за ко ном (члан 123); да је прав ни по ре дак Ре пу бли ке Ср би је 
је дин ствен и да сви за ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли ци Ср би-
ји мо ра ју би ти са гла сни са Уста вом (члан 194. ст. 1. и 3); да се за ко ни и сви 
дру ги оп шти ак ти об ја вљу ју пре сту па ња на сна гу, те да се Устав, за ко ни и 
под за кон ски оп шти ак ти Ре пу бли ке Ср би је об ја вљу ју у ре пу блич ком слу-
жбе ном гла си лу, а ста ту ти, од лу ке и дру ги оп шти ак ти ау то ном них по кра-
ји на се об ја вљу ју у по кра јин ском слу жбе ном гла си лу (члан 196. ст. 1. и 2). 

Пре ма За ко ну о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 55/05, 71/05, 101/07 
и 65/08), Вла да утвр ђу је и во ди по ли ти ку Ре пу бли ке Ср би је у окви ру Уста-
ва и за ко на и дру гих оп штих ака та На род не скуп шти не, из вр ша ва за ко не и 
дру ге оп ште ак те На род не скуп шти не, та ко што до но си оп ште и по је ди нач-
не прав не ак те и пред у зи ма дру ге ме ре (члан 2). У одељ ку „IV Ак ти Вла де“, 
од ред ба ма чл. 42. до 46. За ко на про пи са но је да Вла да од лу ком осни ва јав-
на пред у зе ћа, уста но ве и дру ге ор га ни за ци је, пред у зи ма ме ре и уре ђу је пи-
та ња од оп штег зна ча ја и од лу чу је о дру гим ства ри ма за ко је је за ко ном или 
уред бом од ре ђе но да их Вла да уре ђу је од лу ком, да Вла да ре ше њем од лу чу је  
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о по ста вље њи ма, име но ва њи ма и раз ре ше њи ма, у управ ним ства ри ма и 
дру гим пи та њи ма од по је ди нач ног зна ча ја, а да кад не до но си дру ге ак те, 
Вла да до но си за кључ ке (члан 43); да се уред бе, од лу ке, по слов ник, ме мо-
ран дум о бу џе ту и ре ше ња ко ји ма се по ни шта ва ју и уки да ју про пи си ор га-
на др жав не упра ве об ја вљу ју у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, а 
да се оста ли ак ти Вла де и пред сед ни ка Вла де мо гу об ја ви ти у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ ако је то овим за ко ном или дру гим про пи сом 
од ре ђе но или ако та ко при њи хо вом до но ше њу од лу чи Вла да (члан 46).

IV 
По ла зе ћи од са др жи не на во да ини ци ја то ра и од на ве де них од ре да ба 

Уста ва и за ко на, Устав ни суд је оце нио да се у ве зи са оспо ра ва њем устав-
но сти и за ко ни то сти на ве де ног За кључ ка Вла де, осно ва но по ста вља ју као 
спо р на сле де ћа устав но прав на пи та ња:

1) да ли је до но ше њем оспо ре ног ак та Вла да, као ор ган из вр шне вла сти, 
иза шла из ван окви ра сво је Уста вом утвр ђе не над ле жно сти из чла на 123. тач. 
2. и 3. Уста ва и по вре ди ла на че ло по де ле вла сти из чла на 4. став 2. Уста ва;

2) да ли од но си уре ђе ни оспо ре ним За кључ ком спа да ју у за кон ску ма-
те ри ју ко ју уре ђу је На род на скуп шти на, у оства ри ва њу над ле жно сти Ре пу-
бли ке Ср би је утвр ђе не од ред бом чла на 97. тач ка 8. Уста ва;

3) да ли се оспо ре ним про пи си ва њем по вре ђу је на че ло за бра не дис кри-
ми на ци је утвр ђе но од ред ба ма чла на 21. Уста ва, бу ду ћи да је по ве зи ва ње 
ста жа оси гу ра ња, у сми слу оспо ре ног За кључ ка омо гу ће но са мо по је ди ним 
при вред ним су бјек ти ма, док су дру ги при вред ни су бјек ти из вр ша ва ли сво-
је оба ве зе пла ћа ња до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње (бла-
го вре ме но, уз пла ћа ње ка ма те или у по ступ ку при нуд не на пла те); 

4) да ли су на ве де ним За кључ ком по вре ђе ни устав ни прин ци пи из чла-
на 82. став 1. и чла на 84. став 1. Уста ва, има ју ћи у ви ду да су За кључ ком об-
у хва ће ни са мо при вред ни су бјек ти у др жав ном вла сни штву и ве ћин ском 
др жав ном вла сни штву ко ји ни су из ми ри ва ли оба ве зу пла ћа ња до при но-
са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за сво је за по сле не, од но сно да ли 
се да ва њем ова квих по год но сти од ре ђе ној ка те го ри ји при вред них су бје-
ка та у за ви сно сти од об ли ка сво ји не омо гу ћа ва по вољ ни ји прав ни по ло-
жај на тр жи шту;

5) да ли је оспо ре ни акт у са гла сно сти са од ред ба ма Уста ва ко је се од-
но се на хи је рар хи ју до ма ћих оп штих прав них ака та у је дин стве ном прав-
ном по рет ку Ре пу бли ке Ср би је (чл. 194. и 195. Уста ва), као и са устав ним 
од ред ба ма ко ји ма је утвр ђе на оба ве за об ја вљи ва ња оп штих прав них ака та 
пре њи хо вог сту па ња на сна гу (члан 196. ст. 1. и 2).

V 
На осно ву из не тог, Устав ни суд је оце нио да се осно ва но по ста вља пи-

та ње устав но сти и за ко ни то сти За кључ ка Вла де 05 број: 113-1041/2010-4 од 
17. фе бру а ра 2010. го ди не, те је, са гла сно од ред би чла на 53. став 1. За ко на о 
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Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), по кре нуо по сту пак 
за оце ну устав но сти и за ко ни то сти на ве де ног За кључ ка.

По ла зе ћи од из ло же ног, а на осно ву од ред бе чла на 46. тач ка 1) За ко на 
о Устав ном су ду, Устав ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да 

Број: IУо-577/2011 од 10. но вем бра 2011. го ди не





7. ЗА СТА ЈА ЊЕ СА ПО СТУП КОМ





Устав ни суд, до нео je

З А К Љ У Ч А К 

1. За ста је се са по ступ ком за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да-
ба чл. 4, 5. и 8. Од лу ке о ви део-над зо ру гра да Но вог Са да („Слу жбе ни лист 
гра да Но вог Са да“, број 55/09).

2. По сту пак ће се на ста ви ти, ако Од лу ка из тач ке 1. не бу де уса гла ше-
на са Уста вом и за ко ном до 31. де цем бра 2011. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ни суд је по во дом ви ше под не тих ини ци ја ти ва, на сед ни ци одр-
жа ној 16. ју на 2011. го ди не по кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти и за-
ко ни то сти од ре да ба чл. 4, 5. и 8. Од лу ке о ви део-над зо ру гра да Но вог Са да 
(„Слу жбе ни лист гра да Но вог Са да“, број 55/09). Ре ше ње о по кре та њу по-
ступ ка број IУо-786/2010 до ста вље но је Скуп шти ни гра да Но вог Са да ра-
ди да ва ња од го во ра по во дом устав но прав них пи та ња за ко ја је Суд оце нио 
да се мо гу по ста ви ти као спо р на. 

До но си лац оспо ре не Од лу ке обра тио се Устав ном су ду до пи сом од 10. 
ав гу ста 2011. го ди не са пред ло гом да Суд, пре од лу чи ва ња у овом пред ме-
ту, за ста не са по ступ ком и омо гу ћи Скуп шти ни гра да Но вог Са да да раз-
мо три устав но прав на пи та ња ко ја је Устав ни суд по ста вио у Ре ше њу о по-
кре та њу по ступ ка. 

Од ред бом чла на 55. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 109/07) про пи са но је да у то ку по ступ ка, а на зах тев до но-
си о ца оспо ре ног оп штег ак та, Устав ни суд мо же пре до но ше ња од лу ке о 
устав но сти или за ко ни то сти, за ста ти са по ступ ком и да ти мо гућ ност до-
но си о цу оп штег ака та да, у од ре ђе ном ро ку от кло ни уо че не не у став но сти 
или не за ко ни то сти. 

Има ју ћи у ви ду на ве де ну од ред бу чла на 55. став 1. За ко на о Устав ном 
су ду, те пи сме ни зах тев до но си о ца ак та, Устав ни суд је за кљу чио да су се 
сте кли усло ви да се за ста не са по ступ ком за оце ну устав но сти и за ко ни то-
сти оспо ре них од ре да ба Од лу ке о ви део-над зо ру гра да Но вог Са да, ка ко би 
се да ла мо гућ ност до но си о цу ак та да от кло ни уо че не не у став но сти и не за-
ко ни то сти у ро ку ко ји је Устав ни суд од ре дио. 

На осно ву од ре да ба чла на 48. За ко на о Устав ном су ду и чла на 82. став 
2. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 
27/08), Устав ни суд је за кљу чио као у из ре ци. 

За кљу чак Устав ног су да 

Број: IУо-786/2010 од 29. сеп тем бра 2011. го ди не





8. ИЗ ВР ШЕ ЊЕ ОД ЛУ КА УСТАВ НОГ СУ ДА





У си ту а ци ји ка да је од бор ни ку пре су дом Окру жног су да утвр ђен пре-
ста нак ман да та у Скуп шти ни оп шти не, на кон че га је Скуп шти на оп шти-
не до не ла ре ше ње о по твр ђи ва њу ман да та кан ди да ту за но вог од бор ни ка, 
а ре ше њем Управ ног су да бла го вре ме на „жал ба-зах тев“ за из ме ну по је-
ди нач ног ак та о пре стан ку ман да та, у сми слу Од лу ке Устав ног су да IУз-
52/2008 од 21. апри ла 2010. го ди не, од ба че на као не до зво ље на, Устав ни 
суд је оце нио да је за по сту па ње по зах те ву за из ме ну пре су де Окру жног 
су да над ле жан Управ ни суд.

Не по сту па ње над ле жног ор га на по зах те ву за из ме ну ак та, ка ко је то 
пред ви ђе но од ред бом чла на 61. За ко на о Устав ном су ду, не зна чи да се из-
ме ном по је ди нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном 
оп штег ак та за ко ји је утвр ђе но да је не у ста ван и да је по треб но да Устав-
ни суд у скла ду са чла ном 62. За ко на о Устав ном су ду од ре ди дру га чи ји 
на чин от кла ња ња по сле ди ца, као што под но си лац зах те ва.

Пре ма схва та њу Устав ног су да, у по ступ ку за из ме ну ак та о пре стан ку 
ман да та за ко ји је у кон крет ном слу ча ју над ле жан Управ ни суд, тај суд, 
у скла ду са чла ном 61. За ко на о Устав ном су ду, мо же од лу чи ва ти са мо о 
зах те ву за из ме ну ак та о пре стан ку ман да та, а не и о из ме ни ак та о до де-
ли ман да та но вом од бор ни ку ко ји је до не ла скуп шти на је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве. Зах тев за из ме ну ак та о до де ли и по твр ђи ва њу ман да та 
но вом од бор ни ку мо же се под не ти са мо скуп шти ни је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве, и то на кон до но ше ња од лу ке Управ ног су да да из ме ни акт о 
пре стан ку ман да та. 

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Усва ја се зах тев Зо ра на Жив ко ви ћа за из вр ше ње Од лу ке Устав ног су да  
IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС“, број 34/10) од 21. апри ла 2010. го ди-
не и од ре ђу је да се Зо ра ну Жив ко ви ћу, ко ме је пре стао ман дат на осно ву 
пре су де Окру жног су да у Сме де ре ву Уж. 23/08 од 20. но вем бра 2008. го ди-
не, по сле ди це пре стан ка од бор нич ког ман да та от кло не из ме ном по је ди нач-
ног ак та на осно ву ко га му је пре стао ман дат. 

2. По ни шта ва се ре ше ње Управ ног су да Уж. 309/10 од 5. но вем бра 2010. 
го ди не и од ре ђу је да Управ ни суд по но во од лу чи о зах те ву за из ме ну по-
је ди нач ног ак та о пре стан ку ман да та, у ро ку од 30 да на од да на до ста вља-
ња овог ре ше ња. 

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду обра тио се Зо ран Жив ко вић из Грч ца, оп шти на Сме де-
рев ска Па лан ка, зах те вом за утвр ђи ва ње на чи на из вр ше ња од лу ке Устав-
ног су да. Под но си лац је на вео да му је од лу ком Окру жног су да у Сме де-
ре ву Уж. 23/08 од 20. но вем бра утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ка у  
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Скуп шти ни оп шти не Сме де рев ска Па лан ка, а на осно ву чла на 47. За ко на о 
ло кал ним из бо ри ма. Пре ма на во ди ма под но си о ца, он је, на кон до но ше ња 
Од лу ке Устав ног су да IУз-52/2008, под нео Скуп шти ни оп шти не Сме де рев-
ска Па лан ка зах тев за вра ћа ње ман да та, а за тим је због про пу шта ња Скуп-
шти не оп шти не да по сту пи по ње го вом зах те ву под нео жал бу Управ ном 
су ду, ко ји је исту од ба цио са обра зло же њем да за шти ту у та квим слу ча је ви-
ма пру жа Устав ни суд. По зи ва ју ћи се на од ред бу чла на 62. За ко на о Устав-
ном су ду, под но си лац је пред ло жио да Устав ни суд до не се ре ше ње ко јим 
би се „спро ве ла ње го ва од лу ка и то та ко што би се ус по ста ви ло пре ђа шње 
ста ње, на тај на чин што би се уки ну ла пре су да ко јом је утвр ђен пре ста нак 
ман да та, за тим што би му био вра ћен од бор нич ки ман дат ... и што би му се 
... ис пла ти ле на кна де ко је се ис пла ћу ју од бор ни ци ма“. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
Пре су дом Окру жног су да у Сме де ре ву Уж. 23/08 од 20. но вем бра 2008. 

го ди не утвр ђен је пре ста нак ман да та од бор ни ци ма у Скуп шти ни оп шти-
ни Сме де рев ска Па лан ка, по ред оста лих, и Зо ра ну Жив ко ви ћу из Грч ца. 

Под но си лац је 16. ју на 2010. го ди не под нео Управ ном су ду жал бу због 
про пу шта ња Скуп шти не оп шти не Сме де рев ска Па лан ка да до не се од лу-
ку о из ме ни ак та ко јим је ње му утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ка, по 
осно ву под но ше ња „блан ко остав ке“. 

Ре ше њем Управ ног су да Уж. 309/10 од 5. но вем бра 2010. го ди не од ба-
че на је жал ба под но си о ца. У обра зло же њу ре ше ња је на ве де но: да је жа ли-
лац под нео овом су ду жал бу због про пу шта ња Скуп шти не оп шти не Сме де-
рев ска Па лан ка да на сед ни ци одр жа ној 15. ју на 2010. го ди не до не се од лу ку 
о из ме ни ак та ко јим је ње му утвр ђен пре ста нак ман да та, на осно ву чла на 
47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма; да је под но си лац у жал би на вео да се, на-
кон до но ше ња Од лу ке Устав ног су да IУз-52/2008, у скла ду са од ред ба ма чл. 
7. и 61. За ко на о Устав ном су ду, обра тио Скуп шти ни оп шти не Сме де рев-
ска Па лан ка зах те вом за из ме ну ак та ко јим му је од у зет ман дат, а од у зет је 
пре су дом Окру жног су да у Сме де ре ву Уж. 23/08 од 20. но вем бра 2008. го-
ди не, те да се због про пу шта ња Скуп шти не да од лу чи о ње го вом зах те ву 
обра тио су ду жал бом, с по зи вом на од ред бу чла на 49. За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма; да се, у кон крет ном слу ча ју, жал бом тра жи из ме на ак та – од лу-
ке о пре стан ку ман да та од бор ни ка, те да Управ ни суд на ла зи да од ред ба-
ма чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ни је пред ви ђе на мо гућ ност под-
но ше ња жал бе ка да се од лу чу је о зах те ву за из ме ну ра ни је до не те од лу ке о 
пре стан ку ман да та; да и у слу ча ју ка да је до пре стан ка ман да та од бор ни ка 
до шло пре су дом окру жног су да, ни јед ном од ред бом За ко на о ло кал ним из-
бо ри ма, ни ти не ког дру гог за ко на ни је пред ви ђе на мо гућ ност из ја вљи ва ња 
жал бе ко јом се тра жи из ме на те од лу ке; да из од ре да ба чл. 61. и 62. За ко-
на о Устав ном су ду про из ла зи да се за шти та пра ва од бор ни ка у том слу-
ча ју обез бе ђу је од стра не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на осно ву зах те ва 
од бор ни ка ко ме је то пра во по вре ђе но не у став ном од ред бом (члан 61), а 
у слу ча ју из о стан ка та квог ак та, за шти та пра ва се обез бе ђу је пред Устав-
ним су дом, са гла сно од ред би чла на 62. на ве де ног за ко на. Из на ве де них  
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раз ло га, Управ ни суд је на шао да је жал ба не до зво ље на, па је, на осно ву 
чла на 54. став 3, у ве зи са чла ном 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, на чи-
ју при ме ну упу ћу је од ред ба чла на 31. став 2. За ко на о ло кал ној са мо у пра-
ви и сход ном при ме ном чла на 26. став 2, у ве зи са ста вом 1. тач ка 2) За ко-
на о управ ним спо ро ви ма, од лу чио као у из ре ци. 

Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 21. апри ла 2010. го ди не, до нео Од-
лу ку IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС“, број 34/10) ко јом је, по ред оста-
лог, утвр ђе но да од ред бе чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 129/07) ни су у са гла сно сти с Уста вом и по твр ђе ним ме-
ђу на род ним уго во ри ма. Од ред ба ма чла на 47. на ве де ног за ко на био је уре-
ђен ин сти тут уго во ра из ме ђу кан ди да та за од бор ни ка, од но сно од бор ни ка 
и под но си о ца из бор не ли сте, ко јим се мо же пред ви де ти пра во под но си о ца 
из бор не ли сте да у име од бор ни ка под не се остав ку на функ ци ју од бор ни-
ка у скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и на осно ву ко га под но си лац 
из бор не ли сте сти че пра во да сло бод но рас по ла же ман да том од бор ни ка, а 
уре ђен је и ин сти тут „блан ко остав ке“. На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је, да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да пре ста ле су 
да ва же од ред бе За ко на чи ја је не у став ност утвр ђе на.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да је Устав ни суд са мо ста лан и 
не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти устав ност и за ко ни тост и људ ска и 
ма њин ска пра ва и сло бо де, да су од лу ке Устав ног су да ко нач не, из вр шне и 
оп ште о ба ве зу ју ће (члан 166); да за кон или дру ги оп шти акт ко ји ни је са гла-
сан Уста ву или за ко ну пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног 
су да у слу жбе ном гла си лу (члан 168. став 3); да је сва ко ду жан да по шту је 
и из вр ша ва од лу ку Устав ног су да, да Устав ни суд сво јом од лу ком уре ђу је 
на чин ње ног из вр ше ња, ка да је то по треб но, као и да се из вр ше ње од лу ка 
Устав ног су да уре ђу је за ко ном (члан 171. ст. 1. до 3).

За ко ном о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) про-
пи са но је: да кад Устав ни суд од ре ди на чин от кла ња ња по сле ди ца ко је су 
на ста ле услед при ме не оп штег ак та ко ји ни је у са гла сно сти са Уста вом или 
за ко ном, од лу ка Устав ног су да има прав но деј ство од да на ње ног об ја вљи-
ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ (члан 59); да сва ко ко ме је 
по вре ђе но пра во ко нач ним или прав но сна жним по је ди нач ним ак том, до-
не тим на осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав ног 
су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви-
ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за-
ко ном, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на из ме ну тог по је ди нач ног 
ак та (члан 61. став 1), да се пред лог за из ме ну ко нач ног или прав но сна жног 
по је ди нач ног ак та, до не тог на осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко-
ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп-
ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род-
ним уго во ри ма или за ко ном, мо же под не ти у ро ку од шест ме се ци од да на 
об ја вљи ва ња од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, ако од до-
ста вља ња по је ди нач ног ак та до под но ше ња пред ло га или ини ци ја ти ве за 
по кре та ње по ступ ка ни је про те кло ви ше од две го ди не (члан 61. став 2); да 
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ако се утвр ди да се из ме ном по је ди нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле-
ди це на ста ле услед при ме не оп штег ак та за ко ји је од лу ком Устав ног су да 
утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко ном, 
Устав ни суд мо же од ре ди ти да се ове по сле ди це от кло не по вра ћа јем у пре-
ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги на чин (члан 62); да су др жав-
ни и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по-
ли тич ке стран ке, син ди кал не ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске 
за јед ни це ду жни да, у окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке 
и ре ше ња Устав ног су да (члан 104. став 1); да ће у слу ча ју по тре бе, из вр ше-
ње од лу ке и ре ше ња Устав ног су да обез бе ди ти Вла да, на на чин ко ји је утвр-
ђен по себ ним ре ше њем Устав ног су да (члан 104. став 2).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) 
про пи са но је да од бор ник има пра во на за шти ту ман да та, укљу чу ју ћи и суд-
ску за шти ту, ко ја се оства ру је сход ном при ме ном за ко на ко јим се уре ђу је 
за шти та из бор ног пра ва у из бор ном по ступ ку (члан 31. став 2).

За ко ном о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 129/07 и 
34/10) про пи са но је: да је на од лу ке скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве о пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о по твр ђи ва њу ман да та но вом од-
бор ни ку, до пу ште на жал ба над ле жном окру жном су ду (члан 49. став 1); да 
је жал ба до пу ште на и у слу ча ју ка да скуп шти на про пу сти да до не се од лу ке 
из ста ва 1. овог чла на (члан 49. став 2); да у слу ча ју осно ва но сти жал бе из 
ста ва 2. овог чла на, суд до но си од лу ку ко јом утвр ђу је пре ста нак ман да та 
од бор ни ка, од но сно по твр ђу је ман дат но вом од бор ни ку (члан 49. став 3); 
да у по ступ ку за шти те из бор ног пра ва суд сход но при ме њу је од ред бе за-
ко на ко јим се уре ђу је по сту пак у управ ним спо ро ви ма (члан 54. став 3); да 
ће се од лу ка по жал би до не ти нај ка сни је у ро ку од 48 ча со ва од да на при-
је ма жал бе са спи си ма (члан 54. став 4); да је од лу ка до не та у по ступ ку по 
жал би прав но сна жна и про тив ње се не мо гу под не ти зах тев за ван ред но 
пре и спи ти ва ње суд ске од лу ке, ни ти зах тев за по на вља ње по ступ ка, пред-
ви ђе ни За ко ном о управ ним спо ро ви ма (члан 54. став 5).

За ко ном о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08, 104/09 
и 101/10) про пи са но је да Управ ни суд су ди у управ ним спо ро ви ма, као и 
да Управ ни суд вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном (члан 29. ст. 1. и 2).

Да кле, пре ма Уста ву, од лу ке Устав ног су да су ко нач не, из вр шне и оп-
ште о ба ве зу ју ће и сва ко је ду жан да по шту је и из вр ша ва од лу ку Устав ног 
су да. Ка да је реч о обез бе ђе њу и из вр ше њу од лу ка Устав ног су да, од ред ба-
ма чла на 171. Уста ва утвр ђе но је да је сва ко ду жан да по шту је и из вр ша ва 
од лу ку Устав ног су да, као и да Устав ни суд сво јом од лу ком утвр ђу је на чин 
ње ног из вр ше ња ка да је то по треб но. Та ко ђе, од ред бом чла на 104. став 1. 
За ко на о Устав ном су ду про пи са но је да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га-
ни за ци је ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, син ди-
кал не ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це ду жни да, у 
окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и ре ше ња Устав ног су да.
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Из са др жи не од ре да ба чла на 61. За ко на о Устав ном су ду сле ди да сва ко 
ко ме је по вре ђе но пра во ко нач ним или прав но сна жним по је ди нач ним ак-
том, до не тим на осно ву за ко на за ко ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но 
да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род-
ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, има пра во да тра жи од 
над ле жног ор га на из ме ну тог по је ди нач ног ак та у ро ку од шест ме се ци од 
да на об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли-
ке Ср би је“. Спро во ђе ње на ве де ног по ступ ка за из ме ну по је ди нач ног ак та 
пред над ле жним ор га ном јед на је од прет по став ки за по сту па ње Устав ног 
су да по зах те ву за из вр ше ње од лу ка Устав ног су да и от кла ња ње по сле ди ца 
на ста лих при ме ном за ко на за ко ји је утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста-
вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме-
ђу на род ним уго во ри ма, са гла сно чла ну 62. За ко на о Устав ном су ду. На и ме, 
пре ма чла ну 62. За ко на, ако Устав ни суд утвр ди да се из ме ном по је ди нач-
ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за 
ко ји је утвр ђе но да је не у ста ван, Суд мо же од ре ди ти да се те по сле ди це от-
кло не по вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги на чин. 

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да се, у кон крет ном слу-
ча ју, под но си лац обра тио Управ ном су ду зах те вом за из ме ну ак та, на осно-
ву ко га му је утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ка у Скуп шти ни оп шти не 
Сме де рев ска Па лан ка, те да је Управ ни суд ре ше њем Уж. 309/10 од 5. но вем-
бра 2010. го ди не од ба цио жал бу под но си о ца. 

С об зи ром на то да је пре ста нак ман да та под но си о цу, као од бор ни ку у 
Скуп шти ни оп шти не Сме де рев ска Па лан ка, утвр ђен пре су дом Окру жног 
су да у Сме де ре ву Уж. 23/08 од 20. но вем бра 2008. го ди не, до не том на осно-
ву од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, Устав ни суд на ла зи да 
је под но си лац, са гла сно чла ну 61. За ко на о Устав ном су ду, имао пра во да 
под не се зах тев за из ме ну тог по је ди нач ног ак та над ле жном ор га ну. Пре-
ма чла ну 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, окру жни суд је био над ле жан 
да од лу чу је о жал би из ја вље ној про тив од лу ке скуп шти не је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве о пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о по твр ђи ва њу ман-
да та но вом од бор ни ку и о жал би из ја вље ној због про пу шта ња скуп шти не 
да та кву од лу ку до не се. Ме ђу тим, да ном по чет ка при ме не За ко на о уре ђе-
њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08 и 104/09) и За ко на о се ди-
шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла штва („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 116/08), од но сно 1. ја ну а ра 2010. го ди не, пре ста ли су са ра дом су до-
ви и јав на ту жи ла штва осно ва ни За ко ном о се ди шти ма и под руч ји ма су-
до ва и јав них ту жи ла шта ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 63/01 и 42/02). 
Има ју ћи у ви ду од ред бе о над ле жно сти су до ва из За ко на о уре ђе њу су до-
ва, а пре све га од ред бе чла на 29. тог за ко на ко ји ма је про пи са но да Управ-
ни суд су ди у управ ним спо ро ви ма и вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко-
ном, као и од ред бу чла на 54. став 3. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ко јом је 
про пи са но да се у по ступ ку за шти те из бор ног пра ва сход но при ме њу ју од-
ред бе за ко на ко јим се уре ђу је по сту пак у управ ним спо ро ви ма, Устав ни суд  
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оце њу је да је за по сту па ње по зах те ву за из ме ну на ве де не пре су де Окру-
жног су да над ле жан Управ ни суд. 

Устав ни суд на ла зи да се у кон крет ном слу ча ју под но си лац бла го вре ме-
но обра тио Управ ном су ду жал бом због про пу шта ња Скуп шти не оп шти не 
Сме де рев ска Па лан ка да до не се од лу ку о из ме ни ак та ко јим је утвр ђен пре-
ста нак ман да та од бор ни ку. Чи ње ни ца да се под но си лац обра тио „жал бом“ 
Управ ном су ду због про пу шта ња Скуп шти не оп шти не да од лу чи о ње го-
вом зах те ву за из ме ну ак та, као и да се по зи вао на од ред бу чла на 49. За ко-
на о ло кал ним из бо ри ма, по оце ни Устав ног су да, ни је мо гла би ти од ути-
ца ја на од лу чи ва ње о пред мет ној „жал би“, има ју ћи у ви ду са др жи ну зах те ва 
по ста вље ног у њој. Ме ђу тим, Управ ни суд је сво јим ре ше њем Уж. 309/10 од 
5. но вем бра 2010. го ди не од ба цио жал бу под но си ла ца као не до зво ље ну, с 
по зи вом на од ред бу чла на 26. став 1. тач ка 2) За ко на о управ ним спо ро ви-
ма, ко јом је про пи са но да ће ту жба би ти од ба че на ако суд утвр ди да акт ко-
ји се ту жбом оспо ра ва не пред ста вља акт о чи јој за ко ни то сти се од лу чу је 
у управ ном спо ру. По ста но ви шту Устав ног су да, Управ ни суд је по под не-
тој жал би тре ба ло да по сту па као по зах те ву за из ме ну ак та, са гла сно чла-
ну 61. За ко на о Устав ном су ду. Устав ни суд на ла зи да је нео сно ван за кљу-
чак Управ ног су да да је пред мет ну жал бу тре ба ло од ба ци ти, из раз ло га што 
од ред ба ма чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ни је пред ви ђе на мо гућ-
ност под но ше ња жал бе ка да се од лу чу је о зах те ву за из ме ну ра ни је до не те 
од лу ке о пре стан ку ман да та. Та ко ђе, по оце ни Устав ног су да, раз ло зи да-
ти у обра зло же њу ре ше ња Управ ног су да о то ме да је у кон крет ном слу ча-
ју, са гла сно чла ну 61. За ко на, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве та ко ја је над ле-
жна да од лу чу је о из ме ни ак та, ни су прав но уте ме ље ни. На и ме, не по сто ји 
прав ни основ по ко ме би ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо гао да из-
ме ни суд ску пре су ду, јер је од ред бом чла на 145. став 4. Уста ва утвр ђе но да 
суд ску од лу ку мо же пре и спи ти ва ти са мо над ле жни суд, у за ко ном про пи-
са ном по ступ ку. 

У си ту а ци ји ка да је ман дат под но си о цу од у зет пре су дом Окру жног 
су да у Сме де ре ву и ка да је Управ ни суд кон ста то вао да се под не том жал-
бом тра жи из ме на ак та – од лу ке о пре стан ку ман да та од бор ни ка, по оце-
ни Устав ног су да, ја сно про из ла зи да је Управ ни суд као над ле жни ор ган 
тре ба ло да по сту па по чла ну 61. За ко на о Устав ну су ду и да до не се од лу ку 
о зах те ву за из ме ну ак та. 

Не по сту па ње над ле жног ор га на по зах те ву за из ме ну ак та, ка ко је то 
пред ви ђе но од ред бом чла на 61. За ко на о Устав ном су ду, по оце ни Устав-
ног су да, не зна чи да се из ме ном по је ди нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по-
сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за ко ји је утвр ђе но да је не у ста ван 
и да је по треб но да Устав ни суд у скла ду са чла ном 62. За ко на о Устав ном 
су ду од ре ди дру га чи ји на чин от кла ња ња по сле ди ца, као што под но си лац 
зах те ва. На про тив, Устав ни суд је утвр дио да је у кон крет ном слу ча ју по-
сле ди це на ста ле при ме ном од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри-
ма, за ко је је утвр ђе но да ни су у са гла сно сти са Уста вом, мо гу ће от кло ни ти 
упра во из ме ном ак та о пре стан ку ман да та. Има ју ћи у ви ду на ве де но, као и  



ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА 373

чи ње ни цу да је Управ ни суд већ од лу чи вао о под но си о че вом зах те ву за из-
ме ну ак та о пре стан ку ман да та и до нео ре ше ње ко јим је та кав зах тев од ба-
цио, Устав ни суд је од лу чио да по ни шти ре ше ње Управ ног су да Уж. 309/10 
од 5. но вем бра 2010. го ди не и од ре ди да Управ ни суд по но во од лу чи о ње-
го вом зах те ву за из ме ну ак та, у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња овог ре-
ше ња. Сто га је Устав ни суд, са гла сно овла шће њу из чла на 171. став 2. Уста-
ва, од лу чио као у из ре ци. 

Устав ни суд ука зу је да у по ступ ку за из ме ну ак та о пре стан ку ман да-
та за ко ји је у овом слу ча ју над ле жан Управ ни суд, тај суд, у скла ду са чла-
ном 61. За ко на о Устав ном су ду, мо же са мо од лу чи ва ти о зах те ву за из ме ну 
ак та о пре стан ку ман да та. Ме ђу тим, Управ ни суд у том по ступ ку не мо же 
од лу чи ва ти о из ме ни ак та о до де ли ман да та но вом од бор ни ку ко ји је до-
не ла скуп шти на оп шти не. Зах тев за из ме ну тог ак та мо же се под не ти са мо 
ор га ну ко ји је тај акт до нео, и то на кон до но ше ња од лу ке Управ ног су да да 
из ме ни акт о пре стан ку ман да та. 

С об зи ром на из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. тач-
ка 6) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци. 

Ово ре ше ње, сход но од ред ба ма чла на 175. став 3. Уста ва и чла на 59. За-
ко на о Устав ном су ду, има прав но деј ство од да на ње го вог об ја вљи ва ња у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: XУ-370/2011 од 24. но вем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 92/11)

Под но си о цу зах те ва за из вр ше ње Од лу ке Устав ног су да пре ста нак од-
бор нич ког ман да та, на осно ву од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из-
бо ри ма, утвр ђен је ре ше њем Скуп шти не гра да, од ко је је под но си лац за-
тра жио из ме ну тог по је ди нач ног ак та.

Ка ко про тив од лу ке скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о зах-
те ву за из ме ну по је ди нач ног ак та до не тог на осно ву оп штег ак та, за ко ји 
је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, као 
и пр о пу шта ња скуп шти не да од лу чи о та квом зах те ву, ни је пред ви ђе на 
дру га чи ја за шти та, у том слу ча ју прав на за шти та оства ру је се у управ ном 
спо ру због „ћу та ња упра ве“, пред Управ ним су дом. 

Чи ње ни ца да над ле жни ор ган ни је по сту пио по зах те ву за из ме ну ак та, 
ка ко је то пред ви ђе но од ред бом чла на 61. За ко на о Устав ном су ду, не зна-
чи да се из ме ном по је ди нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста-
ле при ме ном не у став не од ред бе оп штег ак та и да је по треб но да Устав ни 
суд, у скла ду са чла ном 62. За ко на о Устав ном су ду, од ре ди дру га чи ји на-
чин от кла ња ња по сле ди ца. Устав ни суд је утвр дио да је у кон крет ном слу-
ча ју по сле ди це на ста ле при ме ном од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма, за ко је је утвр ђе но да ни су у са гла сно сти са Уста вом, мо гу ће от-
кло ни ти из ме ном ак та Скуп шти не гра да о пре стан ку ман да та, и то у по-
ступ ку ко ји под ра зу ме ва од лу чи ва ње Скуп шти не гра да о та квом зах те ву. 
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Има ју ћи у ви ду на ве де но, као и чи ње ни цу да Управ ни суд под но си о-
цу ни је пру жио од го ва ра ју ћу за шти ту у кон крет ном слу ча ју, та ко што је 
тре ба ло да од лу чу је по под не тој „жал би“ због про пу шта ња Скуп шти не 
гра да да из ме ни ре ше ње ко јим је од бор ни ку утвр ђен пре ста нак ман да-
та, Устав ни суд је од лу чио да по ни шти ре ше ње Управ ног су да и на ло жи 
Скуп шти ни гра да да из ме ни по је ди нач ни акт ко јим је утвр ђен пре ста нак 
ман да та под но си о цу зах те ва. Устав ни суд је оце нио да на ве де ни на чин от-
кла ња ња по сле ди ца на ста лих при ме ном оп штег ак та за ко ји је утвр ђе но 
да је не у ста ван, због при ро де ства ри не зах те ва да Управ ни суд по но во 
по сту па по „жал би“ под но си о ца. 

Устав ни суд, до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Усва ја се зах тев Ми ро љу ба Ја ко вље ви ћа за из вр ше ње Од лу ке Устав-
ног су да IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС“, број 34/10) од 21. апри ла 
2010. го ди не и од ре ђу је да се Ми ро љу бу Ја ко вље ви ћу, ко ме је пре стао ман-
дат на осно ву од лу ке Скуп шти не гра да Кру шев ца о утвр ђи ва њу пре стан ка 
ман да та од бор ни ка број 020-82/2008 од 17. де цем бра 2008. го ди не, по сле-
ди це пре стан ка од бор нич ког ман да та от кло не из ме ном по је ди нач ног ак та 
на осно ву ко га му је пре стао ман дат. 

2. По ни шта ва се ре ше ње Управ ног су да – Оде ље ње у Кра гу јев цу Уж. 
21/11 од 10. фе бру а ра 2011. го ди не.

3. На ла же се Скуп шти ни гра да Кру шев ца да, у ро ку од 30 да на од да на 
до ста вља ња овог ре ше ња, из ме ни по је ди нач ни акт из тач ке 1. 

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду обра тио се Ми ро љуб Ја ко вље вић из Кру шев ца, под не-
ском ко ји је на сло вио као „ту жба ра ди по ни шта ја од лу ке о пре стан ку ман-
да та од бор ни ка“. Под но си лац зах те ва је на вео да му је од лу ком Скуп шти не 
гра да Кру ше вац пре стао ман дат од бор ни ка, због под но ше ња „блан ко остав-
ке“. По зи ва ју ћи се на Од лу ку Устав ног су да IУз-52/2008 од 21. апри ла 2010. 
го ди не, под но си лац је пред ло жио да Устав ни суд по ни шти на ве де ну од лу-
ку Скуп шти не гра да ко јом му је утвр ђен пре ста нак ман да та.

Има ју ћи у ви ду са др жи ну на во да из не тих у под не ску, Устав ни суд је оце-
нио да он по сво јој при ро ди пред ста вља зах тев за из вр ше ње Од лу ке Устав-
ног су да IУз-52/2008, те је по та квом зах те ву и по сту пао. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
Скуп шти на гра да Кру шев ца је, по зи ва ју ћи се, по ред оста лог, и на од-

ред бу чла на 47. став 4. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, на сед ни ци одр жа ној 
17. де цем бра 2008. го ди не, до не ла од лу ку о утвр ђи ва њу пре стан ка ман да та 
од бор ни ка број 020-82/2008, ко јим је утвр ђе но да је Ми ро љу бу Ја ко вље ви ћу, 
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од бор ни ку Скуп шти не гра да Кру шев ца, са из бор не ли сте Је дин стве на Ср-
би ја – Дра ган Мар ко вић Пал ма, пре стао ман дат 17. де цем бра 2008. го ди не 
по осно ву остав ке ко ју је, у ње го во име, под нео под но си лац Из бор не ли сте. 

Под но си лац се 31. ма ја 2010. го ди не обра тио Скуп шти ни гра да Кру-
шев ца зах те вом за из ме ну ак та ко јим је утвр ђен пре ста нак ман да та од бор-
ни ка на осно ву под не те „блан ко остав ке“, пре вре ме на на ко је је иза бран. 

Под но си лац је 16. де цем бра 2010. го ди не под нео Ви шем су ду у Кру шев-
цу ту жбу ра ди по ни шта ја од лу ке о пре стан ку ман да та од бор ни ка. По сту па-
ју ћи по на ве де ној ту жби, Ви ши суд у Кру шев цу је 20. де цем бра 2010. го ди не 
до нео ре ше ње П. 31/10 ко јим се огла сио ствар но не на дле жним за по сту па-
ње у овој прав ној ства ри и од лу чио да спи се пред ме та до ста ви Управ ном 
су ду, као ствар но над ле жном за по сту па ње.

Ре ше њем Управ ног су да – Оде ље ње у Кра гу јев цу Уж. 21/11 од 10. фе бру-
а ра 2011. го ди не од ба че на је жал ба под но си о ца. У обра зло же њу ре ше ња је 
на ве де но: да се, у кон крет ном слу ча ју, жал бом тра жи из ме на ак та – од лу ке о 
пре стан ку ман да та од бор ни ка, те да Управ ни суд на ла зи да од ред ба ма чла на 
49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, на ко је се жа ли лац по зи ва, ни је пред ви ђе-
на мо гућ ност под но ше ња жал бе ка да се од лу чу је о зах те ву за из ме ну ра ни-
је до не те од лу ке о пре стан ку ман да та; да се по сту пак за шти те ли ца ко ји ма је 
ман дат од у зет по чла ну 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, а ко ји је Од лу ком 
Устав ног су да утвр ђен као не у ста ван, мо же оства ри ти је ди но пред Устав ним 
су дом ко ји је та кву од лу ку и до нео; да из од ре да ба чл. 61. и 62. За ко на о Устав-
ном су ду про из ла зи да се за шти та пра ва од бор ни ка у том слу ча ју обез бе ђу је 
од стра не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, на осно ву зах те ва од бор ни ка ко ме 
је то пра во по вре ђе но не у став ном од ред бом (члан 61), а у слу ча ју из о стан ка 
та квог ак та, за шти та пра ва се обез бе ђу је пред Устав ним су дом, са гла сно од-
ред би чла на 62. на ве де ног за ко на. Из из не тих раз ло га, Управ ни суд је на шао 
да је жал ба не до зво ље на, па је, на осно ву чла на 54. став 3, у ве зи са чла ном 49. 
За ко на о ло кал ним из бо ри ма, на чи ју при ме ну упу ћу је од ред ба чла на 31. став 
2. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви и сход ном при ме ном чла на 26. став 2, у ве-
зи са ста вом 1. тач ка 2) За ко на о управ ним спо ро ви ма, од лу чио као у из ре ци. 

Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 21. апри ла 2010. го ди не, до нео Од-
лу ку IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС“, број 34/10) ко јом је, по ред оста-
лог, утвр ђе но да од ред бе чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 129/07) ни су у са гла сно сти с Уста вом и по твр ђе ним ме-
ђу на род ним уго во ри ма. Од ред ба ма чла на 47. на ве де ног за ко на био је уре-
ђен ин сти тут уго во ра из ме ђу кан ди да та за од бор ни ка, од но сно од бор ни ка 
и под но си о ца из бор не ли сте, ко јим се мо же пред ви де ти пра во под но си о ца 
из бор не ли сте да у име од бор ни ка под не се остав ку на функ ци ју од бор ни-
ка у скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и на осно ву ко га под но си лац 
из бор не ли сте сти че пра во да сло бод но рас по ла же ман да том од бор ни ка, а 
уре ђен је и ин сти тут „блан ко остав ке“. На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је, да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да пре ста ле су 
да ва же од ред бе За ко на чи ја је не у став ност утвр ђе на.
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Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да је Устав ни суд са мо ста лан 
и не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти устав ност и за ко ни тост и људ ска 
и ма њин ска пра ва и сло бо де, да су од лу ке Устав ног су да ко нач не, из вр-
шне и оп ште о ба ве зу ју ће (члан 166); да за кон или дру ги оп шти акт ко ји ни-
је са гла сан Уста ву или за ко ну пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња од лу ке 
Устав ног су да у слу жбе ном гла си лу (члан 168. став 3); да је сва ко ду жан да 
по шту је и из вр ша ва од лу ку Устав ног су да, да Устав ни суд сво јом од лу ком 
уре ђу је на чин ње ног из вр ше ња, ка да је то по треб но, као и да се из вр ше ње 
од лу ка Устав ног су да уре ђу је за ко ном (члан 171. ст. 1. до 3); да по је ди нач-
ни ак ти и рад ње др жав них ор га на, ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на 
овла шће ња, ор га на ау то ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве, мо ра ју би ти за сно ва ни на за ко ну, као и да за ко ни тост ко нач них по је ди-
нач них ака та ко ји ма се од лу чу је о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва-
ном ин те ре су под ле же пре и спи ти ва њу пред су дом у управ ном спо ру, ако 
у од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та  
(члан 198).

За ко ном о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) про-
пи са но је: да кад Устав ни суд од ре ди на чин от кла ња ња по сле ди ца ко је су 
на ста ле услед при ме не оп штег ак та ко ји ни је у са гла сно сти са Уста вом или 
за ко ном, од лу ка Устав ног су да има прав но деј ство од да на ње ног об ја вљи-
ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ (члан 59); да сва ко ко ме је 
по вре ђе но пра во ко нач ним или прав но сна жним по је ди нач ним ак том, до-
не тим на осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав ног 
су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви-
ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за-
ко ном, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на из ме ну тог по је ди нач ног 
ак та (члан 61. став 1), да се пред лог за из ме ну ко нач ног или прав но сна жног 
по је ди нач ног ак та, до не тог на осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко-
ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп-
ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род-
ним уго во ри ма или за ко ном, мо же под не ти у ро ку од шест ме се ци од да на 
об ја вљи ва ња од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, ако од до-
ста вља ња по је ди нач ног ак та до под но ше ња пред ло га или ини ци ја ти ве за 
по кре та ње по ступ ка ни је про те кло ви ше од две го ди не (члан 61. став 2); да 
ако се утвр ди да се из ме ном по је ди нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле-
ди це на ста ле услед при ме не оп штег ак та за ко ји је од лу ком Устав ног су да 
утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко ном, 
Устав ни суд мо же од ре ди ти да се ове по сле ди це от кло не по вра ћа јем у пре-
ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги на чин (члан 62); да су др жав-
ни и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по-
ли тич ке стран ке, син ди кал не ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске 
за јед ни це ду жни да, у окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке 
и ре ше ња Устав ног су да (члан 104. став 1); да ће у слу ча ју по тре бе, из вр ше-
ње од лу ке и ре ше ња Устав ног су да обез бе ди ти Вла да, на на чин ко ји је утвр-
ђен по себ ним ре ше њем Устав ног су да (члан 104. став 2).
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За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) 
про пи са но је да од бор ник има пра во на за шти ту ман да та, укљу чу ју ћи и суд-
ску за шти ту, ко ја се оства ру је сход ном при ме ном за ко на ко јим се уре ђу је 
за шти та из бор ног пра ва у из бор ном по ступ ку (члан 31. став 2).

За ко ном о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 129/07 и 
34/10) про пи са но је: да је на од лу ке скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве о пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о по твр ђи ва њу ман да та но вом од-
бор ни ку, до пу ште на жал ба над ле жном окру жном су ду (члан 49. став 1); да 
је жал ба до пу ште на и у слу ча ју ка да скуп шти на про пу сти да до не се од лу ке 
из ста ва 1. овог чла на (члан 49. став 2); да у слу ча ју осно ва но сти жал бе из 
ста ва 2. овог чла на, суд до но си од лу ку ко јом утвр ђу је пре ста нак ман да та 
од бор ни ка, од но сно по твр ђу је ман дат но вом од бор ни ку (члан 49. став 3); 
да у по ступ ку за шти те из бор ног пра ва суд сход но при ме њу је од ред бе за-
ко на ко јим се уре ђу је по сту пак у управ ним спо ро ви ма (члан 54. став 3); да 
ће се од лу ка по жал би до не ти нај ка сни је у ро ку од 48 ча со ва од да на при-
је ма жал бе са спи си ма (члан 54. став 4); да је од лу ка до не та у по ступ ку по 
жал би прав но сна жна и про тив ње се не мо гу под не ти зах тев за ван ред но 
пре и спи ти ва ње суд ске од лу ке, ни ти зах тев за по на вља ње по ступ ка, пред-
ви ђе ни За ко ном о управ ним спо ро ви ма (члан 54. став 5).

За ко ном о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 111/09) 
про пи са но је: да у управ ном спо ру суд од лу чу је и о за ко ни то сти ко нач них 
по је ди нач них ака та ко ји ма се ре ша ва о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно-
ва ном ин те ре су, у по гле ду ко јих у од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је пред ви-
ђе на дру га чи ја суд ска за шти та (члан 3. став 2); да се од ред бе овог за ко на 
ко је се од но се на управ ни акт, при ме њу ју и на дру ге ак те про тив ко јих се 
мо же во ди ти управ ни спор (члан 3. став 4); да се управ ни спор мо же по-
кре ну ти и ка да над ле жни ор ган о зах те ву, од но сно жал би стран ке ни је до-
нео управ ни акт, под усло ви ма пред ви ђе ним овим за ко ном (члан 15); да 
ако пр во сте пе ни ор ган по зах те ву стран ке ни је у ро ку пред ви ђе ном за ко-
ном ко јим се уре ђу је оп шти управ ни по сту пак, до нео ре ше ње про тив ко-
јег ни је до зво ље на жал ба, а не до не се га ни у да љем ро ку од се дам да на по 
на кнад ном зах те ву стран ке, стран ка по ис те ку то га ро ка мо же под не ти ту-
жбу због не до но ше ња зах те ва ног ак та (члан 19. став 2. ).

За ко ном о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08, 104/09 
и 101/10) про пи са но је да Управ ни суд су ди у управ ним спо ро ви ма, као и 
да Управ ни суд вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном (члан 29. ст. 1. и 2).

Да кле, пре ма Уста ву, од лу ке Устав ног су да су ко нач не, из вр шне и оп-
ште о ба ве зу ју ће и сва ко је ду жан да по шту је и из вр ша ва од лу ку Устав ног 
су да. Ка да је реч о обез бе ђе њу и из вр ше њу од лу ка Устав ног су да, од ред ба-
ма чла на 171. Уста ва утвр ђе но је да је сва ко ду жан да по шту је и из вр ша ва 
од лу ку Устав ног су да, као и да Устав ни суд сво јом од лу ком утвр ђу је на чин 
ње ног из вр ше ња ка да је то по треб но. Та ко ђе, од ред бом чла на 104. став 1. 
За ко на о Устав ном су ду про пи са но је да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га-
ни за ци је ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, син ди-
кал не ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це ду жни да, у 
окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и ре ше ња Устав ног су да.



378 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

Из са др жи не од ре да ба чла на 61. За ко на о Устав ном су ду сле ди да сва ко 
ко ме је по вре ђе но пра во ко нач ним или прав но сна жним по је ди нач ним ак-
том, до не тим на осно ву за ко на за ко ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но 
да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род-
ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, има пра во да тра жи од 
над ле жног ор га на из ме ну тог по је ди нач ног ак та, у ро ку од шест ме се ци од 
да на об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли-
ке Ср би је“. Спро во ђе ње на ве де ног по ступ ка за из ме ну по је ди нач ног ак та 
пред над ле жним ор га ном јед на је од прет по став ки за по сту па ње Устав ног 
су да по зах те ву за из вр ше ње од лу ка Устав ног су да и от кла ња ње по сле ди ца 
на ста лих при ме ном за ко на за ко ји је утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста-
вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме-
ђу на род ним уго во ри ма, са гла сно чла ну 62. За ко на о Устав ном су ду. На и ме, 
пре ма чла ну 62. За ко на, ако Устав ни суд утвр ди да се из ме ном по је ди нач-
ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за 
ко ји је утвр ђе но да је не у ста ван, Суд мо же од ре ди ти да се те по сле ди це от-
кло не по вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги на чин. 

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да се, у кон крет ном слу-
ча ју, под но си лац обра тио Скуп шти ни гра да Кру шев ца зах те вом за из ме-
ну ак та Скуп шти не гра да ко јим му је утвр ђен пре ста нак ман да та, те да је 
под но си лац по том, по што Скуп шти на гра да ни је од лу чи ва ла о том зах те-
ву, под нео ту жбу Управ ном су ду, ко ји је сво јим ре ше њем Уж. 21/11 од 10. 
фе бру а ра 2011. го ди не од ба цио „жал бу“ под но си о ца. 

С об зи ром на то да је пре ста нак ман да та под но си о цу, као од бор ни-
ку у Скуп шти ни гра да Кру шев ца, утвр ђен од лу ком Скуп шти не гра да, до-
не тим на осно ву од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, Устав-
ни суд на ла зи да је под но си лац, са гла сно чла ну 61. За ко на о Устав ном су ду, 
под нео зах тев за из ме ну тог по је ди нач ног ак та Скуп шти ни гра да Кру шев-
ца као над ле жном ор га ну. Ме ђу тим, по оце ни Устав ног су да, у си ту а ци ји 
ка да је Скуп шти на гра да Кру шев ца про пу сти ла да од лу чи о под не том зах-
те ву за из ме ну ак та о пре стан ку ман да та, под но си лац је имао пра во да по-
кре не управ ни спор пред Управ ним су дом. Ово пра во под но си о ца про из-
ла зи из од ред бе чла на 198. став 2. Уста ва ко јом је утвр ђе но да за ко ни тост 
ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу је о пра ву, оба ве зи или на за-
ко ну за сно ва ном ин те ре су под ле же пре и спи ти ва њу пред су дом у управ ном 
спо ру, ако у од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска 
за шти та. Та ко ђе, од ред бом чла на 3. став 2. За ко на о управ ним спо ро ви ма, 
пред ви ђе но је да пред мет управ ног спо ра мо гу би ти и ко нач ни по је ди нач-
ни ак ти ко ји ма се ре ша ва о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те-
ре су, у по гле ду ко јих у од ре ђе ном слу ча ју ни је пред ви ђе на дру га чи ја за шти-
та. Ка ко про тив од лу ке скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о зах те ву 
за из ме ну по је ди нач ног ак та до не тог на осно ву оп штег ак та, за ко ји је од-
лу ком Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, као и про-
пу шта ња скуп шти не да од лу чи о та квом зах те ву, ни је пред ви ђе на дру га чи ја 
за шти та, Устав ни суд је ста но ви шта да се, са гла сно на ве де ним устав ним и 
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за кон ским од ред ба ма, у том слу ча ју прав на за шти та оства ру је у управ ном 
спо ру, пред Управ ним су дом. У кон крет ној си ту а ци ји то је спор због ћу та-
ња упра ве, ко ји се мо же по кре ну ти под усло ви ма пред ви ђе ним чла ном 15. 
За ко на о управ ним спо ро ви ма, а по ис те ку ро ко ва про пи са них чла ном 19. 
на ве де ног за ко на. Ис пу ње ност про це сних прет по став ки за од лу чи ва ње по 
ту жби због ћу та ња упра ве ис пи ту је суд над ле жан за во ђе ње управ ног спо ра. 

Устав ни суд на ла зи да се у кон крет ном слу ча ју под но си лац бла го вре-
ме но обра тио Управ ном су ду ту жбом, зах те ва ју ћи из ме ну ак та о пре стан-
ку ман да та. Чи ње ни ца да се под но си лац обра тио Управ ном су ду ту жбом 
ра ди по ни шта ја ак та о пре стан ку ман да та, ко ју је суд тре ти рао као жал бу, 
по оце ни Устав ног су да, ни је сме ла би ти од ути ца ја на од лу чи ва ње о пред-
мет ној „жал би“, има ју ћи у ви ду са др жи ну зах те ва по ста вље ног у њој. Ме-
ђу тим, Управ ни суд – Оде ље ње у Кра гу јев цу је сво јим ре ше њем Уж. 21/11 
од 10. фе бру а ра 2011. го ди не од ба цио жал бу под но си о ца као не до зво ље-
ну, с по зи вом на од ред бу чла на 26. став 1. тач ка 2) За ко на о управ ним спо-
ро ви ма, ко јом је про пи са но да ће ту жба би ти од ба че на ако суд утвр ди да 
акт ко ји се ту жбом оспо ра ва не пред ста вља акт о чи јој за ко ни то сти се од-
лу чу је у управ ном спо ру. По ста но ви шту Устав ног су да, на ве де на „жал ба“ 
из ја вље на је због про пу шта ња над ле жног ор га на да до не се акт по зах те ву 
стран ке о ко јој се, у скла ду са од ред бом чла на 15. За ко на о управ ним спо-
ро ви ма, од лу чу је у управ ном спо ру, те је Управ ни суд, као ор ган над ле жан 
да су ди у управ ним спо ро ви ма, тре ба ло и да по сту па по под не тој „жал би“. 
Устав ни суд на ла зи да је нео сно ва но за кљу чи ва ње Управ ног су да да пред-
мет ну жал бу од ба ци као не до зво ље ну, за то што од ред ба ма чла на 49. За ко на 
о ло кал ним из бо ри ма ни је пред ви ђе на мо гућ ност под но ше ња жал бе ка да 
се од лу чу је о зах те ву за из ме ну ра ни је до не те од лу ке о пре стан ку ман да та. 

Не по сту па ње над ле жног ор га на у по ступ ку по зах те ву за из ме ну ак та, 
ка ко је то пред ви ђе но од ред бом чла на 61. За ко на о Устав ном су ду, по оце-
ни Устав ног су да, не зна чи да се из ме ном по је ди нач ног ак та не мо гу от кло-
ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за ко ји је утвр ђе но да је 
не у ста ван и да је по треб но да Устав ни суд у скла ду са чла ном 62. За ко на о 
Устав ном су ду од ре ди дру га чи ји на чин от кла ња ња по сле ди ца. На про тив, 
Устав ни суд је утвр дио да је у кон крет ном слу ча ју по сле ди це на ста ле при-
ме ном од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, за ко је је утвр ђе но 
да ни су у са гла сно сти са Уста вом, мо гу ће от кло ни ти упра во из ме ном ак-
та о пре стан ку ман да та. По сту пак од лу чи ва ња о зах те ву за из ме ну ак та о 
пре стан ку ман да та ко ји је до не ла скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
под ра зу ме ва не са мо од лу чи ва ње скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
о та квом зах те ву, већ и од лу чи ва ње пред су дом у управ ном спо ру. Има ју-
ћи у ви ду на ве де но, као и чи ње ни цу да Управ ни суд под но си о цу ни је пру-
жио од го ва ра ју ћу за шти ту у кон крет ном слу ча ју, та ко што је тре ба ло да од-
лу чу је по под не тој „жал би“ због про пу шта ња Скуп шти не гра да Кру шев ца 
да из ме ни од лу ку ко јом је утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ку, Устав ни 
суд је од лу чио да по ни шти ре ше ње Управ ног су да Уж. 21/11 од 10. фе бру а-
ра 2011. го ди не и на ло жи Скуп шти ни гра да Кру шев ца да, у ро ку од 30 да на 
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од да на до ста вља ња овог ре ше ња, из ме ни пред мет ни по је ди нач ни акт ко-
јим утвр ђен пре ста нак ман да та под но си о цу. Сто га је Устав ни суд, са гла сно 
овла шће њу из чла на 171. став 2. Уста ва, од лу чио као у из ре ци.

Устав ни суд кон ста ту је да на пред на ве де ни на чин от кла ња ња по сле ди-
ца на ста лих при ме ном оп штег ак та за ко ји је утвр ђе но да је не у ста ван, због 
при ро де ства ри не зах те ва да Управ ни суд по но во по сту па по жал би под но-
си о ца и уме сто по ни ште ног ак та на ве де ног у тач ки 2. из ре ке до не се дру ги. 

С об зи ром на из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. тач-
ка 6) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци. 

Ово ре ше ње, сход но од ред ба ма чла на 175. став 3. Уста ва и чла на 59. За-
ко на о Устав ном су ду, има прав но деј ство од да на ње го вог об ја вљи ва ња у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: ХУ-465/2011 од 24. но вем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 96/11)

На по ме на: Устав ни суд је у пе ри о ду ок то бар – де цем бар 2011. го ди не до нео 51 ре ше
ње ко ји ма је усво јио зах те ве за из вр ше ње Од лу ке Устав ног су да IУз-52/2008 („Слу жбе
ни гла сник РС“, број 34/10) од 21. апри ла 2010. го ди не и од ре дио да се под но си о ци ма, ко
ји ма је пре стао ман дат на осно ву ре ше ња скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о 
пре стан ку ман да та од бор ни ка по сле ди це пре стан ка од бор нич ког ман да та от кло не 
из ме ном по је ди нач ног ак та на осно ву ко га је ман дат пре стао. 



9. ПИ СМО НА РОД НОЈ СКУП ШТИ НИ  
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ  

(по чла ну 105. За ко на о Устав ном су ду) 





Устав ни суд је, на сед ни ци одр жа ној 27. ок то бра 2011. го ди не, оце њи-
вао устав ност и за ко ни тост од ре да ба чла на 12. став 2, чла на 17. став 1, чла-
на 18. тач ка а), чла на 21. и чла на 21д тач ка б) Од лу ке о јав ним пар ки ра ли-
шти ма („Слу жбе ни лист оп шти не Су бо ти ца“, бр. 12/05 и 3/08) и утвр дио да 
од ред бе чла на 21. и чла на 21д тач ка б) у де лу ко ји гла си: „и до плат ну кар ту“, 
ни су у са гла сно сти с Уста вом и за ко ном, док је за од ред бе чла на 12. став 2, 
чла на 17. став 1. и чла на 18. тач ка а) Од лу ке об у ста вио по сту пак за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти.

По во дом ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ред бе чла-
на 21. Од лу ке, Устав ни суд је, на сед ни ци одр жа ној 18. фе бру а ра 2010. го ди-
не, Ре ше њем по кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти, по ред 
ини ци ја ти вом оспо ре не од ред бе и од ре да ба чла на чла на 12. став 2, чла на 17. 
став 1. и чла на 18. тач ка а) Од лу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма. На и ме, по-
ла зе ћи од то га да је на ве де ним од ред ба ма Од лу ке про пи са но пла ћа ње на-
кна де за ко ри шће ње јав ног пар ки ра ли шта, по оце ни Су да, осно ва но се по-
ста ви ло пи та ње шта ко ри сник пла ћа пред ви ђе ном на кна дом, да ли „са мо“ 
на кна ду за из вр ше ну ко му нал ну услу гу, са гла сно За ко ну о ко му нал ним де-
лат но сти ма или евен ту ал но и „на кна ду“ за ко ри шће ње обе ле же них про сто-
ра за пар ки ра ње за ко је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на осно ву За ко на о 
фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве мо же да уво ди ло кал ну ко му нал ну так-
су. С тим у ве зи по ста ви ло се и пи та ње да ли да ва лац ко му нал не услу ге, на 
осно ву на ве де них од ре да ба Од лу ке, на пла том на кна де за ко ри шће ње јав-
них пар ки ра ли шта, евен ту ал но сти че при ход и по осно ву ко ри шће ња обе-
ле же них про сто ра за пар ки ра ње, ко је са гла сно За ко ну о фи нан си ра њу ло-
кал не са мо у пра ве пред ста вља основ за уво ђе ње ло кал не ко му нал не так се 
као из вор ног при хо да је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр-
дио да је За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 16/97 и 42/98), ко ји је на ве ден као прав ни основ за до но ше ње оспо ре не 
Од лу ке, про пи са но да скуп шти на оп шти не мо же, као ко му нал не де лат но-
сти од ре ди ти и дру ге де лат но сти од ло кал ног ин те ре са и про пи са ти усло ве 
и на чин њи хо вог оба вља ња, по ред оста лог, и јав них про сто ра за пар ки ра-
ње (члан 4. став 2), да да ва лац ко му нал не услу ге сти че при ход „од про да-
је ко му нал них про из во да, од но сно услу га“, по це ни на ко ју са гла сност да-
је скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, од но сно ор ган ко га од ре ди 
скуп шти на (чл. 22. и 23), а да је За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 129/07) про пи са но да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, 
у скла ду с Уста вом и за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко-
му нал них де лат но сти, као и ор га ни за ци о не, ма те ри јал не и дру ге усло ве за 
њи хо во оба вља ње, по ред оста лог и уре ђи ва ње, одр жа ва ње и ко ри шће ње 
јав них пар ки ра ли шта (члан 20. тач ка 5)). 

Устав ни суд је утвр дио и да је За ко ном о фи нан си ра њу ло кал не са мо-
у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/06 и 47/11) про пи са но да је ди ни ци 
ло кал не са мо у пра ве при па да ју из вор ни при хо ди оства ре ни на ње ној те-
ри то ри ји, по ред оста лог и ло кал не ко му нал не так се (члан 6. тач ка 3)), да 
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скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо же уво ди ти ло кал не ко му нал не 
так се за ко ри шће ње пра ва, пред ме та и услу га и да се за ко ри шће ње пра ва, 
пред ме та и услу га из ста ва 1. овог чла на не мо же уво ди ти по себ на на кна-
да (члан 11), те да се ло кал не ко му нал не так се мо гу уво ди ти, по ред оста-
лог, за ко ри шће ње про сто ра за пар ки ра ње друм ских мо тор них и при кључ-
них во зи ла на уре ђе ним и обе ле же ним ме сти ма (члан 15. став 1. тач ка 13)). 

Из утвр ђе ног, по схва та њу Устав ног су да, сле ди, да се на осно ву За ко на 
о ло кал ној са мо у пра ви ко ри шће ње јав них пар ки ра ли шта, од но сно про сто-
ра за пар ки ра ње друм ских мо тор них и при кључ них во зи ла на уре ђе ним и 
обе ле же ним ме сти ма, ак том је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо же од ре ди ти 
као ко му нал на де лат ност, те по том осно ву да ва о цу ко му нал не услу ге „ко-
ри шће ња“ јав них пар ки ра ли шта, са гла сно За ко ну о ко му нал ним де лат но-
сти ма, утвр ди ти пра во на на кна ду, од но сно при ход по осно ву оба вља ња ове 
де лат но сти, од но сно оба ве за ко ри сни ка пар ки ра ли шта да да ва о цу услу ге 
пла ти на кна ду за ко ри шће ње јав ног пар ки ра ли шта. С дру ге стра не, са гла-
сно За ко ну о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, за ко ри шће ње про сто ра 
на уре ђе ним и обе ле же ним ме сти ма за пар ки ра ње друм ских мо тор них во-
зи ла, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же уве сти ло кал ну ко му нал ну так-
су, ко ја пред ста вља њен из вор ни при ход. Ме ђу тим, За кон о фи нан си ра њу 
ло кал не са мо у пра ве исто вре ме но про пи су је и да се за ко ри шће ње пра ва, 
пред ме та и услу га за ко је се мо же уве сти оба ве за пла ћа ња ло кал не ко му-
нал не так се не мо же уво ди ти по себ на на кна да, из че га сле ди да се да ва о цу 
ко му нал не услу ге за ко ри шће ње про сто ра за пар ки ра ње друм ских мо тор-
них во зи ла, ак том је ди ни це ло кал не са мо у пра ве не би мо гла од ре ди ти „на-
кна да за ко ри шће ње јав ног пар ки ра ли шта“ (осим га ра жа), као при ход по 
осно ву оба вља ња ове ко му нал не де лат но сти, ка ко је то од ре ђе но оспо ре-
ним од ред ба ма Од лу ке. Сто га се, по оце ни Су да, ов де ра ди о по сто ја њу за-
ко на ко ји (исто вре ме но) да ју основ да је ди ни це ло кал не са мо у пра ве сво јим 
ак ти ма на раз ли чит на чин уре ђу ју оба ве зу пла ћа ња по истом осно ву – ко-
ри шће ња про сто ра за пар ки ра ње мо тор них во зи ла (осим га ра жа), и то као 
на кна ду да ва о цу услу ге са гла сно За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви и За ко ну о 
ко му нал ним де лат но сти ма, или као ло кал ну ко му нал ну так су ко ја је при-
ход је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, са гла сно За ко ну о фи нан си ра њу ло кал-
не са мо у пра ве. По ла зе ћи од на ве де ног, а има ју ћи у ви ду да на кна да за ко-
ри шће ње „про сто ра за пар ки ра ње мо тор них во зи ла“ про пи са на оспо ре ним 
од ред ба ма Од лу ке, „по кри ва“ и тро шко ве уре ђи ва ња и одр жа ва ња јав ног 
пар ки ра ли шта, ко ју де лат ност као ко му нал ну, на осно ву на ве де не Од лу ке, 
оба вља да ва лац ко му нал не услу ге (ко ри шће ња) јав ног пар ки ра ли шта, и по 
ком осно ву са гла сно за ко ну има пра во на од го ва ра ју ћу на кна ду, Устав ни 
суд је, на осно ву од ре да ба чла на 57. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 109/07), об у ста вио по сту пак за оце ну устав но сти и за ко-
ни то сти на ве де них од ре да ба Од лу ке.

С об зи ром на то да Устав ни суд, пре ма од ред ба ма чла на 167. Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је, ни је над ле жан да оце њу је ме ђу соб ну са гла сност за ко-
на, као ака та исте прав не сна ге, Суд је, има ју ћи у ви ду на ве де но, оце нио да 
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са гла сно чла ну 105. За ко на о Устав ном су ду, оба ве сти На род ну скуп шти-
ну о уо че ним про бле ми ма у оства ри ва њу устав но сти и за ко ни то сти, јер се, 
по схва та њу Устав ног су да, по сто ја њем ви ше за ко на ко ји да ју основ да се у 
осно ви исти од но си ак ти ма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве уре ђу ју на раз-
ли чит на чин до во ди у пи та ње Уста вом утвр ђе но на че ло вла да ви не пра ва и 
је дин стве но сти прав ног по рет ка. 

За кљу чак Устав ног су да

Број: IУ-16/2009 од 27. ок то бра 2011. го ди не





II – ПО СТУ ПАК ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА  
О ЗА БРА НИ РА ДА УДРУ ЖЕ ЊА





По во дом пред ло га Ре пу блич ког јав ног ту жи ла штва за за бра ну ра-
да Удру же ња гра ђа на „1389’’, због де ло ва ња ко је је усме ре но на на сил но 
ру ше ње устав ног по рет ка, кр ше ње за јем че них људ ских или ма њин ских 
пра ва или иза зи ва ње ра сне, на ци о нал не или вер ске мр жње, Устав ни суд је 
кон ста то вао да је Удру же ње гра ђа на „1389’’ још пре под но ше ња пред ло га 
овла шће ног пред ла га ча про ме ни ло на зив у Удру же ње гра ђа на „По крет 
1389’’ и под тим на зи вом упи са но у јав ни ре ги стар, да су на кон одр жа не 
јав не рас пра ве у овом пред ме ту уче сни ци у по ступ ку (овла шће ни пред ла-
гач и Удру же ње чи ја за бра на је тра же на) до ста ви ли и но ве до ка зе за ко је 
су сма тра ли да су од зна ча ја за од лу чи ва ње Устав ног су да, као и да је за тим 
Ре пу блич ко јав но ту жи ла штво до ста ви ло Устав ном су ду под не сак ко јим 
оба ве шта ва Суд да је, има ју ћи у ви ду чи ње нич но ста ње утвр ђе но то ком 
по ступ ка и на јав ној рас пра ви, до не ло од лу ку да од у ста не од пред ло га 
за за бра ну ра да Удру же ња гра ђа на „1389’’, те је за кљу чио да су се сте кли 
усло ви за об у ста ву по ступ ка, јер су пре ста ле пр о це сне прет по став ке за 
во ђе ње по ступ ка. 

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Об у ста вља се по сту пак за за бра ну ра да Удру же ња гра ђа на „По крет 1389“.

О б р а з л о ж е њ е

Устав ном су ду под нет је 25. сеп тем бра 2009. го ди не пред лог Ре пу блич-
ког јав ног ту жи ла штва за за бра ну ра да Удру же ња гра ђа на „1389“, због де-
ло ва ња ко је је усме ре но на на сил но ру ше ње устав ног по рет ка, кр ше ње за-
јем че них људ ских или ма њин ских пра ва или иза зи ва ње ра сне, на ци о нал-
не или вер ске мр жње.

Пред ла гач на во ди да је По крет „1389“ обра зо ван ок то бра 2004. го ди не, 
да је у Ре ги стар удру же ња дру штве них и по ли тич ких ор га ни за ци ја упи сан 
Ре ше њем Ми ни стар ства за људ ска и ма њин ска пра ва и да је као овла шће но 
ли це да за сту па и пред ста вља удру же ње упи сан Ра дој ко Љу би чић. У пред-
ло гу се ис ти че да су на чел на опре де ље ња Удру же ња бор ба за тра ди ци о нал-
не на ци о нал не вред но сти, по пут чи сто те срп ског је зи ка, пра во слав не ве ре, 
као и бор ба про тив уни ја ће ња, ге је ва и дру гих срп ству стра них де ви ја ци-
ја. У пред ло гу се, за тим, хр о но ло шким ре дом на во де до га ђа ји, ко ји по оце-
ни Ре пу блич ког јав ног ту жи ла штва, пред ста вља ју не у став но и не за ко ни то 
де ло ва ње овог удру же ња и ње го вих чла но ва. Пред ла гач, на кра ју за кљу чу-
је да се Удру же ње „1389“ у бор би за сво је ци ље ве слу жи на си љем и да их 
ка рак те ри ше не то ле ран ци ја, ис кљу чи вост и не тр пе љи вост, што пред ста-
вља раз ло ге због ко јих је пред ла гач и под нео пред лог за за бра ну ра да на-
ве де ног удру же ња. 
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Устав ни суд је у прет ход ном по ступ ку при ба вио од над ле жних др жав-
них ор га на и ор га ни за ци ја нео п ход ну до ку мен та ци ју за во ђе ње овог устав-
но суд ског по ступ ка. Раз ма тра ју ћи до ста вље не под не ске, Устав ни суд је кон-
ста то вао да је Удру же ње гра ђа на „1389“, чи ју за бра ну пред ла же Ре пу блич ко 
јав но ту жи ла штво, про ме ни ло на зив у Удру же ње гра ђа на „По крет 1389“ на 
осно ву Ре ше ња Ми ни стар ства за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву, број 
130-024-00-01967/2007-07/2 од 21. де цем бра 2007. го ди не. Удру же ње има ак-
ти ван ста тус и упи са но је у Ре ги стар удру же ња ко ји во ди Аген ци ја за при-
вред не ре ги стре на осно ву Ре ше ња ове аген ци је о упи су у Ре ги стар удру же-
ња ускла ђи ва ње удру же ња „По крет 1389“, број БУ 5193/2010 од 5. ок то бра 
2010. го ди не. Као за ступ ник овог удру же ња упи сан је Ра дој ко Љу би чић.

По во дом пред ло га Ре пу блич ког јав ног ту жи ла штва за за бра ну ра да 
на ве де ног удру же ња одр жа на је 22. ју на 2011. го ди не јав на рас пра ва пред 
Устав ним су дом, са гла сно од ред би чла на 37. став 1. За ко на о Устав ном су-
ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07). 

Уче сни ци у по ступ ку су на јав ној рас пра ви из ло жи ли сво је ста во ве и 
пру жи ли по треб на оба ве ште ња ра ди раз ја шње ња спо р них пи та ња у овом 
устав но суд ском пред ме ту, али су на ве ли да има ју и но ве до ка зе за ко је сма-
тра ју да су од ва жно сти за од лу чи ва ње Устав ног су да.

Ка ко су уче сни ци у по ступ ку на јав ној рас пра ви на ве ли да по се ду ју но-
ве до ка зе ко ји мо гу би ти од зна ча ја за од лу чи ва ње Устав ног су да, Суд је за-
кљу чио да се јав на рас пра ва пре ки не, са гла сно од ред би чла на 40. За ко на о 
Устав ном су ду, ка ко би уче сни ци у по ступ ку мо гли да до ста ве Устав ном су-
ду но ве до ка зе у фор ми суд ског под не ска, у ро ку од осам да на од да на пре-
ки да јав не рас пра ве. Устав ни суд је та ко ђе за кљу чио да ће, при ли ком до ста-
ве но вих до ка за су прот ним стра на ма од ре ди ти рок за њи хо во из ја шње ње, 
а по том и но ви да тум одр жа ва ња на став ка јав не рас пра ве. 

По сту па ју ћи по за кључ ку Устав ног су да, Ре пу блич ко јав но ту жи ла штво 
и пу но моћ ник Удру же ња гра ђа на „По крет 1389“ до ста ви ли су Устав ном су ду 
под не ске са но вим до ка зи ма 30. ју на 2011. го ди не. Пу но моћ ник Удру же ња 
гра ђа на „По крет 1389“ је Устав ном су ду до ста вио 4. ју ла 2011. го ди не под-
не сак ко јим је до пу нио свој под не сак од 30. ју на 2011. го ди не.

Устав ни суд је 6. ју ла 2011. го ди не до ста вио Ре пу блич ком јав ном ту жи-
ла штву под не сак са но вим до ка зи ма ко је је под нео пу но моћ ник Удру же ња 
гра ђа на „По крет 1389“ од 30. ју на 2011. го ди не уз до пис, у ко ме је од ре дио 
рок од 60 да на за да ва ње из ја шње ња по во дом но во пре дло же них до ка за. 
Под не сак пу но моћ ни ка Удру же ња гра ђа на „По крет 1389“ од 4. ју ла 2011. 
го ди не, Устав ни суд је до ста вио Ре пу блич ком јав ном ту жи ла штву 12. ју ла 
2011. го ди не. 

Устав ни суд је та ко ђе 6. ју ла 2011. го ди не до ста вио пу но моћ ни ку Удру-
же ња гра ђа на „По крет 1389“ под не сак са но вим до ка зи ма Ре пу блич ког јав-
ног ту жи ла штва од 30. ју на 2011. го ди не, уз до пис у ко ме је од ре дио рок од 
60 да на за да ва ње из ја шње ња по во дом но во пре дло же них до ка за. По сту па-
ју ћи у скла ду са на ве де ним до пи сом, пу но моћ ник Удру же ња гра ђа на „По-
крет 1389“ до ста вио је Устав ном су ду из ја шње ње 18. ју ла 2011. го ди не.
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Ре пу блич ко јав но ту жи ла штво је 18. ок то бра 2011. го ди не до ста ви ло 
Устав ном су ду под не сак ко јим оба ве шта ва овај суд да је, има ју ћи у ви ду 
чи ње нич но ста ње утвр ђе но то ком по ступ ка и на јав ној рас пра ви одр жа ној 
22. ју на 2011. го ди не, до не ло од лу ку да од у ста не од пред ло га за за бра ну ра-
да Удру же ња гра ђа на „1389“. 

Ка ко је овла шће ни пред ла гач од у стао од пред ло га за за бра ну ра да Удру-
же ња гра ђа на „1389“, Устав ни суд је кон ста то вао да су се, са гла сно чла ну 57. 
тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду, сте кли усло ви за об у ста ву по ступ ка за од-
лу чи ва ње о за бра ни ра да на ве де ног удру же ња, јер су у то ку по ступ ка пре-
ста ле про це сне прет по став ке за во ђе ње по ступ ка. 

На осно ву све га из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци. 

Ре ше ње Устав ног су да 

Број: VIIУ-250/2009 од 2. но вем бра 2011. го ди не





III – ПО СТУ ПАК ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА ПО ЖАЛ БИ 
НА ОД ЛУ КУ О ПРЕ СТАН КУ СУ ДИЈ СКЕ ФУНК ЦИ ЈЕ





Под но си тељ ка је из ја ви ла жал бу због пре стан ка ду жно сти су ди је за 
пре кр ша је и, ка ко ни је оба вља ла стал ну су диј ску функ ци ју у су ду, већ 
функ ци ју у ор га ну за пре кр ша је, Устав ни суд је оце нио да је жал ба не до пу-
ште на јер се у кон крет ној си ту а ци ји не мо же при ме ни ти од ред ба чла на 148. 
став 2. Уста ва, ко јом се јем чи пра во жал бе Устав ном су ду про тив од лу ке 
о пре стан ку су диј ске функ ци је. Ка ко под но си тељ ка не спор но ни је би ла 
по у че на о мо гућ но сти по кре та ња управ ног спо ра, Устав ни суд кон ста ту је 
да не сме сно си ти штет не по сле ди це из о ста ја ња по у ке о прав ном сред-
ству у оспо ре ном ак ту, те да, са гла сно од ред би чла на 18. став 1. За ко на о 
управ ним спо ро ви ма, у ро ку од 30 да на од да на при је ма овог ре ше ња, мо же 
под не ти ту жбу Управ ном су ду, ра ди оце не за ко ни то сти оспо ре ног ак та.

Устав ни суд до нео је

РЕ ШЕ ЊЕ

Од ба цу је се жал ба Зо ри це Ни чић из ја вље на про тив Од лу ке Ви со ког са-
ве та суд ства број 06-00-02/2010-01 од 13. ја ну а ра 2010. го ди не, у де лу ста-
ва I тач ка 89. из ре ке.

О б р а  з л о  ж е  њ е

1. Зо ри ца Ни чић из Но вог Са да из ја ви ла је 22. фе бру а ра 2010. го ди не 
жал бу про тив Од лу ке Ви со ког са ве та суд ства број 06-00-02/2010-01 од 13. 
ја ну а ра 2010. го ди не, у де лу ко јим јој је пре ста ла ду жност су ди је за пре кр-
ша је, због бит не по вре де од ре да ба по ступ ка, по гре шно и не пот пу но утвр-
ђе ног чи ње нич ног ста ња, по гре шне при ме не ма те ри јал ног пра ва и по вре де 
устав них пра ва и пра ва га ран то ва них Европ ском кон вен ци јом за за шти-
ту људ ских пра ва.

2. У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да се жал бом оспо-
ра ва Од лу ка Ви со ког са ве та суд ства, ко јом је: у ста ву I из ре ке кон ста то ва но 
да су ди ја ма ве ћа за пре кр ша је и су ди ја ма оп штин ских ор га на за пре кр ша је 
ко је ни су иза бра не у скла ду са За ко ном о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник PC“, 
број 116/08), ме ђу ко ји ма је и под но си тељ ка жал бе (на ве де на у тач ки 89) пре-
ста је ду жност су ди је за пре кр ша је са 31. де цем бром 2009. го ди не; у ста ву II 
из ре ке утвр ђе но да су ди је из ста ва I има ју пра во на на кна ду пла те у тра ја њу 
од шест ме се ци у ви си ни пла те ко ју су има ли у тре нут ку пре стан ка ду жно-
сти, с тим да ово пра во пре ста је пре ис те ка ро ка од шест ме се ци ако су ди ја 
ко ме је пре ста ла ду жност за сну је рад ни од нос или стек не пра во на пен зи ју, 
а мо же би ти про ду же но за шест ме се ци ако у тих шест ме се ци сти че пра во 
на пен зи ју; у ста ву III из ре ке кон ста то ва но да ће Ви со ки са вет суд ства од ре-
ди ти су до ве у ко ји ма ће су ди је из ста ва I оства ри ти пра во на на кна ду пла те.

Оспо ре на од лу ка не са др жи по у ку о прав ном сред ству.
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3. Од ред бом чла на 148. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је да 
од лу ку о пре стан ку су диј ске функ ци је до но си Ви со ки са вет суд ства, да про-
тив ове од лу ке су ди ја има пра во жал бе Устав ном су ду и да из ја вље на жал-
ба ис кљу чу је пра во на под но ше ње устав не жал бе.

Од ред бом чла на 198. став 2. Уста ва утвр ђе но је да за ко ни тост ко нач-
них по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу је о пра ву, оба ве зи или на за ко ну 
за сно ва ном ин те ре су под ле же пре и спи ти ва њу пред су дом у управ ном спо-
ру, ако за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та.

Од ред ба ма чла на 3. За ко на о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни лист 
СРЈ“, број 111/09) про пи са но је да у управ ном спо ру суд од лу чу је о за ко ни-
то сти ко нач них управ них ака та, осим оних у по гле ду ко јих је пред ви ђе на 
дру га чи ја суд ска за шти та (став 1), као и да у управ ном спо ру суд од лу чу-
је и о за ко ни то сти ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се ре ша ва о пра ву, 
оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су, у по гле ду ко јих у од ре ђе ном 
слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та (став 2). Пре ма 
од ред би чла на 18. став 1. овог за ко на, ту жба у управ ном спо ру под но си се 
у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња управ ног ак та стран ци ко ја је под но-
си или у за ко ном про пи са ном кра ћем ро ку.

4. Под но си тељ ка се Устав ном су ду обра ти ла жал бом због пре стан ка ду-
жно сти су ди је за пре кр ша је Оп штин ског ор га на за пре кр ша је у При шти-
ни. Ка ко под но си тељ ка ни је оба вља ла стал ну су диј ску функ ци ју у су ду, већ 
функ ци ју у ор га ну за пре кр ша је, то се у ње ном слу ча ју не мо же при ме ни ти 
од ред ба чла на 148. став 2. Уста ва, ко јом се јем чи пра во жал бе Устав ном су-
ду про тив од лу ке о пре стан ку су диј ске функ ци је. Устав ни суд је сто га, са-
гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе-
ни гла сник PC“, број 109/07), жал бу од ба цио као не до пу ште ну.

Ме ђу тим, Устав ни суд сма тра да из од ре да ба чла на 198. став 2. Уста ва и 
чла на 3. За ко на о управ ним спо ро ви ма про из ла зи да је под но си тељ ка жал-
бе има ла пра во да ту жбом у управ ном спо ру по би ја Од лу ку Ви со ког са ве-
та суд ства у де лу ко јим јој је пре ста ла ду жност су ди је за пре кр ша је. Ка ко је 
не спор но да под но си тељ ка жал бе ни је би ла по у че на о мо гућ но сти по кре-
та ња управ ног спо ра, Устав ни суд кон ста ту је да под но си тељ ка не сме сно-
си ти штет не по сле ди це из о ста ја ња по у ке о прав ном сред ству у оспо ре ном 
ак ту, те да, са гла сно од ред би чла на 18. став 1. За ко на о управ ним спо ро ви-
ма, у ро ку од 30 да на од да на при је ма овог ре ше ња, мо же под не ти ту жбу 
Управ ном су ду, ра ди оце не за ко ни то сти оспо ре ног ак та.

5. По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. 
тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да 

Број: VIIIУ-290/2010 од 8. сеп тем бра 2011. го ди не

На по ме на: На исти на чин Устав ни суд је у пе ри о ду сеп тем бар – де цем бар 2011. го ди
не од лу чио у још 32 пред ме та
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Жал бом је оспо ре на од лу ка о пре стан ку ду жно сти су ди је за пре кр-
ша је, ко ја се не мо же из ја ви ти са по зи вом на од ред бу чла на 148. став 2. 
Уста ва, ко јом се јем чи пра во жал бе Устав ном су ду про тив од лу ке о пре-
стан ку су диј ске функ ци је. Под но си тељ ка жал бе је има ла пра во да ту жбом 
у управ ном спо ру по би ја Од лу ку Ви со ког са ве та суд ства у де лу ко јим јој 
је пре ста ла ду жност су ди је за пре кр ша је, што је она и учи ни ла. Ка ко се 
Управ ни суд, у кон крет ном слу ча ју, огла сио ствар но не на дле жним и пред-
мет усту пио Устав ном су ду, као над ле жном ор га ну, Устав ни суд од лу чио 
да је Управ ни суд над ле жан за од лу чи ва ње о ту жби под но си тељ ке, те је 
по ни штио оспо ре но ре ше ње Управ ног су да.

Устав ни суд, до нео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Од ба цу је се жал ба Мир ја не Же лем Ће лап из ја вље на про тив Од лу ке 
Ви со ког са ве та суд ства број 06-00-02/2010-01 од 13. ја ну а ра 2010. го ди не. 

2. По ни шта ва се ре ше ње Управ ног су да У. 18817/10 од 21. ма ја 2010. 
го ди не и од ре ђу је да Управ ни суд по но во од лу чи о ту жби под но си тељ ке 
устав не жал бе из ја вље не про тив Од лу ке Ви со ког са ве та суд ства број 06-
00-02/2010-01 од 13. ја ну а ра 2010. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е

1. Мир ја на Же лем Ће лап из Срем ске Ми тро ви це из ја ви ла је 24. фе бру-
а ра 2010. го ди не жал бу про тив Од лу ке Ви со ког са ве та суд ства број 06-00-
02/2010-01 од 13. ја ну а ра 2010. го ди не, у де лу ста ва I из ре ке ко јим је под но-
си тељ ки пре ста ла ду жност су ди је за пре кр ша је, због бит не по вре де од ре да ба 
по ступ ка, по гре шно и не пот пу но утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, по гре шне 
при ме не ма те ри јал ног пра ва и по вре де Устав них пра ва и пра ва га ран то ва-
них Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва. 

2. У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да се жал бом оспо-
ра ва Од лу ка Ви со ког са ве та суд ства, ко јом је: у ста ву I из ре ке кон ста то ва но 
да су ди ја ма ве ћа за пре кр ша је и су ди ја ма оп штин ских ор га на за пре кр ша-
је ко је ни су иза бра не у скла ду са За ко ном о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 116/2008), ме ђу ко ји ма је и под но си лац жал бе (на ве де на у тач ки 
36) пре ста је ду жност су ди је за пре кр ша је са 31. де цем бром 2009. го ди не; у 
ста ву II из ре ке утвр ђе но да су ди је из ста ва I има ју пра во на на кна ду пла-
те у тра ја њу од шест ме се ци у ви си ни пла те ко ју су има ли у тре нут ку пре-
стан ка ду жно сти, с тим да ово пра во пре ста је пре ис те ка ро ка од шест ме-
се ци ако су ди ја ко ме је пре ста ла ду жност за сну је рад ни од нос или стек не 
пра во на пен зи ју, а мо же би ти про ду же но за шест ме се ци ако у тих шест 
ме се ци сти че пра во на пен зи ју; у ста ву III из ре ке кон ста то ва но да ће Ви со-
ки са вет суд ства од ре ди ти су до ве у ко ји ма ће су ди је из ста ва I оства ри ти 
пра во на на кна ду пла те. Ова од лу ка не са др жи по у ку о прав ном сред ству.
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Про тив на ве де не од лу ке под но си тељ ка је, та ко ђе 24. фе бру а ра 2010. го-
ди не, под не ла Управ ном су ду ту жбу, по во дом ко је је у том су ду фор ми ран 
пред мет У. 18817/10. Управ ни суд је 21. ма ја 2010. го ди не до нео ре ше ње У. 
18817/10, ко јим се огла сио ствар но не на дле жним за ре ша ва ње ове прав не 
ства ри и пред мет усту пио Устав ном су ду. Про тив ове од лу ке Управ ног су-
да ни је из ја вље на устав на жал ба.

3. Од ред бом чла на 148. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је да 
од лу ку о пре стан ку су диј ске функ ци је до но си Ви со ки са вет суд ства, да про-
тив ове од лу ке су ди ја има пра во жал бе Устав ном су ду и да из ја вље на жал-
ба ис кљу чу је пра во на под но ше ње устав не жал бе.

Од ред бом чла на 198. став 2. Уста ва утвр ђе но је да за ко ни тост ко нач-
них по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу је о пра ву, оба ве зи или на за ко ну 
за сно ва ном ин те ре су под ле же пре и спи ти ва њу пред су дом у управ ном спо-
ру, ако за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та.

Од ред бом чла на 3. За ко на о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 111/09) про пи са но је да у управ ном спо ру суд од лу чу је о за ко ни-
то сти ко нач них управ них ака та, осим оних у по гле ду ко јих је пред ви ђе на 
дру га чи ја суд ска за шти та (став 1), као и да у управ ном спо ру суд од лу чу-
је и о за ко ни то сти ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се ре ша ва о пра ву, 
оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су, у по гле ду ко јих у од ре ђе ном 
слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та (став 2). Пре ма 
од ред би чла на 18. став 1. овог за ко на, ту жба у управ ном спо ру под но си се 
у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња управ ног ак та стран ци ко ја је под но-
си или у за ко ном про пи са ном кра ћем ро ку.

4. Под но си тељ ка се Устав ном су ду обра ти ла жал бом због пре стан ка ду-
жно сти су ди је за пре кр ша је Оп штин ског ор га на за пре кр ша је у Срем ској 
Ми тро ви ци. Ка ко под но си тељ ка ни је оба вља ла стал ну су диј ску функ ци ју 
у су ду, већ у ор га ну за пре кр ша је, то се у ње ном слу ча ју не мо же при ме ни-
ти од ред ба чла на 148. став 2. Уста ва, ко јом се јем чи пра во жал бе Устав ном 
су ду про тив од лу ке о пре стан ку су диј ске функ ци је. Устав ни суд је сто га, са-
гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 109/07), жал бу од ба цио као не до пу ште ну.

5. Ме ђу тим, Устав ни суд сма тра да из од ре да ба чла на 198. став 2. Уста-
ва и чла на 3. За ко на о управ ним спо ро ви ма про из ла зи да је под но си тељ-
ка жал бе има ла пра во да ту жбом у управ ном спо ру по би ја Од лу ку Ви со-
ког са ве та суд ства у де лу ко јим јој је пре ста ла ду жност су ди је за пре кр ша је, 
што је она и учи ни ла. 

С об зи ром на то да је Управ ни суд, у кон крет ном слу ча ју, до нео ре ше-
ње ко јим се огла сио ствар но не на дле жним за ре ша ва ње ове прав не ства ри 
и пред мет усту пио Устав ном су ду, као над ле жном ор га ну, Устав ни суд ука-
зу је да је, са гла сно чла ну 167. Уста ва, Устав ни суд овла шћен да ре ша ва су-
коб над ле жно сти из ме ђу су до ва и дру гих др жав них ор га на, ре пу блич ких 
ор га на и по кра јин ских ор га на или ор га на ло кал не са мо у пра ве, из ме ђу по-
кра јин ских ор га на и ор га на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и ор га на раз ли-
чи тих ау то ном них по кра ји на или раз ли чи тих је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.  



ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО ЖАЛБИ НА ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ 399

Сто га је Устав ни суд, сход но овла шће њи ма из чла на 167. став 2. тач. 1, 2, 
3. и 4. Уста ва, од лу чио да је Управ ни суд над ле жан за од лу чи ва ње о ту жби 
под но си тељ ке, те је по ни штио ре ше ње Управ ног су да У. 18817/10 од 21. ма-
ја 2010. го ди не.

6. По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. 
тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да 

Број: VIIIУ-455/2010 од 8. де цем бра 2011. го ди не





IV – ПО СТУ ПАК ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА  
ПО УСТАВ НИМ ЖАЛ БА МА





Устав не жал бе из обла сти кри вич ног пра ва

По вре да пра ва на сло бо ду и без бед ност 
из чла на 27. став 3. Уста ва

Устав ни суд, до нео је 

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба Ми ла на Пе тро ви ћа и утвр ђу је да је у по ступ-
ку по жал би на ре ше ње Окру жног су да у Су бо ти ци Кв. 305/09 од 15. де цем-
бра 2009. го ди не по вре ђе но Уста вом га ран то ва но пра во под но си о ца из чла-
на 27. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, док се у оста лом де лу устав на жал-
ба од би ја као нео сно ва на.

2. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“

О б р а з л о ж е њ е

1. Ми лан Пе тро вић из Су бо ти це, пре ко пу но моћ ни ка Вик то ра Ју ха са 
Ђу ри ћа, адво ка та из Су бо ти це, под нео је Устав ном су ду 26. ја ну а ра 2010. 
го ди не устав ну жал бу про тив ре ше ња Апе ла ци о ног су да у Но вом Са ду Кж. 
2/10 од 12. ја ну а ра 2010. го ди не и ре ше ња Окру жног су да у Су бо ти ци Кв. 
305/09 од 15. де цем бра 2009. го ди не, због по вре де пра ва за јем че них од ред-
ба ма чла на 27. ст 1. и 3, чла на 31. став 1. и чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли-
ке Ср би је. 

У устав ној жал би се на во ди: да је под но си о че во пра во из чла на 27. став 
1. Уста ва по вре ђе но ти ме што су оспо ре на ре ше ња о про ду же њу при тво-
ра до не та без прет ход ног са слу ша ња окри вље ног, као што је про пи са но од-
ред ба ма чл. 142. и 146. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку; да је под но си о че-
во пра во из чла на 27. став 3. Уста ва по вре ђе но ти ме што о жал би про тив 
оспо ре ног пр во сте пе ног ре ше ња о про ду же њу при тво ра Окру жног су да у 
Су бо ти ци Кв. 305/09 од 15. де цем бра 2009. го ди не, ни је од лу чи вао Вр хов ни 
суд Ср би је већ „не ки са свим дру ги суд – Апе ла ци о ни суд у Но вом Са ду“, као 
и ти ме што Апе ла ци о ни суд у Но вом Са ду ни је хит но раз мо трио уло же ну 
жал бу, већ је од лу ку о жал би до ста вио под но си о цу тек 32 да на на кон ње-
ног из ја вљи ва ња; да је пра во под но си о ца из чла на 32. став 1. Уста ва по вре-
ђе но ти ме што у оспо ре ном дру го сте пе ном ре ше њу Апе ла ци о ни суд у Но-
вом Са ду ни је раз мо трио на во де жал бе под но си о ца да оп ту жни ца про тив 
ње га ни је сту пи ла на прав ну сна гу, због че га му оспо ре ним ре ше њем при-
твор ни је мо гао би ти про ду жен за нај ви ше два ме се ца, већ са мо за 30 да на. 
За тврд ње о по вре ди пра ва из чла на 31. став 1. Уста ва, под но си лац ни је на-
вео раз ло ге. Пред ло жио је да се утвр де по вре де озна че них устав них пра ва 
и под но си о цу до су де тро шко ви за сту па ња пред Устав ним су дом.
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2. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо же 
из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор-
га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или 
ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су 
ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си-
о ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је, у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у оспо ре на ре-
ше ња и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за од лу чи ва ње у 
кон крет ном устав но суд ском пред ме ту:

Ис тра жни су ди ја Окру жног су да у Су бо ти ци је, у ис тра жном пред ме-
ту про тив под но си о ца устав не жал бе и још дво ји це осум њи че них, до нео 
4. фе бру а ра 2009. го ди не ре ше ње о од ре ђи ва њу при тво ра под но си о цу Кри. 
272/08, због два кри вич на де ла те шко уби ство из чла на 114. тач ка 4) у ве зи 
чла на 33. Кри вич ног за ко ни ка (у да љем тек сту: КЗ), из раз ло га пред ви ђе-
них у чла ну 142. став 1. тач. 3) и 5) За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку.

То ком ис тра жног по ступ ка, окри вље ном (под но си о цу устав не жал бе) 
је при твор про ду жен ре ше њем ве ћа Окру жног су да у Су бо ти ци Кв. 42/09 
од 3. мар та 2009. го ди не за два ме се ца и ре ше њем Вр хов ног су да Ср би је Кр. 
249/09 од 30. апри ла 2009. го ди не за три ме се ца, по осно ви ма по ко ји ма је 
при твор и од ре ђен.

По сле пре да је оп ту жни це су ду, при твор је под но си о цу про ду жен ре-
ше њи ма ве ћа Окру жног су да у Су бо ти ци Кв. 125/09 од 18. ју на 2009. го ди-
не, Кв. 154/09 од 17. ју ла 2009. го ди не, Кв. 178/09 од 17. ав гу ста 2009. го ди не 
и Кв. 208/09 од 14. сеп тем бра 2009. го ди не, сва ки пут нај ду же за 30 да на, а 
по след њи пут ре ше њем Кв. 237/09 од 15. ок то бра 2009. го ди не, нај ду же на 
пе ри од од два ме се ца. Ре ше ња о про ду же њу при во ра до не та су по осно ви-
ма про пи са ним чла ном 142. став 1. тач. 3) и 5) ЗКП.

Окру жни суд у Су бо ти ци је, пре и спи ту ју ћи по слу жбе ној ду жно сти 
од лу ку о при тво ру, у скла ду са од ред бом чла на 146. став 2. у ве зи ста ва 1. 
и чла на 142а став 1. ЗКП, оспо ре ним ре ше њем Кв. 305/09 од 15. де цем бра 
2009. го ди не, на осно ву чла на 142. став 1. тач. 3) и 5) ЗКП, про ду жио при-
твор под но си о цу за нај ду же два ме се ца. На ово ре ше ње бра ни лац под но-
си о ца и под но си лац лич но су уло жи ли жал бе 18. де цем бра 2009. го ди не. 

Апе ла ци о ни суд у Но вом Са ду је ре ше њем Кж. 2/10 од 12. ја ну а ра 2010. 
го ди не жал бе од био као нео сно ва не. Ово ре ше ње до ста вље но је пр во сте пе-
ном, Ви шем су ду у Су бо ти ци 18. ја ну а ра 2010. го ди не а под но си о цу устав-
не жал бе и ње го вом бра ни о цу 19. ја ну а ра 2010. го ди не.

4. Од ред ба ма чла на 27. Уста ва утвр ђе но је: да сва ко има пра во на лич ну 
сло бо ду и без бед ност, а ли ше ње сло бо де до пу ште но је са мо из раз ло га и у 
по ступ ку ко ји су пред ви ђе ни за ко ном (став 1); да сва ко ко је ли шен сло бо-
де има пра во жал бе су ду, ко ји је ду жан да хит но од лу чи о за ко ни то сти ли-
ше ња сло бо де и да на ре ди пу шта ње на сло бо ду, ако је ли ше ње сло бо де би-
ло не за ко ни то (став 3. ).
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Од ред ба чла на 31. став 1. Уста ва утвр ђу је да тра ја ње при тво ра суд сво-
ди на нај кра ће нео п ход но вре ме, има ју ћи у ви ду раз ло ге при тво ра и да при-
твор од ре ђен од лу ком пр во сте пе ног су да тра је у ис тра зи нај ду же три ме се-
ца, а ви ши суд га мо же, у скла ду са за ко ном, про ду жи ти на још три ме се ца, 
па ако до ис те ка овог вре ме на не бу де по диг ну та оп ту жни ца, окри вље ни 
се пу шта на сло бо ду.

Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва, за јем че но је да сва ко има пра во да 
не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра-
зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, 
осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп-
ту жба ма про тив ње га. 

Од ред бом чла на 141. став 2. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе-
ни лист СРЈ“, број 70/02 и 68/02, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 
115/05, 49/07, 122/08, 20/09 и 72/09) (у да љем тек сту: ЗКП) про пи са но је да 
је ду жност свих ор га на ко ји уче ству ју у кри вич ном по ступ ку и ор га на ко-
ји им пру жа ју прав ну по моћ да по сту па ју са на ро чи том хит но шћу ако се 
окри вље ни на ла зи у при тво ру. Пре ма од ред би чла на 142а ЗКП од лу ку о од-
ре ђи ва њу при тво ра ис тра жни су ди ја или ве ће до но си по са слу ша њу окри-
вље ног, а од лу ка о про ду же њу или уки да њу при тво ра до но си се у сед ни ци 
ве ћа, из у зев у слу ча ју из чла на 145. овог за ко ни ка. Чла ном 146. ЗКП про пи-
са но је: да се по сле пре да је оп ту жни це су ду до за вр шет ка глав ног пре тре са, 
од лу ка о од ре ђи ва њу, про ду же њу или уки да њу при тво ра до но си у скла ду 
са чла ном 142а овог за ко ни ка (став 1); да је ве ће ду жно да и без пред ло га 
стра на ка ис пи та да ли још по сто је раз ло зи за при твор и да до не се ре ше ње о 
про ду же њу или уки да њу при тво ра, по ис те ку сва ких три де сет да на до сту-
па ња оп ту жни це на прав ну сна гу, а по ис те ку сва ка два ме се ца на кон сту-
па ња оп ту жни це на прав ну сна гу (став 2). 

Пре ма од ред ба ма За ко на о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
63/01, 42/02, 27/03, 103/03, 29/04, 101/05, 46/06 и 116/08), За ко на о уре ђе њу 
су до ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08, 104/09 и 101/10) и За ко на о се-
ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла шта ва („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 116/08), до 1. ја ну а ра 2010. го ди не о жал ба ма про тив ре ше ња о 
про ду же њу при тво ра Окру жног су да у Су бо ти ци од лу чи вао је Вр хов ни суд 
Ср би је, а на кон 1. ја ну а ра 2010. го ди не о жал ба ма про тив ре ше ња о про ду-
же њу при тво ра Ви шег су да у Су бо ти ци од лу чу је Апе ла ци о ни суд у Но вом 
Са ду, с об зи ром на то да је над ле жно сти Окру жног су да у Су бо ти ци за су-
ђе ње у кри вич ној ма те ри ји, у пр вом сте пе ну, пре у зео Ви ши суд у Су бо ти ци.

5. Устав ни суд ука зу је да је у ви ше до не тих од лу ка (ви де ти, по ред оста-
лих, од лу ке у пред ме ти ма: Уж-226/2008, Уж-687/2008 и Уж-1429/2008) дао 
ту ма че ње пра ва за шти ће них од ред ба ма чла на 27. Уста ва и за у зео став о кри-
те ри ју ми ма на осно ву ко јих се утвр ђу је да ли по вре да ових пра ва по сто ји 
или не, па су, у овом устав но суд ском пред ме ту, у по ступ ку оце не, при ме-
ње ни већ за у зе ти ста во ви. 

6. Оце њу ју ћи на во де и раз ло ге из не те у устав ној жал би, а по ла зе ћи од са-
др жи не од ре да ба чла на 27. ст. 1. и 3. Уста ва, ко ји ма се га ран ту је пра во на сло-
бо ду и без бед ност, од но сно пра во на жал бу су ду сва ком ли цу ко је је ли ше но 
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сло бо де, Устав ни суд ука зу је да, по ред оста лог, ове устав не од ред бе упу ћу ју 
да су су до ви ду жни да хит но од лу че о за ко ни то сти ли ше ња сло бо де. Та ко ђе, и 
од ред бом чла на 141. став 2. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку на ла же се свим 
ор га ни ма ко ји уче ству ју у кри вич ном по ступ ку да по сту па ју са на ро чи том 
хит но шћу, ако се окри вље ни на ла зи у при тво ру. Од ред бом чла на 30. став 1. 
Уста ва и од ред бом чла на 142. став 1. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку утвр-
ђе ни су усло ви под ко ји ма не ком ли цу за ко је по сто ји осно ва на сум ња да је 
учи ни ло кри вич но де ло мо же би ти од ре ђен при твор. У том сми слу, од ред бе 
чла на 30. Уста ва се од но се на до но ше ње ини ци јал ног ре ше ња о од ре ђи ва њу 
при тво ра од стра не ис тра жног су ди је или над ле жног кри вич ног ве ћа су да, 
а не и на про ду же ње при тво ра. Не сум њи во је, пре ма ста ву Устав ног су да, да 
се рок од 48 ча со ва за до но ше ње и до ста вља ње од лу ке о жал би на при твор 
из чла на 30. став 3. Уста ва и чла на 143. ЗКП од но си на ре ше ње о од ре ђи ва-
њу при тво ра, а не и на од лу ку о жал би на ре ше ње о про ду же њу при тво ра, 
те да за од лу ку о жал би на ре ше ње о про ду же њу при тво ра та кво вре мен ско 
огра ни че ње не по сто ји. Ме ђу тим, Устав ни суд оце њу је да ова ко ја сно по ста-
вљен рок од 48 са ти за до но ше ње и до ста вља ње од лу ке о жал би на ре ше ње о 
од ре ђи ва њу при тво ра упу ћу је да и сва ка сле де ћа од лу ка о жал би на ре ше ње 
о про ду же њу при тво ра мо ра би ти до не та у што кра ћем вре мен ском пе ри о-
ду, по шту ју ћи зах тев ‘’на ро чи те хит но сти’’. Ово про из ла зи и из од ред бе чла-
на 5. став 4. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло-
бо да, ко јом је про пи са но да сва ко ко је ли шен сло бо де има пра во да по кре не 
по сту пак у ко ме ће суд хит но ис пи та ти за ко ни тост ли ше ња сло бо де и на ло-
жи ти пу шта ње на сло бо ду ако је ли ше ње сло бо де не за ко ни то. 

У кон крет ном слу ча ју, жал ба бра ни о ца под но си о ца устав не жал бе про-
тив оспо ре ног ре ше ња о про ду же њу при тво ра Окру жног су да у Су бо ти ци 
Кв. 305/09 од 15. де цем бра 2009. го ди не под не та је, пре ко тог су да, Вр хов ном 
су ду Ср би је 18. де цем бра 2009. го ди не. Апе ла ци о ни суд у Но вом Са ду, ко-
ји је пре у зео над ле жност у тој ма те ри ји од Вр хов ног су да Ср би је, ре ша ва ју-
ћи о овој жал би је 12. ја ну а ра 2010. го ди не до нео ре ше ње Кж. 2/10 и до ста-
вио га пр во сте пе ном, ра ни је Окру жном а са да Ви шем су ду у Су бо ти ци 18. 
ја ну а ра 2010. го ди не, док је бра ни о цу под но си о ца устав не жал бе ово оспо-
ре но ре ше ње уру че но 19. ја ну а ра 2010. го ди не, од но сно на кон 32 да на од да-
на под но ше ња жал бе.

Устав ни суд је оце нио да оспо ре ним ре ше њем Апе ла ци о ног су да у Но-
вом Са ду Кж. 2/10 од 12. ја ну а ра 2010. го ди не жал ба под но си о ца из ја вље-
на про тив ре ше ња Окру жног су да у Су бо ти ци Кв. 305/09 од 15. де цем бра 
2009. го ди не о про ду же њу при тво ра ни је би ла „хит но“ раз мо тре на, ка ко то 
из ри чи то на ла же од ред ба чла на 27. став 3. Уста ва. Суд оце њу је да рок од 32 
да на за до но ше ње од лу ке о жал би про тив ре ше ња о про ду же њу при тво ра и 
до ста вља ње ове од лу ке под но си о цу устав не жал бе и ње го вом бра ни о цу, у 
си ту а ци ји ка да је од лу ком су да при твор про ду жен за два ме се ца, пред ста-
вља не сра змер но дуг пе ри од за пре и спи ти ва ње за ко ни то сти од лу ке о про-
ду же њу при тво ра од стра не дру го сте пе ног су да. 

Из из не тих раз ло га, Устав ни суд је утвр дио да је у по ступ ку по жал-
би на ре ше ње Окру жног су да у Су бо ти ци Кв. 305/09 од 15. де цем бра 2009.  
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го ди не по вре ђе но Уста вом га ран то ва но пра во на сло бо ду и без бед ност под-
но си о ца устав не жал бе из чла на 27. став 3. Уста ва, па је, са гла сно од ред-
би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07), устав ну жал бу у том де лу усво јио као осно ва ну и од лу чио као у пр-
вом де лу тач ке 1. из ре ке.

7. У од но су на на во де под но си о ца устав не жал бе да му је по вре ђе но 
пра во за јем че но од ред бом чла на 27. став 1. Уста ва, ти ме што су су до ви по-
сту пи ли про тив но од ред ба ма чл. 142а, 143. и 146. ЗКП, ко ји ма се утвр ђу је, 
од но сно про пи су је оба ве за са слу ша ња окри вље ног пре до но ше ња од лу ке о 
од ре ђи ва њу при тво ра, Устав ни суд ука зу је да се ове од ред бе ЗКП до ве де не 
у ве зу са чла ном 27. став 1. Уста ва, од но се ис кљу чи во на ини ци јал но од ре-
ђи ва ње при тво ра, а не и на про ду же ње при тво ра. Сто га су, по оце ни Устав-
ног су да, на во ди под но си о ца о учи ње ној по вре ди пра ва за јем че ног од ред-
бом чла на 27. став 1. Уста ва, нео сно ва ни.

8. С об зи ром на ис так ну ту по вре ду пра ва из чла на 27. став 3. Уста ва ти-
ме што је о жал би под но си о ца про тив ре ше ња о про ду же њу при тво ра Окру-
жног су да у Су бо ти ци од лу чи вао Апе ла ци о ни суд у Но вом Са ду уме сто Вр-
хов ног су да Ср би је, Устав ни суд ука зу је на чи ње ни цу по зна ту и ши рој, а не 
са мо струч ној јав но сти, да је кра јем 2009. го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји из вр-
ше на све о бу хват на ре ор га ни за ци ја пра во су ђа. До 1. ја ну а ра 2010. го ди не, о 
жал ба ма про тив ре ше ња Окру жних су до ва, као пр во сте пе них, од лу чи вао је 
Вр хов ни суд Ср би је. На кон 1. ја ну а ра 2010. го ди не, о ре ше њи ма ви ших су до-
ва (ко ји су у кон крет ној ма те ри ји пре у зе ли пр во сте пе ну над ле жност од окру-
жних су до ва) од лу чу ју апе ла ци о ни су до ви. С об зи ром на то да је Ви ши суд у 
Су бо ти ци у кон крет ној кри вич ној ма те ри ји пре у зео над ле жност Окру жног 
су да у Су бо ти ци, а Апе ла ци о ни суд у Но вом Са ду по стао не по сред но ви ши 
суд Ви шем су ду у Су бо ти ци, у кон крет ном слу ча ју, по оце ни Устав ног су да, 
од лу чи ва ње Апе ла ци о ног су да у Но вом Са ду о жал би про тив ре ше ња Окру-
жног су да у Су бо ти ци је у скла ду са за ко ном пр о пи са ним над ле жно сти ма су-
до ва, па Устав ни суд ове на во де под но си о ца сма тра нео сно ва ним.

9. На во ди устав не жал бе о по вре ди пра ва на пра вич но су ђе ње за јем-
че ног од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва, ти ме што се дру го сте пе ни суд у 
обра зло же њу оспо ре ног ре ше ња ни је из ја снио о на во ди ма бра ни о ца окри-
вље ног (под но си о ца устав не жал бе) из не тим у жал би про тив оспо ре ног 
ре ше ња о пр о ду же њу при тво ра, ко ји се од но се на тврд њу бра ни о ца да се у 
кон крет ној си ту а ци ји при твор мо гао пр о ду жи ти нај ви ше за 30 да на а не за 
два ме се ца, јер оп ту жни ца ни је би ла сту пи ла на прав ну сна гу, Устав ни суд 
ука зу је да је дру го сте пе ни суд очи глед но при хва тио не дво сми сле ни чи ње-
нич ни за кљу чак са др жан у по би ја ном пр во сте пе ном ре ше њу да оп ту жни-
ца у том тре нут ку је сте би ла сту пи ла на прав ну сна гу и да се за то на ред на 
кон тро ла по сто ја ња раз ло га за пр о ду же ње при тво ра има ла вр ши ти тек за 
два ме се ца, а не по сле 30 да на. Под но си лац уз устав ну жал бу ни је до ста-
вио би ло ка кве до ка зе о то ме да за кљу чи ва ње су до ва у оспо ре ним ре ше њи-
ма ни је би ло чи ње нич но и прав но уте ме ље но, због че га Устав ни суд ова кве 
на во де под но си о ца не мо же сма тра ти устав но прав но при хва тљи вим. Ово 
тим пре што из обра зло же ња пр во сте пе ног ре ше ња од 15. де цем бра 2009.  
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го ди не пр о ис ти че да је при твор пре ма под но си о цу устав не жал бе на кон 
по ди за ња оп ту жни це, а пре ње ног сту па ња на прав ну сна гу, пр о ду жа ван 
че ти ри пу та за по 30 да на, све до 15. ок то бра 2009. го ди не, ка да му је при-
твор пр о ду жен за два ме се ца, што ука зу је да је оп ту жни ца над ле жног јав-
ног ту жи о ца већ та да би ла сту пи ла на прав ну сна гу.

10. С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је утвр дио да под но си о цу устав-
не жал бе оспо ре ним ре ше њи ма ни су по вре ђе на пра ва из чла на 27. став 1. 
и чла на 32. став 1. Уста ва, па је, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о 
Устав ном, устав ну жал бу у том де лу од био као нео сно ва ну, и од лу чио као 
у дру гом де лу тач ке 1. из ре ке.

11. Под но си лац је у уво ду устав не жал бе, по ред оста лог, на вео да му је 
по вре ђе но пра во да тра ја ње при тво ра суд сво ди на нај кра ће нео п ход но вре-
ме, има ју ћи у ви ду раз ло ге при тво ра, из чла на 31. став 1. Уста ва. Ме ђу тим, 
ка ко у устав ној жал би ни су на ве де ни би ло ка кви раз ло зи за ову под но си о-
че ву тврд њу, то Устав ни суд ни је раз ма трао по сто ја ње по вре де овог пра ва.

12. Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 89. став 2. За ко на о Устав-
ном су ду, оце нио да се пра вич но за до во ље ње због утвр ђе не по вре де пра ва 
под но си о ца устав не жал бе у овом слу ча ју оства ру је об ја вљи ва њем од лу-
ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, па је од лу чио 
као у тач ки 2. из ре ке. 

13. По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. 
тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-1082/2010 од 8. сеп тем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 79/11)

Ни су по вре ђе на пра ва за јем че на од ред ба ма 
чла на 30. став 1, чла на 31. ст. 1. и 2.  

и чла на 32. Уста ва

Устав ни суд до нео је 

О Д Л У К У

Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба Л. Л. из ја вље на про тив ре ше-
ња Вр хов ног су да Ср би је Кж. 2836/09 од 20. ок то бра 2009. го ди не и ре ше ња 
Окру жног су да у Зре ња ни ну К. 8/09 од 13. ок то бра 2009. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е

1. Л. Л. из Зре ња ни на, пре ко пу но моћ ни ка М. Ђ, адво ка та из Зре ња ни-
на, под нео је Устав ном су ду 21. но вем бра 2009. го ди не устав ну жал бу про-
тив ака та на ве де них у из ре ци, због по вре де на че ла и пра ва за јем че них од-
ред ба ма чла на 18, чла на 30. став 1, чла на 31. ст. 1. и 2. и чла на 32. Уста ва 
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Ре пу бли ке Ср би је, као и по вре де чла на 13. Европ ске кон вен ци је за за шти-
ту људ ских пра ва и основ них сло бо да. 

У устав ној жал би се на во ди: да је пра во под но си о ца из чла на 30. став 
1. Уста ва по вре ђе на ти ме што је суд под но си о цу устав не жал бе про ду жио 
при твор и на кон из ри ца ња пр во сте пе не пре су де, иа ко то ни је би ло нео п ход-
но ра ди не сме та ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка; да су пра ва под но си о ца из 
чла на 31. ст. 1. и 2. Уста ва по вре ђе на ти ме што су до ви при ли ком до но ше ња 
оспо ре них ре ше ња „ни су да ли до вољ не и ин ди ви ду а ли зо ва не, ни ти би ло 
ка кве раз ло ге о нео п ход но сти да се ра ди да љег не сме та ног во ђе ња кри вич-
ног по ступ ка под но си лац устав не жал бе мо же осно ва но и да ље за др жа ва-
ти у при тво ру“, од но сно да раз ло зи ко је је суд дао као основ за да ље за др жа-
ва ње под но си о ца у при тво ру не мо гу би ти „за ко ни ти и устав ни“, с об зи ром 
на чи ње ни цу да је под но си лац 11 пу та ра ни је осу ђи ван, али „са мо два пу-
та за исто вр сна кри вич на де ла“, па има ју ћи у ви ду да је под но си лац „стар и 
бо ле стан чо век ко ји је сте ра ни је осу ђи ван, углав ном у про шлом ве ку (1969, 
1971, 1977, 1985, 1988, 1998, 2001. и 2004. го ди не), где су она је ди на два исто-
вр сна кри вич на де ла тј. две ла ке те ле сне по вре де на не те дру гим ли ци ма пре 
ви ше де це ни ја“, „не пред ста вља из но ше ње, у су шти ни, за кон ских и устав-
них раз ло га за одр жа ва ње при тво ра, јер ти ме се ства ра са мо при вид да ва-
ња осно ва них раз ло га за про ду же ње при тво ра“, те да ови раз ло зи „не ука зу-
ју на прет по ста вље ну опа сност од по на вља ња де ла на сло бо ди“; да је пра во 
под но си о ца из чла на 32. Уста ва по вре ђе но ти ме што је „пре ко ра чен ра зум-
ни рок тра ја ња при тво ра“, од но сно ти ме што је „пре ко ра чен ра зум ни рок 
за рас пра вља ње о осно ва но сти сум ње оп ту жби про тив ње га“; да је по вре-
ђен члан 18. Уста ва ти ме што људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом, 
у кон крет ном слу ча ју, ни су не по сред но при ме ње на. Под но си лац сма тра да 
је оспо ре ним ре ше њи ма по вре ђе но и ње го во пра во на де ло тво ран прав ни 
лек из чла на 13. Европ ске кон вен ци је, „бу ду ћи да се под не том жал бом про-
тив пр во сте пе ног ре ше ња о про ду же њу при тво ра не по сти же ни ка ква по-
прав ка са др жин ских и про це сних не до ста та ка по би ја ног ре ше ња“. Пред ло-
жио је да Устав ни суд утвр ди по вре де озна че них на че ла и пра ва.

Има ју ћи у ви ду да од ред ба чла на 36. став 2. Уста ва јем чи пра во на прав-
но сред ство као и од ред ба чла на 13. Европ ске кон вен ци је, Устав ни суд је за-
кљу чио да под но си лац устав не жал бе ис ти че по вре ду овог устав ног пра ва.

2. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо же 
из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор-
га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или 
ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су 
ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си-
о ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је, у спро ве де ном по ступ ку, из вр шио увид у оспо ре на 
ре ше ња и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за од лу чи ва-
ње у кон крет ном пред ме ту:
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Пред Окру жним су дом у Зре ња ни ну во ђен је кри вич ни по сту пак про-
тив под но си о ца устав не жал бе, због кри вич ног де ла те шко уби ство у по ку-
ша ју из чла на 113. у ве зи чла на 30. и чла на 23. став 3. Кри вич ног за ко ни ка.

Под но си лац устав не жал бе се на ла зио у при тво ру ко ји му је од ре ђен 
ре ше њем ис тра жног су ди је Окру жног су да у Зре ња ни ну КИ. 218/08 од 21. 
но вем бра 2008. го ди не, а про ду жа ван ре ше њи ма ве ћа Окру жног су да у Зре-
ња ни ну КВ. 333/08 од 16. де цем бра 2008. го ди не, КВ. 12/09 од 19. ја ну а ра 
2009. го ди не, КВ. 136/09 од 16. ју на 2009. го ди не и КВ. 195/09 од 18. сеп тем-
бра 2009. го ди не. При твор је под но си о цу про ду жа ван на осно ву од ред бе 
чла на 142. став 2. тач ка 3) За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку.

Не пра во сна жном пре су дом Окру жног су да у Зре ња ни ну К. 8/09 од 12. 
ок то бра 2009. го ди не под но си лац је огла шен кри вим за кри вич но де ло ко је 
му је ста вље но на те рет и осу ђен на ка зну за тво ра у тра ја њу од шест го ди-
на, а ре ше њем под истим бро јем од 13. ок то бра 2009. го ди не про ду жен му 
је при твор до на ред не од лу ке су да, а нај ду же до упу ћи ва ња у уста но ву за 
из др жа ва ње ка зне. Пре ма обра зло же њу оспо ре ног пр во сте пе ног ре ше ња, 
Окру жни суд у Зре ња ни ну је на шао да при твор про тив оп ту же ног (под но-
си о ца устав не жал бе) тре ба про ду жи ти с об зи ром на то: да је под но си лац 
огла шен кри вим за кри вич но де ло из чла на 113. у ве зи чла на 30. и чла на 
23. став 3. КЗ и осу ђен на ка зну за тво ра у тра ја њу од шет го ди на; да из из-
во да из ка зне не еви ден ци је про ис ти че да је оп ту же ни до из ри ца ња не пра-
во сна жне пре су де 11 пу та осу ђи ван и то увек за кри вич на де ла из вр ше на 
са уми шља јем, при че му се у два слу ча ја ра ди о осу да ма за кри вич на де ла 
про тив жи во та и те ла; да суд на ла зи да на ве де не чи ње ни це ука зу ју да је оп-
ту же ни склон вр ше њу кри вич них де ла, те то пред ста вља осо би ту окол ност 
ко ја ука зу је да ће оп ту же ни по но ви ти кри вич но де ло уко ли ко бу де пу штен 
на сло бо ду, па са мим тим по сто ји основ за про ду же ње при тво ра оп ту же-
ном про пи сан чла ном 142. став 1. тач ка 3) ЗКП.

Вр хов ни суд Ср би је је оспо ре ним ре ше њем Кж. 2836/09 од 20. ок то бра 
2009. го ди не, ре ша ва ју ћи о жал би под но си о ца про тив оспо ре ног пр во сте-
пе ног ре ше ња, од био жал бу као нео сно ва ну, јер и по оце ни дру го сте пе ног 
су да и да ље сто је раз ло зи за за др жа ва ње оп ту же ног у при тво ру пред ви ђе-
ни чла ном 142. став 1. тач ка 3) ЗКП, из ко јих му је при твор од ре ђен и про-
ду жа ван.

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

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

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

Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва за јем че но је сва ком пра во да не за ви-
сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном 
ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но-
сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма 
про тив ње га. 

Од ред ба чла на 36. став 2. Уста ва утвр ђу је да сва ко има пра во на жал-
бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње го вом 
пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су.

Чла ном 133. став 1. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист 
СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 
46/06, 49/07, 122/08, 20/09 и 72/09) (у да љем тек сту: ЗКП) про пи са но је да 
ме ре ко је се мо гу пред у зе ти пре ма окри вље ном за обез бе ђе ње ње го вог при-
су ства и за не сме та но во ђе ње кри вич ног по ступ ка је су по зив, до во ђе ње, за-
бра на на пу шта ња бо ра ви шта, јем ство и при твор. 

Од ред ба чла на 142. став 1. тач ка 3) ЗКП про пи су је да се при твор мо же 
од ре ди ти про тив ли ца за ко је по сто ји осно ва на сум ња да је учи ни ло кри-
вич но де ло – ако осо би те окол но сти ука зу ју да ће по но ви ти кри вич но де-
ло, или до вр ши ти по ку ша но кри вич но де ло, или да ће учи ни ти кри вич но 
де ло ко јим пре ти. Ова од ред ба ЗКП је, до из ме на и до пу на ЗКП ко је су сту-
пи ле на сна гу 11. сеп тем бра 2009. го ди не, пред ста вља ла од ред бу чла на 142. 
став 2. тач ка 3) ЗКП.

Од ред ба ма чла на 358. ЗКП је про пи са но: да ће ве ће, кад из рек не пре су-
ду на ка зну за тво ра ис под пет го ди на, оп ту же ном ко ји се бра ни са сло бо де 
од ре ди ти при твор ако по сто је раз ло зи из чла на 142. став 1. тач. 1) и 3) овог 
за ко ни ка, а оп ту же ном ко ји се на ла зи у при тво ру уки ну ће при твор ако за 
при твор ви ше не по сто је раз ло зи због ко јих је био од ре ђен (став 1); да ће се 
за од ре ђи ва ње или уки да ње при тво ра по сле об ја вљи ва ња пре су де, до ње-
не прав но сна жно сти при ме њи ва ти од ред ба ста ва 1. овог чла на, а да од лу-
ку до но си ве ће пр во сте пе ног су да (члан 24. став 6) (став 3); да ако се оп ту-
же ни већ на ла зи у при тво ру, а ве ће на ђе да још по сто је раз ло зи због ко јих 
је при твор био од ре ђен или да по сто је раз ло зи из чла на 142. став 1. тач ка 
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6) и ста ва 1. овог чла на, до не ће по себ но ре ше ње о про ду же њу при тво ра, да 
ве ће по себ но ре ше ње до но си и кад тре ба од ре ди ти или уки ну ти при твор, 
као и да жал ба про тив ре ше ња не за др жа ва из вр ше ње ре ше ња (став 5); да 
при твор ко ји је од ре ђен или про ду жен по од ред ба ма прет ход них ста во ва 
мо же тра ја ти до упу ћи ва ња оп ту же ног, од но сно осу ђе ног у уста но ву за из-
др жа ва ње ка зне, али нај ду же док не ис тек не вре ме тра ја ња ка зне из ре че-
не у пр во сте пе ној пре су ди (став 6); да нa зах тев оп ту же ног, ко ји се по сле 
из ри ца ња ка зне за тво ра на ла зи у при тво ру, пред сед ник ве ћа мо же оп ту-
же ног ре ше њем упу ти ти у уста но ву за из др жа ва ње ка зне и пре прав но сна-
жно сти пре су де (став 7).

Чла ном 23. став 3. Кри вич ног за ко ни ка („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09) (у да љем тек сту: КЗ) про пи са но је: да ни-
је кри вич но де ло оно де ло ко је је учи ње но у ста њу не у ра чун љи во сти (став 
1); да је не у ра чун љив онај учи ни лац ко ји ни је мо гао да схва ти зна чај свог 
де ла или ни је мо гао да упра вља сво јим по ступ ци ма услед ду шев не бо ле-
сти, при вре ме не ду шев не по ре ме ће но сти, за о ста лог ду шев ног раз во ја или 
дру ге те же ду шев не по ре ме ће но сти (став 2); да се учи ни о цу кри вич ног де-
ла чи ја је спо соб ност да схва ти зна чај свог де ла или спо соб ност да упра вља 
сво јим по ступ ци ма би ла бит но сма ње на услед не ког ста ња из ста ва 2. овог 
чла на (бит но сма ње на ура чун љи вост) мо же убла жи ти ка зна (став 3). Од-
ред ба ма чла на 30. КЗ про пи са но је: да ће се ко са уми шља јем за поч не из вр-
ше ње кри вич ног де ла, али га не до вр ши, ка зни ти за по ку шај кри вич ног де-
ла за ко је се по за ко ну мо же из ре ћи ка зна за тво ра од пет го ди на или те жа 
ка зна, а за по ку шај дру гог кри вич ног де ла са мо кад за кон из ри чи то про пи-
су је ка жња ва ње и за по ку шај (став 1); да ће се за по ку шај учи ни лац ка зни-
ти ка зном про пи са ном за кри вич но де ло, или убла же ном ка зном (став 2). 
Од ред ба чла на 113. КЗ про пи су је да ће се за тво ром од пет до пет на ест го-
ди на ка зни ти онај ко дру гог ли ши жи во та.

5. Оце њу ју ћи на во де и раз ло ге устав не жал бе са ста но ви шта од ре да-
ба чла на 30. и чла на 31. ст. 1. и 2. Уста ва, Устав ни суд је утвр дио сле де ће:

Од ред ба ма чла на 30. став 1. Уста ва и чла на 142. став 2. ЗКП, утвр ђе ни су 
сле де ћи усло ви за од ре ђи ва ње при тво ра пре ма не ком ли цу: да по сто ји осно-
ва на сум ња да је ли це учи ни ло кри вич но де ло, да је при тва ра ње нео п ход но 
ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка и да при твор мо же би ти од ре ђен са мо на 
осно ву од лу ке су да. Устав ни суд је у Од лу ци Уж-1197/2008 од 13. но вем бра 
2008. го ди не из нео став да се од ред бе чла на 30. Уста ва од но се „на ини ци-
јал ни чин при тва ра ња не ког ли ца, од но сно на до но ше ње ре ше ња о од ре ђи-
ва њу при тво ра од стра не су да, а од ред бе чла на 31. Уста ва на тра ја ње при-
тво ра, што под ра зу ме ва да је при твор прет ход но од ре ђен и да се ли це већ 
на ла зи у при тво ру. Да кле, суд мо же да од ре ди при твор ис кљу чи во ако по-
сто ји осно ва на сум ња да је не ко ли це из вр ши ло кри вич но де ло и ако је та 
ме ра нео п ход на ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка, чи ме се ис цр пљу је не по-
сред но деј ство од ред бе чла на 30. Уста ва по пи та њу при тво ра као кри вич-
но-про це сног ин сти ту та. У да љем то ку кри вич ног по ступ ка ви ше се не од-
лу чу је о од ре ђи ва њу при тво ра пре ма већ при тво ре ном ли цу, већ се је ди но 
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од лу чу је о про ду же њу или уки да њу при тво ра, до ко га до ла зи ка да се за то 
стек ну про пи са ни усло ви“. Устав ни суд, та ко ђе, ука зу је да се по зи ва ње под-
но си о ца устав не жал бе на по вре ду пра ва из чла на 31. став 1. Уста ва не мо же 
до ве сти у прав ну ве зу са оспо ре ним ре ше њи ма, јер се на ве де ном устав ном 
од ред бом јем че пра ва окри вље ног на огра ни че но тра ја ње при тво ра до по ди-
за ња оп ту жни це. Ка ко су у кон крет ном слу ча ју оспо ре на ре ше ња Окру жног 
су да у Зре ња ни ну и Вр хов ног су да Ср би је о про ду же њу при тво ра под но си-
о цу устав не жал бе до не та на кон из ри ца ња пр во сте пе не пре су де, што је не-
спор но фа за кри вич ног по ступ ка по сле по ди за ња оп ту жни це, Устав ни суд 
на ла зи да се пи та ње по вре де пра ва под но си о ца устав не жал бе мо же по ста-
ви ти са мо у од но су на пра во га ран то ва но од ред бом ста ва 2. чла на 31. Уста-
ва, ко јим се сва ко ме јем чи да тра ја ње при тво ра по сле по ди за ња оп ту жни це 
суд сво ди на нај кра ће нео п ход но вре ме, у скла ду са за ко ном.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је пр во ис пи ти вао да ли су оспо-
ре ни по је ди нач ни ак ти до не ти у скла ду са за ко ном, што је пред у слов да суд-
ска од лу ка ко јом се не ком ли цу про ду жа ва при твор не по вре ђу је ње го ва 
Уста вом за јем че на пра ва. У том сми слу, Суд оце њу је да је оспо ре но ре ше ње 
Окру жног су да у Зре ња ни ну К. 8/09 од 13. ок то бра 2009. го ди не до не то са-
гла сно од ред ба ма чла на 358. ЗКП ко ји ма је про пи са но да, кад из рек не пре-
су ду, ве ће (ко је је пре су ду из ре кло) оп ту же ном ко ји се већ на ла зи у при тво-
ру, до но си по себ но ре ше ње о про ду же њу при тво ра, ако на ђе да још по сто је 
за кон ски раз ло зи за за др жа ва ње ове ме ре пре ма оп ту же ном. Устав ни суд 
је та ко ђе оце нио да раз ло зи на ко ји ма се за сни ва ју оспо ре не суд ске од лу ке 
спа да ју у раз ло ге про пи са не од ред бом чла на 142. став 1. тач ка 3) ЗКП због 
ко јих се про тив од ре ђе ног ли ца мо же про ду жи ти при твор по сле из ри ца ња 
пре су де. При то ме, из чи ње ни ца ко је не спо ри ни под но си лац устав не жал-
бе про из ла зи да је под но си лац до са да 11 пу та осу ђи ван, од че га два пу та 
за исто вр сна кри вич на де ла (про тив жи во та и те ла), и да је сва кри вич на 
де ла из вр шио са уми шља јем. По сто ја ње уми шља ја код свих кри вич на де ла 
за ко ја је под но си лац ра ни је осу ђи ван, по оце ни пр во сте пе ног су да, ука зу-
је на скло ност под но си о ца ка вр ше њу кри вич них де ла. Ова кав за кљу чак је 
устав но прав но при хва тљив, с об зи ром на то да уми шљај као ис ка за ни вољ-
ни од нос учи ни о ца пре ма рад њи из вр ше ња и по сле ди ца ма кри вич них де-
ла за ко ја је осу ђи ван, ука зу је и на ње гов су бјек тив ни од нос пре ма вр ше њу 
кри вич них де ла уоп ште, па то пред ста вља осо би ту окол ност ко ја ука зу је 
да би под но си лац устав не жал бе, уко ли ко би се на шао на сло бо ди, мо гао 
на ста ви ти са вр ше њем кри вич них де ла, од но сно по но ви ти кри вич но де ло, 
као дру ги про пи са ни услов за од ре ђи ва ње, од но сно про ду же ње при тво ра 
по осно ву чла на 142. став 1. тач ка 3) ЗКП. Та квом ста ву, по ми шље њу Устав-
ног су да, до при но си и чи ње ни ца да је под но си лац устав не жал бе до са да 
осу ђи ван за ве ћи број кри вич них де ла (укуп но 11), па тврд ња под но си о ца 
да ова окол ност не ука зу је на скло ност ка вр ше њу кри вич них де ла, јер је то 
би ло „у про шлом ве ку“, не ма сво је упо ри ште у чи ње ни ца ма.

У по гле ду на во да устав не жал бе да се раз ло зи да ти у обра зло же њу 
оспо ре них ре ше ња по на вља ју, те да ни су до вољ ни и ин ди ви ду а ли зо ва ни,  
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Устав ни суд кон ста ту је да се раз ло зи од ре ђи ва ња и про ду жа ва ња при тво-
ра, у кон крет ном слу ча ју, за сни ва ју на чи ње ни ца ма ко је по сто је и тра ју за 
све вре ме кри вич ног по ступ ка, ко је су би ле не спор не и за са мог под но си-
о ца устав не жал бе као је ди ног оп ту же ног, те сто га ни је ни би ло мо гу ће да 
се раз ло зи да ти у обра зло же њу ре ше ња ко ји ма је од лу чи ва но о про ду же-
њу при тво ра ме ња ју то ком по је ди них фа за кри вич ног по ступ ка, а по себ но 
не у вре ме ка да је већ до не та не пра во сна жна осу ђу ју ћа пре су да ко јом му је 
из ре че на ви ше го ди шња за твор ска ка зна. 

Устав ни суд је из све га на ве де ног утвр дио да су оспо ре на ре ше ња до не-
та у по ступ ку ко ји је спро ве ден на осно ву од ре да ба ва же ћег про це сног за-
ко на и да се за сни ва ју на за ко ном про пи са ним раз ло зи ма, из че га сле ди и 
оце на да је по сто јао за кон ски основ да се пре ма под но си о цу устав не жал-
бе за др жи на сна зи ме ра при тво ра и по сле из ри ца ња пр во сте пе не пре су де, 
у скла ду са Уста вом утвр ђе ном свр хом при тво ра. 

По ред из ре че ног, а по ла зе ћи од то га да је пра во на сло бо ду јед но од 
основ них људ ских пра ва, Устав ни суд је це нио да ли је оспо ре ним по је ди-
нач ним ак ти ма под но си о цу устав не жал бе по вре ђе на устав на га ран ци ја да 
по сле по ди за ња оп ту жни це суд тра ја ње при тво ра сво ди на нај кра ће нео-
п ход но вре ме. Ана ли зи ра ју ћи вре ме тра ја ња кри вич ног по ступ ка и вре ме 
за ко је се под но си лац устав не жал бе то ком овог по ступ ка на ла зио у при-
тво ру, Устав ни суд је оце нио да до са да шње по сту па ње над ле жних су до ва 
у по гле ду укуп не ду жи не тра ја ња кри вич ног по ступ ка не ука зу је да је тра-
ја ње по ступ ка ути ца ло да при твор пре ма под но си о цу устав не жал бе тра је 
ду же не го што је то нео п ход но. Ово из раз ло га што је кри вич ни по сту пак 
пред Окру жним су дом у Зре ња ни ну за по чео 21. но вем бра 2008. го ди не, до-
но ше њем ре ше ња о спро во ђе њу ис тра ге Ки. 218/08 (ка да му је од ре ђен и 
при твор), а пр во сте пе на пре су да је до не та 12. ок то бра 2009. го ди не, да кле 
на кон не пу них је да на ест ме се ци. Осим то га, на пре кид тра ја ња при тво ра 
по сле из ри ца ња ка зне за тво ра, под но си лац је мо гао да ути че не по сред но и 
сво јом во љом, под но ше њем зах те ва пред сед ни ку ве ћа пр во сте пе ног су да да 
га упу ти у уста но ву за из др жа ва ње ка зне и пре прав но сна жно сти пре су де.

6. Под но си лац ис ти че и да му је не при ме ре но ду гим тра ја њем при тво-
ра по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку, за јем че но од ред бом чла-
на 32. став 1. Уста ва.

Устав ни суд ука зу је да је од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва сва ко ме за-
јем че но пра во да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, 
пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма 
и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ-
ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га, а не и пра во на „ра зу ман рок тра ја ња 
при тво ра“, ка ко то под но си лац на во ди. По ми шље њу Устав ног су да, „ра зу-
ман рок тра ја ња при тво ра“ се мо же до ве сти у ве зу са мо са оба ве зом су да 
да тра ја ње при тво ра сво ди на нај кра ће нео п ход но вре ме, у скла ду са за ко-
ном, што је га ран то ва но од ред бом чла на 31. став 2. Уста ва, о че му се Устав-
ни суд већ из ја снио. 
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7. Устав ни суд је при ли ком од лу чи ва ња имао у ви ду да под но си лац, по-
ред по вре де Уста вом за јем че них пра ва, ис ти че и по вре ду пра ва га ран то ва-
ног чла ном 13. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них 
сло бо да. С об зи ром на то да је на зна че но људ ско пра во за јем че но Уста вом 
Ре пу бли ке Ср би је, Устав ни суд је по сто ја ње по вре де овог пра ва це нио у од-
но су на од ред бу чла на 36. став 2. Уста ва. 

У од но су на ис так ну ту по вре ду пра ва из чла на 36. став 2. Уста ва, ко јим 
је утвр ђе но да сва ко има пра во на жал бу или дру го прав но сред ство про-
тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно-
ва ном ин те ре су, Устав ни суд је утвр дио да је под но си о цу устав не жал бе у 
оспо ре ном кри вич ном по ступ ку омо гу ће но ко ри шће ње овог пра ва, с об зи-
ром на чи ње ни цу да је имао и ис ко ри стио пра во да про тив оспо ре ног пр-
во сте пе ног ре ше ња о про ду же њу при тво ра из ја ви жал бу као прав но сред-
ство о ко јој је ви ши суд од лу чи вао и до нео од лу ку. При то ме, Устав ни суд 
ука зу је да ни су од зна ча ја на во ди под но си о ца ко ји ма ис ти че да се ра ди о 
по вре ди пра ва на де ло тво ран прав ни лек, јер „де ло твор ност“, по на ла же њу 
Устав ног су да, под но си лац из јед на ча ва са ре ша ва њем дру го сте пе ног су да 
у ње го ву ко рист, од но сно са усва ја њем ње го ве жал бе, што као пра во ни је и 
не мо же би ти би ло ко ме за га ран то ва но.

8. Има ју ћи у ви ду све на пред из ло же но, Устав ни суд је утвр дио да оспо-
ре ним ре ше њи ма ни су по вре ђе на пра ва под но си о ца устав не жал бе за јем-
че на од ред ба ма чла на 30. став 1, чла на 31. ст. 1. и 2, чла на 32. став 1. и чла-
на 36. став 2. Уста ва. 

9. Под но си лац устав не жал бе на во ди и да је по вре ђе но устав но на че-
ло из чла на 18. Уста ва, од но сно да за јем че на устав на пра ва ни су не по сред-
но при ме ње на.

По на ла же њу Устав ног су да, устав не га ран ци је из чла на 18. Уста ва не 
оси гу ра ва ју не за ви сна и са мо стал на пра ва ко ја мо гу би ти пред мет пре и-
спи ти ва ња по устав ној жал би, већ се ра ди о пра ви ма ак це сор не при ро де на 
ко ја се не ко ли це мо же по зва ти са мо у ве зи са ужи ва њем не ког од људ ских 
пра ва и сло бо да за јем че них Уста вом (нпр. пра во на пра вич но су ђе ње, пра-
во на прав но сред ство и др.). На и ме, од ред бе о људ ским и ма њин ским пра-
ви ма и сло бо да ма са др жа не у Дру гом де лу Уста ва, мо ра ју се по сма тра ти као 
це ли на, а основ на на че ла, ме ђу ко ји ма је и на че ло не по сред не при ме не за-
јем че них пра ва, мо ра ју се до ве сти у ве зу са са др жи ном по је ди них пра ва и 
сло бо да ко је се јем че Уста вом. Дру гим ре чи ма, о по вре ди на че ла не по сред-
не при ме не за јем че них пра ва мо же се го во ри ти са мо уко ли ко је до шло до 
по вре де или ус кра ћи ва ња не ког од за јем че них устав них пра ва. 

С об зи ром на то да у по ступ ку по устав ној жал би ни је утвр ђе на по вре да 
ни ти ус кра ћи ва ње би ло ког за јем че ног пра ва на ко ја се под но си лац устав-
не жал бе по звао, Устав ни суд оце њу је да у пред мет ном кри вич ном по ступ-
ку ни је по вре ђе но ни устав но на че ло из чла на 18. Уста ва.

10. Има ју ћи у ви ду да су устав но прав на пи та ња ко ја су раз ма тра на у 
овој од лу ци од ши рег зна ча ја за оства ри ва ње устав но сти и за ко ни то сти, 
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Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 49. став 2. За ко на о Устав ном су ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), до нео За кљу чак да се ова од лу ка об-
ја ви у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

11. Има ју ћи у ви ду све на ве де но, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла-
на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду, устав ну жал бу од био као нео сно ва ну 
и, на осно ву од ред бе чла на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од-
лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-2206/2009 од 8. сеп тем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 80/11)

Ни је по вре ђе но пра во на прав ну си гур ност 
у ка зне ном пра ву из чла на 34. ст. 1. и 2. Уста ва

Устав ни суд, до нео је

О Д Л У К У 

1. Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба Д. Г. из ја вље на про тив пре-
су де Вр хов ног су да Ср би је Кзп. 299/08 од 18. мар та 2009. го ди не.

2. Од ба цу је се устав на жал ба Д. Г. из ја вље на про тив пре су де Вр хов ног 
су да Ср би је Кж. 1056/07 од 13. но вем бра 2007. го ди не и пре су де Окру жног 
су да у Бе о гра ду К. 715/02 од 9. ок то бра 2006. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е

1. Д. Г. из Ло зни це је 10. ју ла 2009. го ди не, пре ко пу но моћ ни ка В. Д, 
адво ка та из Бе о гра да, из ја вио Устав ном су ду устав ну жал бу про тив пре су-
да на ве де них у из ре ци због по вре де пра ва на прав ну си гур ност у ка зне ном 
пра ву, из чла на 34. ст. 1. и 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. 

Под но си лац устав не жал бе на во ди да је прав но сна жном пре су дом Окру-
жног су да у Бе о гра ду К. 715/02 од 9. ок то бра 2006. го ди не огла шен кри вим 
због кри вич ног де ла те шко уби ство из чла на 114. став 1. тач. 3) и 9) Кри-
вич ног за ко ни ка и осу ђен на ка зну за тво ра у тра ја њу од 35 го ди на. Под но-
си лац ис ти че да је у вре ме из вр ше ња кри вич ног де ла, 15. ја ну а ра 2000. го-
ди не, на сна зи био Кри вич ни за кон Ре пу бли ке Ср би је из 1977. го ди не ко ји 
је у чла ну 2а став 4. про пи си вао да се за кри вич на де ла за ко ја је пред ви ђе-
на смрт на ка зна, мо же из ре ћи ка зна за тво ра од 20 го ди на, а да је чла ном 47. 
став 2. истог за ко на би ло про пи са но да се за кри вич но де ло за ко је је осу ђен 
под но си лац устав не жал бе мо же из ре ћи ка зна за тво ра од нај ма ње 10 го ди-
на или смрт на ка зна. Да ље на во ди да је у вре ме из вр ше ња кри вич ног де ла, 
исто вре ме но на сна зи био и Кри вич ни за кон СРЈ ко ји је у чла ну 7. про пи-
си вао да од ред бе оп штег де ла овог за ко на ва же за сва де ла из овог за ко на 
и за ко на ре пу бли ка, па та ко, по ми шље њу под но си о ца устав не жал бе, и за 
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де ло из чла на 47. став 2. ре пу блич ког за ко на, те да су у чла ну 34. овог са-
ве зног за ко на би ле про пи са не ка зне ко је се мо гу из ре ћи учи ни о ци ма кри-
вич них де ла, и то: смрт на ка зна, ако је про пи са на за ко ном ре пу бли ке, ка-
зна за тво ра и нов ча на ка зна. Под но си лац по себ но ис ти че да је из ме на ма 
и до пу на ма са ве зног за ко на од 9. но вем бра 2001. го ди не из ме њен члан 34. 
овог за ко на, та ко што је бри са на тач ка 1) овог чла на, од но сно смрт на ка-
зна, што, по ми шље њу под но си о ца устав не жал бе, да ље зна чи да се од да на 
сту па ња на сна гу ових из ме на са ве зног за ко на, мо гла учи ни о цу кри вич ног 
де ла из ре ћи ка зна за тво ра или нов ча на ка зна, али не и смрт на ка зна, без 
об зи ра на то што је оста ла про пи са на ре пу блич ким Кри вич ним за ко ном. 

Има ју ћи у ви ду на ве де ну од ред бу чла на 2а став 4. ре пу блич ког за ко на 
ко јом је би ло про пи са но да за кри вич на де ла за ко ја је про пи са на смрт на 
ка зна суд мо же из ре ћи ка зну за тво ра од 20 го ди на, као и чи ње ни цу да се 
од 9. но вем бра 2001. го ди не, сту па њем на сна гу из ме на са ве зног за ко на, за 
кри вич но де ло за ко је је осу ђен под но си лац, ви ше ни је мо гла из ре ћи смрт-
на ка зна, под но си лац устав не жал бе сма тра да се за ово кри вич но де ло ни-
је мо гла из ре ћи ни ка зна за тво ра од 20 го ди на. На во ди да је на кон уки да-
ња смрт не ка зне, тј. од 9. но вем бра 2001. го ди не, за кри вич но де ло за ко је 
је он осу ђен мо гла из ре ћи ка зна за тво ра до 15 го ди на, а да је 1. мар та 2003. 
го ди не ре пу блич ким за ко ном про пи са на ка зна од 40 го ди на за тво ра, при 
че му по себ но ис ти че да је у ме ђу вре ме ну ва жио тзв. ме ђу за кон, ко ји је, по 
ње го вом ми шље њу, нај бла жи за ње га и по ко ме се за кри вич но де ло за ко је 
је он осу ђен ка зна за тво ра кре та ла у ра спо ну од 10 до 15 го ди на. Под но си-
лац сма тра да при ли ком до но ше ња оспо ре не пр во сте пе не пре су де Окру-
жни суд у Бе о гра ду ни је узео у об зир на ве де не чи ње ни це и ни је при ме нио 
за кон ко ји је нај бла жи за под но си о ца устав не жал бе, бу ду ћи да га је осу дио 
на ка зну за тво ра од 30 го ди на. 

Под но си лац устав не жал бе да ље на во ди да и Вр хов ни суд Ср би је, од-
лу чу ју ћи о жал би про тив оспо ре не пр во сте пе не пре су де, „на ве де не чи ње-
ни це ни је узео у об зир“, јер је оспо ре ном пре су дом Кж. 1056/07 од 13. но-
вем бра 2007. го ди не пре и на чио пр во сте пе ну пре су ду и под но си о ца осу дио 
на ка зну за тво ра од 35 го ди на. У устав ној жал би се на во ди и то да Вр хов ни 
суд Ср би је „исте чи ње ни це ни је узео у об зир“ при ли ком до но ше ња оспо-
ре не пре су де Кзп. 299/08 од 18. мар та 2009. го ди не. Пред ла же се да Устав-
ни суд утвр ди по вре ду пра ва из чла на 34. ст. 1. и 2. Уста ва и по ни шти оспо-
ре не пре су де. 

2. Пре ма од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре-
ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста-
вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи-
хо ву за шти ту. 

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти-
ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав-
ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма  
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под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за-
јем че но пра во или сло бо да. 

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у оспо ре не пре-
су де Окру жног су да у Бе о гра ду К. 715/02 од 9. ок то бра 2006. го ди не, Вр хов-
ног су да Ср би је Кж. 1056/07 од 13. но вем бра 2007. го ди не и Вр хов ног су да 
Ср би је Кзп. 299/08 од 18. мар та 2009. го ди не и утвр дио сле де ће чи ње ни це 
и окол но сти од зна ча ја за од лу чи ва ње:

Про тив под но си о ца устав не жал бе и још се дам ли ца во ђен је кри вич-
ни по сту пак пред Окру жним су дом у Бе о гра ду у пред ме ту К. 715/02, ко ји 
је прав но сна жно окон чан.

Оспо ре ном пре су дом Окру жног су да у Бе о гра ду К. 715/02 од 9. ок то-
бра 2006. го ди не, по ред оста лог, окри вље ни Д. Г, ов де под но си лац устав не 
жал бе, је огла шен кри вим због из вр ше ња кри вич ног де ла те шко уби ство 
из чла на 114. став 1. тач. 3) и 9) Кри вич ног за ко ни ка и осу ђен на ка зну за-
тво ра у тра ја њу од 30 го ди на.

Оспо ре ном пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Кж. 1056/07 од 13. но вем-
бра 2007. го ди не, ста вом дру гим из ре ке, ува же на је жал ба Окру жног јав ног 
ту жи ла штва у Бе о гра ду и пре и на че на пре су да Окру жног су да у Бе о гра ду 
К. 715/02 од 9. ок то бра 2006. го ди не у по гле ду од лу ке о ка зни у од но су на 
окри вље ног До бро са ва Га ври ћа, та ко што је Вр хов ни суд Ср би је овог оп-
ту же ног за кри вич но де ло те шко уби ство из чла на 114. став 1. тач. 3) и 9) 
Кри вич ног за ко ни ка за ко је је огла шен кри вим том пре су дом, осу дио на ка-
зну за тво ра у тра ја њу од 35 го ди на.

Оспо ре ном пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Кзп. 299/08 од 18. мар та 
2009. го ди не, по ред оста лог, од би јен је зах тев бра ни о ца осу ђе ног До бро са-
ва Га ври ћа за ис пи ти ва ње за ко ни то сти прав но сна жне пре су де Окру жног 
су да у Бе о гра ду К. 715/02 од 9. ок то бра 2006. го ди не и пре су де Вр хов ног 
су да Ср би је Кж. 1056/07 од 13. но вем бра 2007. го ди не. У обра зло же њу ове 
пре су де, Вр хов ни суд Ср би је је, по ред оста лог, на вео „да пре све га има ју ћи 
у ви ду да је од из вр ше ња кри вич ног де ла, то јест од 15. ја ну а ра 2000. го ди-
не, кри вич ни за кон ви ше пу та ме њан, по ста вља се пи та ње бла жег за ко на, 
има ју ћи у ви ду им пе ра тив ну од ред бу чла на 5. став 2. Кри вич ног за ко ни-
ка (члан 4. став 2. Кри вич ног за ко на Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је) ко-
ја на ла же да ако је по сле из вр ше ња кри вич ног де ла из ме њен за кон, јед ном 
или ви ше пу та, при ме ни ће се за кон ко ји је нај бла жи за учи ни о це“. Вр хов-
ни суд Ср би је је на шао да су су до ви у ре дов ном по ступ ку пра вил но за кљу-
чи ли да је нај бла жи за кон ко ји се има при ме ни ти на оп ту же не, да кле и на 
под но си о ца устав не жал бе, Кри вич ни за ко ник ко ји је сту пио на сна гу 1. 
ја ну а ра 2006. го ди не. Обра зла жу ћи ова кав став, Вр хов ни суд Ср би је је де-
таљ но из нео све из ме не у кри вич ном за ко но дав ству Са ве зне Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је и Ре пу бли ке Ср би је у ве зи са смрт ном ка зном и ка зном за тво ра, 
ко је кри вич не санк ци је су ал тер на тив но би ле про пи са не за нај те жа кри-
вич на де ла и нај те же об ли ке те шких кри вич них де ла. На кон из вр ше не ана-
ли зе свих из ме на кри вич ног за ко но дав ства, Вр хов ни суд Ср би је је за кљу-
чио да је у кри вич ном за ко но дав ству Ре пу бли ке Ср би је смрт на ка зна би ла  
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не пре кид но про пи са на све до 1. мар та 2002. го ди не, ка да је де фи ни тив но 
уки ну та и за ме ње на ка зном за тво ра од 40 го ди на, ко ја је би ла про пи са на и 
за кри вич но де ло ко је је под но си о цу устав не жал бе оп ту жни цом ста вље но 
на те рет. По што је чла ном 114. ва же ћег Кри вич ног за ко ни ка за ово кри вич-
но де ло као мак си мал на пред ви ђе на ка зна за тво ра од 30 до 40 го ди на, Вр-
хов ни суд Ср би је је на шао да је то нај бла жи за кон ко ји се мо ра при ме ни ти 
на из вр ши о це пред мет ног кри вич ног де ла, од но сно „да су су до ви у ре дов-
ном по ступ ку пра вил но при ме ни ли Кри вич ни за кон ка да су де ла оп ту же-
них прав но оце ни ли пре ма од ред ба ма Кри вич ног за ко ни ка“.

4. Од ред ба ма чла на 34. Уста ва за јем че но је да се ни ко не мо же огла си ти 
кри вим за де ло ко је, пре не го што је учи ње но, за ко ном или дру гим про пи-
сом за сно ва ним на за ко ну ни је би ло пред ви ђе но као ка жњи во, ни ти му се 
мо же из ре ћи ка зна ко ја за то де ло ни је би ла пред ви ђе на (став 1), да се ка-
зне од ре ђу ју пре ма про пи су ко ји је ва жио у вре ме кад је де ло учи ње но, из-
у зев кад је ка сни ји про пис по вољ ни ји за учи ни о ца и да се кри вич на де ла и 
кри вич не санк ци је од ре ђу ју за ко ном (став 2).

Чла ном 84. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), про пи са но је да се устав на жал ба мо же из ја ви ти у ро ку од 30 
да на од да на до ста вља ња по је ди нач ног ака та, од но сно од да на пред у зи ма-
ња рад ње ко јом се по вре ђу је или ус кра ћу је људ ско или ма њин ско пра во и 
сло бо да за јем че на Уста вом.

За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/01 и 
68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07 и 122/08), ко ји 
је ва жио у вре ме до но ше ња оспо ре них од лу ка, би ло је про пи са но: да овај за-
ко ник утвр ђу је пра ви ла са ци љем да ни ко не вин не бу де осу ђен, а да се учи-
ни о цу кри вич ног де ла из рек не кри вич на санк ци ја под усло ви ма ко је пред-
ви ђа кри вич ни за кон и на осно ву за ко ни то спро ве де ног по ступ ка (члан 1); 
да су до ви су де у гра ни ца ма сво је ствар не над ле жно сти од ре ђе не за ко ном 
(члан 23); да окри вље ни ко ји је прав но сна жно осу ђен на без у слов ну ка зну 
за тво ра или ма ло лет нич ког за тво ра мо же под не ти зах тев за ис пи ти ва ње за-
ко ни то сти прав но сна жне пре су де због по вре де за ко на у слу ча је ви ма пред-
ви ђе ним овим за ко ни ком (члан 428. став 1); да о зах те ву за ис пи ти ва ње за-
ко ни то сти прав но сна жне пре су де ре ша ва суд од ре ђен за ко ном (члан 429).

Кри вич ним за ко ни ком Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
85/05, 88/05 и 107/05), ко ји је сту пио на сна гу 1. ја ну а ра 2006. го ди не и ко-
ји је ва жио у вре ме до но ше ња оспо ре них пре су да, про пи са но је: да ни ко-
ме не мо же би ти из ре че на ка зна или дру га кри вич на санк ци ја за де ло ко је 
пре не го што је учи ње но за ко ном ни је би ло од ре ђе но као кри вич но де ло, 
ни ти му се мо же из ре ћи ка зна или дру га кри вич на санк ци ја ко ја за ко ном 
ни је би ла про пи са на пре не го што је кри вич но де ло учи ње но (члан 1); да 
се на учи ни о ца кри вич ног де ла при ме њу је за кон ко ји је ва жио у вре ме из-
вр ше ња кри вич ног де ла, а ако је по сле из вр ше ња кри вич ног де ла из ме њен 
за кон, јед ном или ви ше пу та, при ме ни ће се за кон ко ји је нај бла жи за учи-
ни о ца (члан 5. ст. 1. и 2); да ако ви ше ли ца уче ство ва њем у рад њи из вр-
ше ња са уми шља јем или из не ха та за јед нич ки из вр ше кри вич но де ло, или  
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оства ру ју ћи за јед нич ку од лу ку дру гом рад њом са уми шља јем бит но до при-
не су из вр ше њу кри вич ног де ла, сва ко од њих ка зни ће се ка зном про пи са-
ном за то де ло (члан 33); да ка зна за тво ра не мо же би ти кра ћа од три де сет 
да на ни ти ду жа од два де сет го ди на и да се за нај те жа кри вич на де ла и нај-
те же об ли ке те шких кри вич них де ла мо же уз ка зну из ста ва 1. овог чла на 
из у зет но про пи са ти и ка зна за тво ра од три де сет до че тр де сет го ди на, као 
и да се ка зна за тво ра од три де сет до че тр де сет го ди на из ри че на пу не го-
ди не (члан 45. ст. 1. и 3).

Кри вич но де ло уби ство про пи са но је чла ном 113. Кри вич ног за ко ни-
ка – да ко дру гог ли ши жи во та, ка зни ће се за тво ром од пет до пет на ест го-
ди на, а кри вич но де ло те шко уби ство чла ном 114. истог за ко ни ка, у чи јем 
је ста ву 1, пре по след њих из ме на, би ло про пи са но да ће се ка зни ти за тво-
ром нај ма ње де сет го ди на или за тво ром од три де сет до че тр де сет го ди на 
ко дру гог ли ши жи во та и при то ме са уми шља јем до ве де у опа сност жи вот 
још не ког ли ца (тач ка 3)) и ко са уми шља јем ли ши жи во та ви ше ли ца, а не 
ра ди се о уби ству на мах, уби ству де те та при по ро ђа ју или уби ству из са-
ми ло сти (тач ка 9)).

Кри вич ним за ко ном Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 
26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 и 21/90 и „Слу жбе-
ни гла сник 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), ко ји је ва жио у вре ме из вр ше ња кри вич ног де ла за ко је је 
под но си лац устав не жал бе осу ђен, би ло је про пи са но: да  се смрт на ка зна 
не мо же про пи са ти као је ди на глав на ка зна за од ре ђе но кри вич но де ло, да 
се смрт на ка зна мо же из ре ћи са мо за нај те же слу ча је ве те шких кри вич них 
де ла за ко ја је за ко ном про пи са на и да за кри вич на де ла за ко ја је про пи са-
на смрт на ка зна, суд мо же из ре ћи ка зну за тво ра од 20 го ди на (члан 2а, ст. 
1, 3. и 4); да ко дру гог ли ши жи во та, ка зни ће се за тво ром нај ма ње пет го-
ди на (члан 47. став 1); да ће се за тво ром нај ма ње де сет го ди на или смрт ном 
ка зном ка зни ти ко дру гог ли ши жи во та и при то ме са уми шља јем до ве де у 
опа сност жи вот још не ког ли ца (члан 47. став 2. тач ка 3)) и да ће се за тво-
ром нај ма ње де сет го ди на или смрт ном ка зном ка зни ти ко са уми шља јем 
ли ши жи во та ви ше ли ца а не ра ди се о уби ству на мах или уби ству де те та 
при по ро ђа ју (члан 47. став 2. тач ка 6)).

5. Оце њу ју ћи раз ло ге и на во де из не те у устав ној жал би са ста но ви шта 
са др жи не за јем че ног пра ва на прав ну си гур ност у ка зне ном пра ву из чла-
на 34. ст. 1. и 2. Уста ва, а по ла зе ћи од прет ход но утвр ђе них чи ње ни ца и 
окол но сти, те од ре да ба на ве де них за ко на, Устав ни суд је утвр дио сле де ће:

У вре ме до но ше ња оспо ре них пре су да ва жио је Кри вич ни за ко ник, ко ји 
је сту пио на сна гу 1. ја ну а ра 2006. го ди не и при ме ном тог за ко на под но си-
лац устав не жал бе је огла шен кри вим због из вр ше ња кри вич ног де ла те шко 
уби ство из чла на 114. став 1. тач. 3) и 9) и осу ђен на ка зну за тво ра у тра ја-
њу од 35 го ди на, док је кри вич но де ло за ко је је под но си лац устав не жал бе 
осу ђен из вр ше но 15. ја ну а ра 2000. го ди не, ка да су на сна зи би ли Кри вич ни 
за кон Ре пу бли ке Ср би је и Кри вич ни за кон Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је.
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По ла зе ћи од устав не од ред бе да се ка зне од ре ђу ју пре ма про пи су ко-
ји је ва жио у вре ме кад је де ло учи ње но, из у зев ка да је ка сни ји про пис по-
вољ ни ји за учи ни о ца, те ци ти ра них од ре да ба кри вич них за ко на и на во да 
под но си о ца устав не жал бе, Устав ни суд је на шао да се осно ва но по ста вља 
устав но прав но пи та ње ко ји је за кон и из ко јих раз ло га у кон крет ном слу-
ча ју био по вољ ни ји за под но си о ца устав не жал бе.

Устав ни суд је по шао од чи ње ни це да је под но си лац устав не жал бе оп-
ту жен, а на кон спро ве де ног кри вич ног по ступ ка и осу ђен, јер је за јед но са 
М. Ђ. и Д. Н., као са и звр ши лац, са уми шља јем ли шио жи во та Ж. Р, М. М. и 
Д. Г., од но сно да је из вр шио кри вич но де ло те шко уби ство.

Обе леж је овог кри вич ног де ла у вре ме из вр ше ња би ло је про пи са но чла-
ном 47. став 2. тач. 3) и 6) Кри вич ног за ко на Ре пу бли ке Ср би је  – „ко дру гог 
ли ши жи во та и при то ме са уми шља јем до ве де у опа сност жи вот још не ког 
ли ца“ и „ко са уми шља јем ли ши жи во та ви ше ли ца а не ра ди се о уби ству 
на мах или уби ству де те та при по ро ђа ју“, а у вре ме до но ше ња оспо ре них 
пре су да чла ном 114. став 1. тач. 3) и 9) Кри вич ног за ко ни ка – „ко дру гог 
ли ши жи во та и при то ме са уми шља јем до ве де у опа сност жи вот још не ког 
ли ца“ и „ко са уми шља јем ли ши жи во та ви ше ли ца, а не ра ди се о уби ству 
на мах, уби ству де те та при по ро ђа ју или уби ству из са ми ло сти“.

Из на ве де ног, по оце ни Устав ног су да, не сум њи во про из ла зи да је би-
ће кри вич ног де ла за ко је је под но си лац устав не жал бе оп ту жен, а по том 
и осу ђен, би ло про пи са но и Кри вич ним за ко ном Ре пу бли ке Ср би је и Кри-
вич ним за ко ни ком, та ко да на во ди под но си о ца о по вре ди пра ва из чла-
на 34. став 1. Уста ва, од но сно да кри вич но де ло за ко је је осу ђен ни је би ло 
про пи са но у вре ме из вр ше ња кри вич ног де ла, ни су осно ва ни. Сам на зив 
де ла, у тер ми но ло шком сми слу – уби ство (ње гов те жи, од но сно ква ли фи-
ко ва ни об лик) или те шко уби ство, ни је од зна ча ја за утвр ђе ње да ли је ово 
кри вич но де ло и у вре ме из вр ше ња би ло за ко ном про пи са но као кри вич-
но де ло, јер су сва обе леж ја ко ја чи не би ће овог де ла би ла пот пу но исто од-
ре ђе на и у вре ме из вр ше ња де ла и у вре ме пре су ђе ња. С тим у ве зи, Устав-
ни суд ука зу је и на прак су Европ ског су да за људ ска пра ва о пи та њу оп штег 
прин ци па ка жња ва ња са мо на осно ву за ко на (члан 7. став 1. Европ ске кон-
вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да), од но сно на стан-
дард да се са мо „ја сно уста но вље ним“ за ко ном мо же уста но ви ти кри вич-
но де ло и про пи са ти ка зна (ви ди: Од лу ку Европ ског су да за људ ска пра ва у 
пред ме ту Coëme и дру ги про тив Бел ги је, од 22. ју на 2000. го ди не, пред став-
ка бр. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 и 33210/96, став 145. и Од лу ку 
Европ ског су да за људ ска пра ва у пред ме ту Ko no nov про тив Ле то ни је, од 
17. ма ја 2010. го ди не, пред став ка број 36376/04, став 185)

Сто га је Устав ни суд оце нио да под но си о цу устав не жал бе ни је по вре-
ђе но пра во из чла на 34. став 1. Уста ва. 

Оце њу ју ћи осно ва ност на во да устав не жал бе о по вре ди пра ва из чла на 
34. став 2. Уста ва, Устав ни суд је кон ста то вао да је у вре ме из вр ше ња пред-
мет ног кри вич ног де ла, Кри вич ним за ко ном Ре пу бли ке Ср би је за кри вич но  
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де ло из чла на 47. став 2. тач. 3) и 6) Кри вич ног за ко на Ре пу бли ке Ср би је 
би ла пред ви ђе на ка зна за тво ра од нај ма ње де сет го ди на или смрт на ка зна, 
док је у вре ме до но ше ња оспо ре них пре су да, Кри вич ним за ко ни ком за кри-
вич но де ло из чла на 114. став 1. тач. 3) и 9) би ла пред ви ђе на ка зна за тво ра 
од нај ма ње де сет го ди на или од три де сет до че тр де сет го ди на.

Да кле, из из не тог про из ла зи да ка зна од 35 го ди на за тво ра, на ко ју је 
под но си лац устав не жал бе прав но сна жно осу ђен, као та ква, ни је би ла про-
пи са на у вре ме из вр ше ња овог де ла.

Ме ђу тим, Устав ни суд је утвр дио да је Кри вич ни за ко ник из 2005. го-
ди не, ко ји је сту пио на сна гу 1. ја ну а ра 2006. го ди не, онај за кон ко ји је, у 
кон крет ном слу ча ју, по вољ ни ји за под но си о ца устав не жал бе као учи ни о-
ца кри вич ног де ла. Ово из раз ло га што је чла ном 5. став 1. Кри вич ног за ко-
ни ка про пи са но да се на учи ни о ца кри вич ног де ла при ме њу је за кон ко ји је 
ва жио у вре ме из вр ше ња кри вич ног де ла, а ста вом 2. истог чла на је про пи-
са но да ако је по сле из вр ше ња кри вич ног де ла из ме њен за кон, јед ном или 
ви ше пу та, при ме ни ће се за кон ко ји је нај бла жи за учи ни о ца.

Под но си лац устав не жал бе је осу ђен за кри вич но де ло из вр ше но у ја ну-
а ру 2000. го ди не, ка да је ва жио Кри вич ни за кон Ре пу бли ке Ср би је и ка да је 
за кри вич но де ло уби ство (ква ли фи ко ван об лик) из чла на 47. став 2. тач. 3) 
и 6) би ла за пре ће на ка зна за тво ра у тра ја њу од нај ма ње 10 го ди на или смрт-
на ка зна. Чла ном 2а истог За ко на би ла је про пи са на смрт на ка зна као кри-
вич на санк ци ја и, по ред оста лог, би ло је пред ви ђе но да се смрт на ка зна не 
мо же про пи са ти као је ди на глав на ка зна за од ре ђе но кри вич но де ло (став 
1), да се мо же из ре ћи са мо за нај те же слу ча је ве те шких кри вич них де ла за 
ко је је за ко ном про пи са на (став 3) и да за кри вич на де ла за ко ја је про пи са-
на смрт на ка зна, суд мо же из ре ћи ка зну за тво ра од 20 го ди на (став 3). Ци-
ти ра не од ред бе Кри вич ног за ко на Ре пу бли ке Ср би је ва жи ле су све до из-
ме на об ја вље них у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, број 10/02 од 1. мар та 2002. 
го ди не, ка да је члан 2а бри сан, а од ред бе чла на 47. став 2. тач ка 6) из ме ње-
не та ко што је  за ово де ло за пре ће на ка зна за тво ра од нај ма ње де сет го ди-
на или за твор од 40 го ди на.

Са ве зним кри вич ним за ко ном ко ји је ва жио у вре ме из вр ше ња кри вич-
ног де ла („Слу жбе ни 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 „Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 35/92, 16/93, 31/93, 
37/93 и 24/94), ни је би ла про пи са на смрт на ка зна, јер је из ме на ма об ја вље-
ним у „Слу жбе ном ли сту СРЈ“, број 37/93 бри са на, али је оста ла мо гућ ност 
из ри ца ња смрт не ка зне „ка да је про пи са на За ко ном Ре пу бли ке“. По сле из-
вр ше ња кри вич ног де ла, 17. но вем бра 2001. го ди не, сту пио је на сна гу За-
кон о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко на СРЈ, ко јим је про пи са но да 
се бри ше тач ка 1. чла на 34. КЗЈ ко јом је би ло про пи са но да се смрт на ка зна 
мо же из ре ћи ка да је про пи са на за ко ном ре пу бли ке, за тим је про пи са но да 
за твор не мо же би ти кра ћи од 30 да на ни ду жи од 15 го ди на, а да се за нај-
те жа кри вич на де ла и нај те же об ли ке кри вич них де ла мо же про пи са ти ка-
зна за тво ра од 40 го ди на и да се ова ка зна мо же про пи са ти са мо уз ка зну 
за тво ра од 15 го ди на.



ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО УСТАВНИМ ЖАЛБАМА 423

Из на ве де ног про из ла зи да се на кон сту па ња на сна гу За ко на о из ме-
на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко на СРЈ, ви ше ни је мо гла из ре ћи смрт на 
ка зна и ка зна за тво ра у тра ја њу од 20 го ди на, али и да је од ред ба чла на 2а 
Кри вич ног за ко на Ре пу бли ке Ср би је, ко ја је пред ви ђа ла смрт ну ка зну као 
кри вич ну санк ци ју, ва жи ла све до из ме на об ја вље них у „Слу жбе ном гла-
сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ број 10/02 од 1. мар та 2002. го ди не, ка да је овај 
члан бри сан и ка да је за она де ла за ко ја је би ла про пи са на смрт на ка зна 
та да про пи са на по себ на ка зна за тво ра у тра ја њу од 40 го ди на, та ко да је за 
кри вич но де ло уби ство (ква ли фи ко ван об лик) из чла на 47. став 2. тач. 3) 
и 6) Кри вич ног за ко на Ре пу бли ке Ср би је би ло пред ви ђе но да се учи ни о цу 
мо же из ре ћи ка зна за тво ра од 40 го ди на. Ка ко је у вре ме до но ше ња оспо-
ре них пре су да Кри вич ним за ко ни ком, и то чла ном 114. став 1. тач. 3) и 9), 
би ло пред ви ђе но да ће се учи ни лац ка зни ти за тво ром нај ма ње 10 го ди на 
или за тво ром од 30 до 40 го ди на, то, по оце ни Устав ног су да, из свих ових 
за кон ских од ре да ба про из ла зи да је за под но си о ца устав не жал бе нај бла-
жи упра во Кри вич ни за ко ник, ко ји је и при ме њен код из ри ца ња кри вич не 
санк ци је, јер исти не пред ви ђа смрт ну ка зну, ни ти као по себ ну ка зну пред-
ви ђа за твор са мо у тра ја њу од 40 го ди на, већ као по себ ну ка зну про пи су-
је за твор у ра спо ну од 30 до 40 го ди на, при че му је под но си лац и осу ђен на 
ову по себ ну за твор ску ка зну, уве де ну за нај те же об ли ке те шких кри вич них 
де ла, у тра ја њу од 35 го ди на.

Ка ко је смрт на ка зна у Кри вич ном за ко ну Ре пу бли ке Ср би је би ла про-
пи са на у не пре кид ном тра ја њу све до 1. мар та 2002. го ди не, да кле по сто-
ја ла је и у вре ме из вр ше ња пред мет ног кри вич ног де ла, а би ла је про пи са-
на и за де ло за ко је је под но си лац оп ту жен и по том осу ђен, то је Устав ни 
суд утвр дио да је за под но си о ца устав не жал бе без сум ње бла жи Кри вич ни 
за ко ник ко ји смрт ну ка зну, као нај те жу у си сте му кри вич них санк ци ја, не 
пред ви ђа. Сва ка ка зна за тво ра је, по оце ни Су да, увек бла жа од смрт не ка-
зне, јер је жи вот основ на вред ност сва ког чо ве ка и по се бан је пред мет за-
шти те ка ко устав них, та ко и кри вич но прав них нор ми. 

Та ко ђе, Устав ни суд ука зу је да кон цепт кри вич ног за ко но дав ства Ре пу-
бли ке Ср би је до 1. мар та 2002. го ди не ни је пред ви ђао по сто ја ње ду го трај-
ног за тво ра, већ је за нај те жа кри вич на де ла про пи си вао смрт ну ка зну. С 
тим у ве зи, Устав ни суд кон ста ту је да се јед на кри вич на санк ци ја про пи-
са на од ре ђе ним за ко ном не мо же одво ји ти од ци ља ко ји се же ли по сти ћи 
за ко но дав но – кри вич ном по ли ти ком у вре ме ва же ња тог за ко на, те да би 
„от кла ња ње“ јед не, нај стро же кри вич не санк ци је и исто вре ме на при ме на 
дру ге, знат но бла же кри вич не санк ци је, у су шти ни оста ви ла не а де кват но 
санк ци о ни са на нај те жа кри вич на де ла. 

Због све га на ве де ног, Устав ни суд на ла зи да под но си о цу устав не жал бе 
ни је по вре ђе но пра во за јем че но од ред бом чла на 34. став 2. Уста ва.

Сле дом из не тог, Устав ни суд је, са гла сно чла ну 89. став 1. За ко на о Устав-
ном су ду, од био као нео сно ва ну устав ну жал бу под но си о ца из ја вље ну про-
тив пре су де Вр хов ног су да Ср би је Кзп. 299/08 од 18. мар та 2009. го ди не и 
од лу чио као у тач ки 1. из ре ке.
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6. У од но су на оспо ре не пре су де Окру жног су да у Бе о гра ду К. 715/02 
од 9. ок то бра 2006. го ди не и Вр хов ног су да Ср би је Кж. I. 1056/07 од 13. но-
вем бра 2007. го ди не, Устав ни суд је утвр дио да су пре су ду Вр хов ног су да 
Ср би је Кж. I. 1056/07 од 13. но вем бра 2007. го ди не, до не ту по жал би као 
прав ном сред ству ко јим се ис цр пљу је ре до ван прав ни пут у кри вич ном по-
ступ ку пре из ја вљи ва ња устав не жал бе, под но си лац устав не жал бе и ње гов 
бра ни лац при ми ли нај ка сни је у ма ју 2008. го ди не, јер се Ре пу блич ки јав ни 
ту жи лац у под не ску од 27. ма ја 2008. го ди не из ја снио да не ће да ва ти од го-
вор на под не те зах те ве за ис пи ти ва ње за ко ни то сти прав но сна жне пре су-
де. Ка ко је устав на жал ба из ја вље на 10. ју ла 2009. го ди не, да кле по ис те ку 
ро ка од 30 да на од да на до ста вља ња оспо ре не дру го сте пе не пре су де, про-
пи са ног у чла ну 84. став 1. За ко на о Устав ном су ду, Суд је устав ну жал бу у 
овом де лу од ба цио као не бла го вре ме ну, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. 
тач ка 2) За ко на, и од лу чио као у тач ки 2. из ре ке.

Ова кав став Устав ни суд је за у зео у Од лу ци Уж–969/2009 од 24. мар-
та 2010. го ди не.

7. По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 45. 
тач ка 9) и чла на 46. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни-
ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), до нео 
Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-1286/2009 од 13. ок то бра 2011. го ди не

По вре да пра ва на сло бо ду и без бед ност  
из чла на 27. став 1. Уста ва  

(у по ступ ку ли ше ња сло бо де)
- не ма по вре де пра ва из чла на 27. став 1. Уста ва  

(рад њом слу жбе них ли ца)

Устав ни суд, до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба Ј. М. и утвр ђу је се да је рад ња ма Пр вог основ-
ног су да у Бе о гра ду у пред ме ту ко ји се во ди под бро јем К. 10453/10, под но-
си тељ ки устав не жал бе по вре ђе но пра во на сло бо ду и без бед ност за јем че-
но од ред бом чла на 27. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

2. Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба Ј. М. из ја вље на про тив рад њи 
овла шће них слу жбе них ли ца Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, због по-
вре де пра ва на сло бо ду и без бед ност за јем че ног од ред бом чла на 27. став 1. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, док се у пре о ста лом де лу устав на жал ба од ба цу је.
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О б р а з л о ж е њ е

1. Ј. М. из Бе о гра да, пре ко пу но моћ ни ка С. Р. С, адво ка та из Бе о гра-
да, под не ла је 4. ју на 2010. го ди не устав ну жал бу „због не за ко ни тог и про-
тив у став ног по сту па ња овла шће них слу жбе них ли ца Ми ни стар ства уну-
тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и због не за ко ни тог и про тив у став ног 
по сту па ња Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду – Ми ни стар ства прав де Ре пу-
бли ке Ср би је“, због по вре де пра ва на до сто јан ство и сло бо дан раз вој лич-
но сти, пра ва на не по вре ди вост фи зич ког и пси хич ког ин те гри те та, пра ва 
на сло бо ду и без бед ност, пра ва на по сту па ње с ли цем ли ше ним сло бо де и 
пра ва на ре ха би ли та ци ју и на кна ду ште те, за јем че них од ред ба ма чл. 23, 25, 
27, 28. и 35. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

У устав ној жал би је на ве де но:
– да је про тив окри вље не, ов де под но си тељ ке устав не жал бе, пред Пр-

вим основ ним су дом у Бе о гра ду по кре нут кри вич ни по сту пак због кри вич-
ног де ла кра ђе у по ку ша ју;

– да је пр во сте пе ни суд до нео ре ше ње К. 10453/2010 (Кв. 742/10) од 25. 
мар та 2010. го ди не, ко јим је про тив окри вље не од ре ђен при твор и на ред-
бу о из да ва њу по тер ни це, по што окри вље ној ни је би ло мо гу ће уру чи ти по-
зив и оп ту жни пред лог;

– да је бра ни лац окри вље не 17. апри ла 2010. го ди не про тив на ве де-
ног ре ше ња из ја вио жал бу, а 20. апри ла 2010. го ди не до пу ну жал бе, у ко јој 
је ука зао да се окри вље на на ла зи ла у Швај цар ској, у ис тра жном при тво-
ру, а по том у за тво ру, о че му је оба ве стио суд 25. ју на 2009. го ди не, због че-
га сма тра да се не мо гућ ност окри вље не да се вра ти у Ср би ју не мо же сма-
тра ти бек ством;

– да је од ре ђи ва ње при тво ра про тив окри вље не пре у ра ње но, јер је пр-
во сте пе ни суд мо рао нај пре про ве ри ти на во де бра ни о ца окри вље не да ли 
је иста у ино стран ству где из др жа ва ка зну за тво ра или је ван зе мље у ци-
љу из бе га ва ња кри вич не од го вор но сти, тим пре што је окри вље на већ да-
ла из ја ву у то ку ис тра жног по ступ ка, што има свог иза бра ног бра ни о ца, а 
по себ но из раз ло га што се про тив окри вље не во ди кри вич ни по сту пак за 
лак ше кри вич но де ло;

– да пр во сте пе ни суд ни је имао за кон ска овла шће ња да на ре ди из да ва-
ње по тер ни це, с об зи ром на то да се про тив окри вље не не во ди кри вич ни 
по сту пак због кри вич ног де ла за ко је се мо же из ре ћи ка зна за тво ра од три 
го ди не или те жа ка зна за тво ра, те да иста ни је би ла у бек ству, већ се на ла-
зи ла на из др жа ва њу ка зне за тво ра у Швај цар ској;

– да је Ви ши суд у Бе о гра ду ре ше њем Кж. 19/10 од 27. апри ла 2010. го-
ди не усво јио из ја вље ну жал бу бра ни о ца, уки нуо пр во сте пе но ре ше ње К. 
10453/2010 (Кв. 742/10) од 25. мар та 2010. го ди не и пред мет вра тио су ду на 
по нов но од лу чи ва ње;

– да је пр во сте пе ни суд имао до вољ но вре ме на да до не се но во ре ше-
ње, од но сно да оба ве сти над ле жне ор га не МУП РС да је ре ше ње тог су да 
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К. 10453/10 (Кв. 742/10) од 25. мар та 2010. го ди не уки ну то, те да су ста вље-
ни ван сна ге по тер ни ца, ме ра ли ша ва ња сло бо де и при во ђе ња окри вље не 
у Окру жни за твор у Бе о гра ду;

– да је под но си тељ ка устав не жал бе по до ла ску на бе о град ски ае ро-
дром 6. ма ја 2010. го ди не ли ше на сло бо де где је за др жа на не ко ли ко са ти, а 
по том је спро ве де на у ста ни цу по ли ци је, где јој је уру чен при ме рак уки ну-
тог ре ше ња Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду К. 10453/2010 (Кв. 742/10) од 
25. мар та 2010. го ди не, на кон че га је спро ве де на у Окру жни за твор у Бе о-
гра ду, где је про ве ла це лу ноћ;

– да је Пр ви основ ни суд у Бе о гра ду 7. ма ја 2010. го ди не до нео но во ре-
ше ње К. 10453/10 (Кв. 2083/10) ко јим пре ма окри вље ној уки да при твор и 
из да је на ред бу да се од мах пу сти на сло бо ду;

– да је под но си тељ ка устав не жал бе нео сно ва но ли ше на сло бо де, без 
од лу ке су да, с об зи ром на то да је ре ше ње о од ре ђи ва њу при тво ра ко је је 
ис тој уру че но при ли ком ли ше ња сло бо де без прав не сна ге, јер је прет ход-
но уки ну то од лу ком Ви шег су да у Бе о гра ду;

– да је по сту па њем др жав них ор га на, пси хич ким и фи зич ким мал тре-
ти ра њем, под но си тељ ки устав не жал бе на не та огром на ма те ри јал на и не-
ма те ри јал на ште та, та ко да она има пра во да у од го ва ра ју ћем по ступ ку ис-
ту на док на ди.

Под но си тељ ка устав не жал бе је зах те ва ла да Устав ни суд усво ји ње ну 
устав ну жал бу, утвр ди да су јој по вре ђе на озна че на пра ва и при зна јој пра-
во на на кна ду ште те.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре-
ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста-
вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи-
хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у до ку мен та-
ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу и од го вор за ме ни ка в. ф. пред сед ни ка Пр-
вог основ ног су да у Бе о гра ду, те утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од 
зна ча ја за од лу чи ва ње у овом устав но суд ском пред ме ту:

Про тив окри вље не, ов де под но си тељ ке устав не жал бе, пред Пр вим 
основ ним су дом у Бе о гра ду во ди се кри вич ни по сту пак у пред ме ту К. 
10453/10, а по оп ту жном пред ло гу Че твр тог оп штин ског јав ног ту жи ла-
штва у Бе о гра ду Кт. 832/07 од 13. апри ла 2009. го ди не ко јим је окри вље-
ној ста вље но на те рет из вр ше ње кри вич ног де ла кра ђе у по ку ша ју из чла-
на 203. став 2. у ве зи ста ва 1. Кри вич ног за ко ни ка („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09).
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Ре ше њем Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду К. 10453/10 Кв. 742/10 од 25. 
мар та 2010. го ди не, у ста ву пр вом из ре ке, од лу чу ју ћи о пред ло гу за ме ни-
ка Пр вог основ ног јав ног ту жи ла штва у Бе о гра ду о од ре ђи ва њу при тво ра, 
од ре ђен је при твор про тив окри вље не, ко ји јој се има ра чу на ти од да на и 
ча са ли ше ња сло бо де и од ре ђе но је да по ли ше њу сло бо де окри вље ну тре-
ба спро ве сти у Окру жни за твор у Бе о гра ду. При твор је од ре ђен из раз ло-
га пред ви ђе ног од ред бом чла на 436. став 1. тач ка 1) ЗКП. У ста ву дру гом 
из ре ке на ве де ног ре ше ња, на осно ву чла на 566. За ко ни ка о кри вич ном по-
ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 58/04, 85/05, 115/05, 46/06, 49/07, 122/08, 20/09, 72/09 и 76/09) (у да љем 
тек сту: ЗКП) про тив окри вље не је до не та на ред ба о из да ва њу по тер ни це 
и од ре ђе но је да ће по том ре ше њу и на ред би по сту пи ти МУП РС, ко ји ће 
на кон про на ла же ња окри вље не Ми ло ва но вић Је ли це исту од мах ли ши ти 
сло бо де, уру чи ти јој при ме рак ре ше ња и спро ве сти је у Окру жни за твор у 
Бе о гра ду, а о све му од мах оба ве сти ти тај суд.

Ре ше њем Ви шег су да у Бе о гра ду Кж. 19/10 од 27. апри ла 2010. го ди не усво-
је на је жал ба бра ни о ца окри вље не из ја вље на про тив ре ше ња Пр вог основ ног 
су да у Бе о гра ду К. 10453/10 Кв. 742/10 од 25. мар та 2010. го ди не, ко је је уки-
ну то и пред мет је вра ћен на по нов но од лу чи ва ње пр во сте пе ном су ду.

Ре ше њем Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду К. 10453/10 Кв. 2083/10 од 
7. ма ја 2010. го ди не, на осно ву од ред бе чла на 141. став 3. ЗКП, окри вље ној 
је уки нут при твор од ре ђен ре ше њем Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду К. 
10453/10 Кв. 742/10 од 25. мар та 2010. го ди не, ко ји јој се ра чу на од 6. ма ја 
2010. го ди не од 21.00 час, ка да је ли ше на сло бо де и од ре ђе но је да се окри-
вље на има од мах пу сти ти на сло бо ду.

4. Од ред ба ма Уста ва на чи ју по вре ду под но си тељ ка устав не жал бе ука-
зу је, утвр ђе но је: да је људ ско до сто јан ство не при ко сно ве но и сви су ду жни 
да га по шту ју и шти те (члан 23. став 1); да је фи зич ки и пси хич ки ин те гри-
тет не по вре див и да ни ко не мо же би ти из ло жен му че њу, не чо веч ном или 
по ни жа ва ју ћем по сту па њу или ка жња ва њу, ни ти под врг нут ме ди цин ским 
или на уч ним огле ди ма без свог сло бод но да тог при стан ка (члан 25); да сва-
ко има пра во на лич ну сло бо ду и без бед ност и да је ли ше ње сло бо де до-
пу ште но са мо из раз ло га и у по ступ ку ко ји су пред ви ђе ни за ко ном (члан 
27. став 1); да се пре ма ли цу ли ше ном сло бо де мо ра по сту па ти чо веч но и с 
ува жа ва њем до сто јан ства ње го ве лич но сти, као и да је за бра ње но сва ко на-
си ље пре ма ли цу ли ше ном сло бо де и из ну ђи ва ње ис ка за (члан 28); да ли-
це ли ше но сло бо де без од лу ке су да мо ра без од ла га ња, а нај ка сни је у ро ку 
од 48 ча со ва, би ти пре да то над ле жном су ду, у про тив ном се пу шта на сло-
бо ду (члан 29. став 2); да ко је без осно ва или не за ко ни то ли шен сло бо де, 
при тво рен или осу ђен за ка жњи во де ло има пра во на ре ха би ли та ци ју, на-
кна ду ште те од Ре пу бли ке Ср би је и дру га пра ва утвр ђе на за ко ном, као и да 
сва ко има пра во на на кна ду ма те ри јал не или не ма те ри јал не ште те ко ју му 
не за ко ни тим или не пра вил ним ра дом про у зро ку је др жав ни ор ган, има лац 
јав ног овла шће ња, ор ган ау то ном не по кра ји не или ор ган је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве (члан 35. ст. 1. и 2).
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Од ред ба ма чла на 30. Уста ва утвр ђе но је: да ли це за ко је по сто ји осно ва на 
сум ња да је учи ни ло кри вич но де ло мо же би ти при тво ре но са мо на осно ву 
од лу ке су да, ако је при тва ра ње нео п ход но ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ-
ка (став 1); да, ако ни је са слу ша но при ли ком до но ше ња од лу ке о при тво ру 
или ако од лу ка о при тво ру ни је из вр ше на не по сред но по до но ше њу, при-
тво ре но ли це мо ра у ро ку од 48 ча со ва од ли ше ња сло бо де да бу де из ве де-
но пред над ле жни суд, ко ји по том по но во од лу чу је о при тво ру (став 2); да 
се пи сме но и обра зло же но ре ше ње су да о при тво ру уру чу је при тво ре ни-
ку нај ка сни је 12 ча со ва од при тва ра ња и да од лу ку о жал би на при твор суд 
до но си и до ста вља при тво ре ни ку у ро ку од 48 ча со ва (став 3).

Од ред ба ма ЗКП про пи са но је: да пр во сте пе ни су до ви, у ве ћу са ста вље-
ном од тро ји це су ди ја, од лу чу ју о жал ба ма про тив ре ше ња ис тра жног су ди је 
и дру гих ре ше ња кад је то од ре ђе но овим за ко ни ком, до но се од лу ке у пр вом 
сте пе ну ван глав ног пре тре са и ста вља ју пред ло ге у слу ча је ви ма пред ви ђе-
ним у овом за ко ни ку или у дру гом за ко ну (члан 24. став 6); да су ме ре ко је 
се мо гу пред у зе ти пре ма окри вље ном за обез бе ђе ње ње го вог при су ства и 
за не сме та но во ђе ње кри вич ног по ступ ка по зив, до во ђе ње, за бра на на пу-
шта ња бо ра ви шта, јем ство и при твор, као и да ће се ове ме ре уки ну ти и по 
слу жбе ној ду жно сти кад пре ста ну раз ло зи због ко јих су пред у зе те, од но-
сно за ме ни ће се дру гом бла жом ме ром кад за то на сту пе усло ви (члан 133. 
ст. 1. и 3); да се при твор мо же од ре ди ти са мо од лу ком су да под усло ви ма 
про пи са ним у овом за ко ни ку, ако је при тва ра ње нео п ход но ра ди во ђе ња 
кри вич ног по ступ ка и ако се иста свр ха не мо же оства ри ти дру гом ме ром, 
као и да је ду жност свих ор га на ко ји уче ству ју у кри вич ном по ступ ку и ор-
га на ко ји им пру жа ју прав ну по моћ да тра ја ње при тво ра све ду на нај кра ће 
нео п ход но вре ме и да по сту па ју са на ро чи том хит но шћу ако се окри вље ни 
на ла зи у при тво ру и да ће се у то ку це лог по ступ ка при твор уки ну ти чим 
пре ста ну раз ло зи на осно ву ко јих је био од ре ђен (члан 141); да се из у зет но 
од ста ва 1. овог чла на од лу ка о од ре ђи ва њу при тво ра мо же до не ти без са-
слу ша ња окри вље ног ако по зив за са слу ша ње ни је мо гао да му бу де уру чен 
због не до ступ но сти или не при ја вљи ва ња про ме не адре се или ако по сто ји 
опа сност од од ла га ња (члан 142а став 5); да се при твор од ре ђу је ре ше њем 
над ле жног су да, да жал ба про тив ре ше ња о при тво ру не од ла же из вр ше-
ње, а ако је ре ше ње о од ре ђи ва њу при тво ра до не то без са слу ша ња окри вље-
ног, суд ће у ро ку од 48 са ти од ча са ли ше ња сло бо де окри вље ног по сту пи-
ти у скла ду са чла ном 142а ст. 1. до 4. овог за ко ни ка (члан 143. ст. 1, 4. и 7); 
да се по сле пре да је оп ту жни це су ду до за вр шет ка глав ног пре тре са, од лу ка 
о од ре ђи ва њу, про ду же њу или уки да њу при тво ра до но си у скла ду са чла-
ном 142а овог за ко ни ка, као и да је ве ће ду жно да и без пред ло га стра на ка 
ис пи та да ли још по сто је раз ло зи за при твор и да до не се ре ше ње о про ду-
же њу или уки да њу при тво ра, по ис те ку сва ких три де сет да на до сту па ња 
оп ту жни це на прав ну сна гу, а по ис те ку сва ка два ме се ца на кон сту па ња 
оп ту жни це на прав ну сна гу (члан 146. ст. 1. и 2); да овла шће на слу жбе на 
ли ца ор га на уну тра шњих по сло ва мо гу не ко ли це ли ши ти сло бо де ако по-
сто ји ма ко ји раз лог пред ви ђен у чла ну 142. овог за ко ни ка за од ре ђи ва ње  
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при тво ра, али су ду жна да та кво ли це без од ла га ња спро ве ду над ле жном ис-
тра жном су ди ји, осим у слу ча ју из чла на 229. овог за ко ни ка, а да ће при ли-
ком до во ђе ња, овла шће но слу жбе но ли це ор га на уну тра шњих по сло ва оба-
ве сти ти ис тра жног су ди ју о раз ло зи ма и о вре ме ну ли ше ња сло бо де (члан 
227. став 1); да ли це ли ше но сло бо де пре ма чла ну 227. став 1, као и осум-
њи че ног из чла на 226. ст. 7. и 8, ор ган уну тра шњих по сло ва мо же из у зет но 
за др жа ти ра ди при ку пља ња оба ве ште ња (члан 226. став 1) или са слу ша ва-
ња нај ду же 48 са ти од ча са ли ше ња сло бо де, од но сно ода зи ва ња на по зив 
(члан 229. став 1); да се, ако у овом за ко ни ку ни је друк чи је од ре ђе но, под-
но ше њем жал бе на ре ше ње од ла же из вр ше ње ре ше ња про тив ко га је из ја-
вље на жал ба (члан 400); да о жал би про тив ре ше ња пр во сте пе ног су да од-
лу чу је дру го сте пе ни суд у сед ни ци ве ћа ако овим за ко ном ни је дру га чи је 
од ре ђе но, а да ре ша ва ју ћи о жал би, суд мо же ре ше њем од ба ци ти жал бу као 
не бла го вре ме ну или као не до зво ље ну, од би ти жал бу као нео сно ва ну, или 
ува жи ти жал бу и ре ше ње пре и на чи ти или уки ну ти, и по по тре би, пред мет 
упу ти ти на по нов но од лу чи ва ње (члан 401. ст. 1. и 3); да ка да суд, ре ша ва-
ју ћи по жал би про тив ре ше ња ко јим се о од ре ђу је, уки да или пр о ду жа ва 
при твор, ре ше ње уки не и пред мет упу ти на по нов но од лу чи ва ње, ду жан је 
да исто вре ме но од лу чи и о при тво ру (члан 401. став 4); да ће се у по ступ ку 
за кри вич на де ла за ко ја је као глав на ка зна пр о пи са на нов ча на ка зна или 
за твор до пет го ди на, при ме њи ва ти од ред бе чл. 434. до 448. овог за ко ни ка, 
а уко ли ко у овим од ред ба ма ни је не што по себ но пр о пи са но, при ме њи ва ће 
се сход но оста ле од ред бе овог за ко ни ка (члан 433).

Од ред ба ма чла на 436. ЗКП, ко ји ма је ре гу ли са на ме ра при тво ра у скра-
ће ном по ступ ку, пр о пи са но је: да се при твор мо же од ре ди ти, у ци љу не сме-
та ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка про тив ли ца за ко је по сто ји осно ва на 
сум ња да је учи ни ло кри вич но де ло ако се кри је или ако се не мо же утвр-
ди ти ње го ва исто вет ност или ако по сто је дру ге окол но сти ко је очи глед но 
ука зу ју на опа сност од бек ства (став 1. тач ка 1)); да пре под но ше ња оп ту-
жног пред ло га, при твор мо же тра ја ти са мо оно ли ко ко ли ко је по треб но да 
се спро ве ду ис тра жне рад ње, али не ду же од осам да на, а из у зет но до три-
де сет да на ако се ра ди о кри вич ном де лу са еле мен ти ма на си ља, као и да о 
жал би про тив ре ше ња о при тво ру ре ша ва ве ће (члан 24. став 6) (став 2); 
да се у по гле ду при тво ра, од пре да је оп ту жног пред ло га до из ри ца ња пр-
во сте пе не пре су де, при ме њу ју сход но од ред бе чла на 146. овог за ко ни ка, с 
тим што је ве ће ду жно да сва ких ме сец да на ис пи та да ли по сто је раз ло зи 
за при твор (став 3); да је, кад се окри вље ни на ла зи у при тво ру, суд ду жан 
да по сту па са на ро чи том хит но шћу (став 4).

Од ред ба ма чла на 566. ЗКП про пи са но је: да се из да ва ње по тер ни це мо-
же на ре ди ти кад се окри вље ни про тив ко га је по кре нут кри вич ни по сту-
пак због кри вич ног де ла за ко је се го ни по слу жбе ној ду жно сти и за ко је 
се по за ко ну мо же из ре ћи ка зна за тво ра од три го ди не или те жа ка зна на-
ла зи у бек ству, а по сто ји на ред ба за ње го во до во ђе ње или ре ше ње о од ре-
ђи ва њу при тво ра (став 1); да из да ва ње по тер ни це на ре ђу је суд пред ко-
јим се во ди кри вич ни по сту пак (став 2); да се на ред ба су да или управ ни ка  
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уста но ве за из да ва ње по тер ни це до ста вља ор га ни ма уну тра шњих по сло-
ва ра ди из вр ше ња (став 4). У чла ну 568. ЗКП про пи са но је да је ор ган ко ји 
је на ре дио из да ва ње по тер ни це или об ја ве ду жан да је од мах по ву че кад се 
про на ђе тра же но ли це или пред мет, или кад на сту пи за ста ре лост кри вич-
ног го ње ња или из вр ше ња ка зне или дру ги раз ло зи због ко јих по тер ни ца 
или об ја ва ни је ви ше по треб на.

Од ред бом чла на 10. став 1. тач ка 4) За ко на о по ли ци ји („Слу жбе ни гла-
сник РС, бр. 101/05 и 63/09) про пи са но је да су по ли циј ски по сло ви, у сми-
слу тог за ко на, из ме ђу оста лих и от кри ва ње и хва та ње из вр ши ла ца кри вич-
них де ла и пре кр ша ја и дру гих ли ца за ко ји ма се тра га и њи хо во при во ђе ње 
над ле жним ор га ни ма.

Од ред бом чла на 203. став 1. Кри вич ног за ко ни ка (у да љем тек сту: КЗ) 
про пи са но је да ће се ко ту ђу по крет ну ствар оду зме дру гом у на ме ри да ње-
ним при сва ја њем се би или дру гом при ба ви про тив прав ну имо вин ску ко-
рист, ка зни ти нов ча ном ка зном или за тво ром до три го ди не (став 1) и да 
ће се ка зни ти и за по ку шај де ла из ста ва 1. овог чла на (став 2).

5. Под но си тељ ка устав не жал бе је ис та кла по вре ду пра ва на сло бо ду 
и без бед ност, на во де ћи ис кљу чи во од ред бу чла на 27. став 1. Уста ва, те је 
Устав ни суд од лу чи вао са мо о по вре ди устав ног пра ва за јем че ног том од-
ред бом Уста ва. Под но си тељ ка устав не жал бе ис так ну ту по вре ду озна че ног 
пра ва, у су шти ни, за сни ва на тврд њи да је она ли ше на сло бо де 6. ма ја 2010. 
го ди не, на осно ву ре ше ња Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду К. 10453/2010 
(Кв. 742/10) од 25. мар та 2010. го ди не ко је је уки ну то 27. апри ла 2010. го ди-
не, а но во ре ше ње у ме ђу вре ме ну ни је до не то, те је сто га она „нео сно ва но 
ли ше на сло бо де, без од лу ке су да, с об зи ром на то да је ре ше ње ко је је ис-
тој уру че но при ли ком ли ше ња сло бо де без прав не сна ге“. У устав ној жал-
би ни је по себ но ис так ну та по вре да пра ва у ве зи са при тво ром, за јем че них 
од ред ба ма чла на 30. Уста ва.

У по гле ду ис так ну те по вре де пра ва на сло бо ду и без бед ност, Устав ни 
суд је и у овој од лу ци, као и у ра ни јим од лу ка ма (ви де ти, по ред оста лих: 
Од лу ку Уж-1477/2009 од 13. ма ја 2010. го ди не), по шао од чи ње ни це да је 
пра во на сло бо ду и без бед ност јед но од основ них људ ских пра ва за јем че-
них Уста вом и да фи зич ка сло бо да има ве ли ки зна чај за по је дин ца. Устав-
ни суд, при ли ком до но ше ња од лу ке у овом устав но суд ском пред ме ту, кон-
ста ту је да је од ред бом чла на 27. став 1. Уста ва утвр ђе но да сва ко има пра во 
на лич ну сло бо ду и без бед ност и да је ли ше ње сло бо де до пу ште но са мо из 
раз ло га и у по ступ ку ко ји су пред ви ђе ни за ко ном, из че га про из ла зи да је 
нео п ход но ку му ла тив но по сто ја ње два усло ва да би ли ше ње сло бо де би-
ло за ко ни то. Пр ви, да ли ше ње сло бо де мо ра би ти за сно ва но на раз ло зи ма 
пред ви ђе ним за ко ном и дру ги, да се ли це ли ша ва сло бо де у скла ду са за ко-
ном про пи са ним по ступ ком. О за ко ни то сти ли ше ња сло бо де од лу чу је над-
ле жни суд. Жал бе ни суд је ду жан да хит но од лу чи о за ко ни то сти ли ше ња 
сло бо де и да на ре ди пу шта ње ли ца на сло бо ду уко ли ко је ли ше ње сло бо де 
би ло не за ко ни то. Основ ни циљ ова кве устав не од ред бе је да се спре чи са-
мо вољ но и не за ко ни то ли ше ње сло бо де не ког ли ца.
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У кон крет ном слу ча ју је не спор но да је под но си тељ ка устав не жал бе 
рад ња ма овла шће них слу жбе них ли ца Ми ни стар ства уну тра шњих по сло-
ва (у да љем тек сту: МУП) ли ше на сло бо де 6. ма ја 2010. го ди не, на кон че га 
је спро ве де на у при твор од ре ђен уки ну тим ре ше њем Пр вог основ ног су да 
у Бе о гра ду К. 10453/2010 (Кв. 742/10) од 25. мар та 2010. го ди не. Спо р но је 
да ли то ли ше ње сло бо де под но си тељ ке устав не жал бе ис пу ња ва утвр ђе не 
усло ве из чла на 27. став 1. Уста ва.

Устав ни суд нај пре ука зу је на то да ни је нео п ход но да сва ко ли ше ње 
сло бо де бу де за сно ва но на од лу ци су да, ка ко то по гре шно сма тра под но си-
тељ ка устав не жал бе, од но сно да не по сто ја ње од лу ке су да у та квој си ту а ци-
ји не чи ни ну жно ли ше ње сло бо де не у став ним и не за ко ни тим (у устав ној 
жал би се по гре шно ко ри сти и тер мин „нео сно ва но“ ли ше ње сло бо де, иа-
ко се очи глед но не ука зу је на осно ва ност, већ на за ко ни тост ли ше ња сло-
бо де под но си тељ ке). Да до ли ше ња сло бо де мо же да до ђе и без од лу ке су-
да, про из ла зи ка ко из од ре да ба чла на 29. Уста ва, ко ји утвр ђу је до пун ска 
пра ва у слу ча ју та квог ли ше ња сло бо де, та ко и из од ред бе чла не 227. став 
1. ЗКП. У устав ној жал би се ме ша ју усло ви за ли ше ње сло бо де, утвр ђе ни 
од ред бом чла на 27. став 1. Уста ва, чи ја по вре да се ис ти че и усло ви за при-
тва ра ње, утвр ђе ни од ред бом чла на 30. став 1, чи ја по вре да ни је ис так ну-
та. Сто га је Устав ни суд оце њи вао да ли су у кон крет ном слу ча ју би ли ис-
пу ње ни са мо Уста вом утвр ђе ни усло ви за ли ше ње сло бо де под но си тељ ке 
устав не жал бе, од но сно да ли је то ли ше ње би ло из раз ло га и у по ступ ку 
пред ви ђе ним за ко ном.

Оце њу ју ћи по сто ја ње пр вог од на ве де них усло ва, Устав ни суд је утвр-
дио да су под но си тељ ку устав не жал бе ли ши ла сло бо де овла шће на слу жбе-
на ли ца МУП, на осно ву на ред бе о из да ва њу по тер ни це са др жа не у ста ву 
дру гом из ре ке ре ше ња Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду К. 10453/2010 (Кв. 
742/10) од 25. мар та 2010. го ди не. На ве де на на ред ба је, на осно ву чла на 566. 
став 4. ЗКП, до ста вље на ор га ни ма уну тра шњих по сло ва ра ди из вр ше ња. 
Ор га ни уну тра шњих по сло ва су од ред ба ма чла на 10. став 1. тач ка 4) За ко-
на о по ли ци ји, из ме ђу оста лог, овла шће ни да от кри ва ју и хва та ју ли ца за 
ко ји ма се тра га, те су упра во по ла зе ћи од та квог за кон ског овла шће ња, а 
на осно ву до ста вље не на ред бе о из да ва њу по тер ни це ли ши ли сло бо де под-
но си тељ ку устав не жал бе. Пре ма оце ни Устав ног су да, има ју ћи у ви ду да је 
МУП по сту пао у окви ри ма сво јих за кон ских овла шће ња, а по по тер ни ци 
ко ја је би ла из да та у скла ду са на ред бом кри вич ног су да, ли ше ње сло бо де 
под но си тељ ке устав не жал бе, из вр ше но од стра не ор га на уну тра шњих по-
сло ва је би ло из раз ло га пред ви ђе них за ко ном.

С дру ге стра не, Устав ни суд на ла зи осно ва ним пи та ње да ли је ли ше ње 
сло бо де под но си тељ ке устав не жал бе, у да том кон тек сту, из вр ше но у по-
ступ ку пред ви ђе ном за ко ном. На и ме, под но си тељ ка устав не жал бе је ли-
ше на сло бо де на осно ву на ред бе о из да ва њу по тер ни це са др жа не у ста ву 
дру гом из ре ке ре ше ња Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду К. 10453/2010 (Кв. 
742/10) од 25. мар та 2010. го ди не. Ме ђу тим, то ре ше ње је у це ли ни уки ну-
то ре ше њем Ви шег су да у Бе о гра ду Кж. 19/10 од 27. апри ла 2010. го ди не, 
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по жал би бра ни о ца окри вље не и пред мет је вра ћен на по нов но од лу чи ва-
ње пр во сте пе ном су ду.

Уки да ју ће дру го сте пе но ре ше ње је Пр вом основ ном су ду у Бе о гра ду до-
ста вље но већ на ред ног да на на кон да на до но ше ња – 28. апри ла 2010. го ди-
не. Пре ма оце ни Устав ног су да, од да на уки да ња пр во сте пе ног ре ше ња, и то 
у це ли ни, уки нут је основ за при тва ра ње окри вље не, као и на ред ба о из да-
ва њу по тер ни це, ко ја је би ла основ за ли ше ње сло бо де окри вље не. Устав ни 
суд по себ но ука зу је на то да су усло ви за до но ше ње на ред бе о из да ва њу по-
тер ни це про пи са ни од ред бом чла на 566. став 1. ЗКП и је дан од тих усло ва 
је по сто ја ње ре ше ња о од ре ђи ва њу при тво ра, та ко да ста вља њем ван сна ге 
тог ре ше ња „от па да“ и основ за до но ше ње и по сто ја ње на ве де не на ред бе.

На кон што су му спи си пред ме та са уки да ју ћом дру го сте пе ном од лу ком 
вра ће ни 28. апри ла 2010. го ди не, Пр ви основ ни суд у Бе о гра ду ни је по нов-
но од лу чио о пред ло гу Пр вог оп штин ског јав ног ту жи о ца у Бе о гра ду да се 
окри вље ној од ре ди при твор све до 7. апри ла 2010. го ди не, ни ти је од мах по-
ву као на ред бу за из да ва ње по тер ни це, с об зи ром на то да је пре стао да по-
сто ји је дан од усло ва за до но ше ње на ред бе о из да ва њу по тер ни це из чла на 
566. став 1. ЗКП, од но сно да ви ше ни је по сто ја ло ре ше ње о од ре ђи ва њу при-
тво ра. Пр ви основ ни суд у Бе о гра ду је био ду жан да, са гла сно од ред би чла на 
568. ЗКП, од мах по ву че на ред бу за из да ва ње по тер ни це, што зна чи и да од-
мах о то ме оба ве сти ор га не уну тра шњих по сло ва, што тај суд ни је учи нио.

Про пу сти Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду да или од мах по нов но од-
лу чи о пред ло гу за од ре ђи ва ње при тво ра про тив окри вље не или да по ву че 
већ до ста вље ну на ред бу за из да ва ње по тер ни це до ве ли су до то га да је под-
но си тељ ка устав не жал бе ли ше на сло бо де у по ступ ку ко ји ни је пред ви ђен 
за ко ном. Овла шће на слу жбе на ли ца МУП су под но си тељ ку устав не жал бе 
ли ши ли сло бо де 6. апри ла 2010. го ди не, иа ко у том тре нут ку ни је по сто ја-
ло ни ре ше ње Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду К. 10453/2010 (Кв. 742/10) 
од 25. мар та 2010. го ди не о од ре ђи ва њу при тво ра, ни ти ва же ћа на ред ба за 
из да ва ње по тер ни це по ко јој је она ли ше на сло бо де, што оспо ре ни по сту-
пак ли ше ња сло бо де чи ни не за ко ни тим.

Устав ни суд је утвр дио да пра во на сло бо ду и без бед ност под но си тељ-
ки устав не жал бе ни је по вре ђе но оспо ре ним рад ња ма чи ње ња овла шће них 
слу жбе них ли ца МУП, ко ји су по сту па ли у пот пу но сти у скла ду са сво јим 
за кон ским овла шће њи ма у окви ру рас по ло жи вих са зна ња, већ ис кљу чи во 
рад ња ма не чи ње ња, од но сно про пу сти ма Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду 
ко је су по сле дич но до ве ле до ли ше ња сло бо де под но си тељ ке.

Устав ни суд је, од лу чу ју ћи у овом пред ме ту, имао у ви ду и Од лу ку Устав-
ног су да Уж-314/2007 од 23. апри ла 2009. го ди не, у ко јој је за у зет став да „до-
но ше ње ре ше ња о уки да њу пр во сте пе ног ре ше ња о од ре ђи ва њу при тво ра, 
не зна чи да је од ре ђе ни при твор уки нут, већ са мо зна чи да ће пр во сте пе ни 
суд, у окви ру сво је над ле жно сти, по нов но од лу чи ти о усло ви ма за од ре ђи-
ва ње при тво ра“, од но сно да је од лу ка о од ре ђи ва њу при тво ра кон сти ту тив-
на, те да при твор као ме ра за не сме та но во ђе ње кри вич ног по ступ ка тра-
је све до до но ше ња од лу ке су да о уки да њу при тво ра. С тим у ве зи, Устав ни 
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суд је та ко ђе имао у ви ду и прак су Европ ског су да за људ ска пра ва у Стра-
збу ру ко ји је из нео ми шље ње да: „Ка да је на лог за ли ше ње сло бо де ка сни-
је по ни штен од стра не ви шег су да, то ни је ау то мат ски ре тр о ак тив но ути-
ца ло на ва ља ност при тво ра“ (ви де ти, из ме ђу оста лих, Bo za no v. Fran ce, од 
18. но вем бра 1986. го ди не, став 55. и Do uiyeb  v. Hol land, од 8. ав гу ста 1999. 
го ди не, ст. 44. до 45).

Ме ђу тим, у овом устав но суд ском пред ме ту, за раз ли ку од пред ме та Уж-
314/2007, при твор као ме ра ни је ни на стао, од но сно под но си тељ ка устав-
не жал бе фи зич ки ни је би ла при тво ре на по на кнад но уки ну том ре ше њу о 
од ре ђи ва њу при тво ра, те је Устав ни суд на шао да ра ни је за у зе ти став ни је 
при ме њив у кон крет ном слу ча ју.

Устав ни суд је имао у ви ду и тврд њу под но си тељ ке устав не жал бе да 
„пр во сте пе ни суд ни је имао за кон ска овла шће ња да на ре ди из да ва ње по-
тер ни це, с об зи ром на то да се про тив окри вље не не во ди кри вич ни по сту-
пак због кри вич ног де ла за ко је се мо же из ре ћи ка зна за тво ра од три го ди не 
или те жа ка зна за тво ра“, али ове тврд ње ни је по себ но раз ма трао, има ју ћи 
у ви ду то да је ре ше ње Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду К. 10453/2010 (Кв. 
742/10) од 25. мар та 2010. го ди не би ло уки ну то, а Устав ни суд је већ утвр-
дио по вре ду пра ва на сло бо ду и без бед ност.

На осно ву из не тог, Устав ни суд је утвр дио да је рад ња ма Пр вог основ-
ног су да у Бе о гра ду под но си тељ ки устав не жал бе по вре ђе но пра во на сло-
бо ду и без бед ност, за јем че но од ред бом чла на 27. став 1. Уста ва и устав ну 
жал бу је у овом де лу усво јио, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о 
Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од лу чу ју ћи као у тач-
ки 1. из ре ке.

С об зи ром на то да је Устав ни суд утвр дио да су овла шће на слу жбе на 
ли ца МУП по сту па ла у скла ду са за ко ном, Суд је утвр дио да тим оспо ре ним 
рад ња ма под но си тељ ки устав не жал бе ни је по вре ђе но озна че но устав но пра-
во и устав ну жал бу је, у том де лу, од био као нео сно ва ну, са гла сно од ред би 
чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду, од лу чу ју ћи као у тач ки 2. из ре ке.

6. У устав ној жал би је ис так ну та и по вре да пра ва на до сто јан ство и сло-
бо дан раз вој лич но сти, пра ва на не по вре ди вост фи зич ког и пси хич ког ин-
те гри те та и пра ва на по сту па ње с ли цем ли ше ним сло бо де, за јем че них од-
ред ба ма чл. 23, 25. и 28. Уста ва. У од но су на ове ис так ну те по вре де, Устав ни 
суд је утвр дио да под но си тељ ка устав не жал бе ни је до ста ви ла ни је дан до-
каз ко јим би пот кре пи ла сво је тврд ње о по вре ди озна че них пра ва, ни ти је 
ове тврд ње уоп ште обра зло жи ла. Под но си тељ ка устав не жал бе ни је на ве ла 
ни да је, због ка ко на во ди „пси хич ког и фи зич ког мал тре ти ра ња“, под не ла 
кри вич ну при ја ву или при ту жбу, ни ти је до ста ви ла до каз о то ме. Устав ни 
суд и у овој прав ној ства ри ука зу је да фор мал но по зи ва ње на по вре ду од-
ре ђе них Уста вом за јем че них пра ва, без на во ђе ња раз ло га и до ста вља ња до-
ка за не чи ни са мо по се би устав ну жал бу до зво ље ним прав ним сред ством, 
те је на шао да је устав на жал ба у овом де лу не до пу ште на.

У од но су на ис так ну ту по вре ду пра ва на ре ха би ли та ци ју и на кна ду 
ште те, за јем че ног од ред ба ма чла на 35. Уста ва, Устав ни суд ука зу је на то да 
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се оспо ре не рад ње не мо гу до ве сти у ве зу са са др жи ном озна че ног устав-
ног пра ва и да до по вре де тог пра ва евен ту ал но мо же до ћи у по ступ ку од-
лу чи ва ња о ре ха би ли та ци ји и на кна ди ште те не ком ли цу, што ни је пред мет 
кон крет ног кри вич ног по ступ ка. Сто га, Устав ни суд ис так ну ту по вре ду тог 
устав ног пра ва не мо же да до ве де у ве зу са оспо ре ним рад ња ма др жав них 
ор га на, те је на шао да је устав на жал ба и у овом де лу не до пу ште на.

У од но су на ис так ну ти зах тев за на кна ду ште те у скла ду са од ред ба ма 
чла на 90. За ко на о Устав ном су ду, Устав ни суд је утвр дио да је овај зах тев у 
овом тре нут ку пре у ра њен, јер ће под но си тељ ка устав не жал бе на осно ву ове 
од лу ке, ка ко је и са ма на ве ла у „од го ва ра ју ћем“ и за ко ном пред ви ђе ном по-
ступ ку сте ћи мо гућ ност тра жи на кна ду ште те, у скла ду са од ред ба ма Уста-
ва и ЗКП. Устав ни суд, сто га, о под не том зах те ву ни је по себ но од лу чи вао.

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је под не ту устав ну жал бу, у овим де-
ло ви ма, од ба цио као не до пу ште ну, са гла сно од ред би чла на чла на 36. став 
1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду, јер ни су ис пу ње не Уста вом и За ко ном 
утвр ђе не прет по став ке за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње, као у дру гом де-
лу тач ке 2. из ре ке.

7. С об зи ром на све на ве де но, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла-
на 45. став 1. тач ка 9) и чла на 46. став 1. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду 
и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
24/08 и 27/08), до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-2719/2010 од 13. ок то бра 2011. го ди не

По вре да пра ва на не по вре ди вост ста на 
из чла на 40. ст. 1. и 2. Уста ва и  

пра ва на прет по став ку не ви но сти 
из чла на 34. став 3. Уста ва

Устав ни суд, до нео је 

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба Алек сан дра Ди мо ви ћа и утвр ђу је да је Ми-
ни ста р ство уну тра шњих по сло ва – По ли циј ска упра ва Су бо ти ца – Оде ље-
ње кри ми на ли стич ке по ли ци је рад њом пре тре са ња ста на из вр ше ном 21. 
ја ну а ра 2010. го ди не по вре ди ло пра во под но си о ца устав не жал бе на не по-
вре ди вост ста на, за јем че но од ред ба ма чла на 40. ст. 1. и 2. Уста ва Ре пу бли-
ке Ср би је.

2. Усва ја се устав на жал ба Алек сан дра Ди мо ви ћа и утвр ђу је да је ре-
ше њем ис тра жног су ди је Основ ног су да у Су бо ти ци Ки. 1279/10 од 23. ја-
ну а ра 2010. го ди не о од ре ђи ва њу при тво ра по вре ђе но пра во под но си о ца 
устав не жал бе на прет по став ку не ви но сти, за јем че но од ред бом чла на 34. 
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став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, док се у пре о ста лом де лу устав на жал ба 
од би ја као нео сно ва на.

3. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

О б р а з л о ж е њ е

1. Алек сан дар Ди мо вић из Су бо ти це, пре ко пу но моћ ни ка Вик то ра Ју-
ха са Ђу ри ћа, адво ка та из Су бо ти це, под нео је Устав ном су ду 19. фе бру а ра 
2010. го ди не устав ну жал бу про тив ре ше ња ис тра жног су ди је Основ ног су да 
у Су бо ти ци Ки. 1279/10 од 23. ја ну а ра 2010. го ди не о од ре ђи ва њу при тво ра, 
као и про тив рад њи овла шће них слу жбе них ли ца Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва – По ли циј ска упра ва Су бо ти ца – Оде ље ње кри ми на ли стич-
ке по ли ци је, због по вре де пра ва за јем че них од ред ба ма чла на 25. ст. 1. и 2, 
чла на 27. став 1, чла на 28. ст. 2. и 3, чла на 30. став 1, чла на 34. став 3, чла на 
40. ст. 1. и 2. и чла на 58. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

Под но си лац у устав ној жал би на во ди: 
– да су овла шће на ли ца Оде ље ња кри ми на ли стич ке по ли ци је По ли циј-

ске упра ве у Су бо ти ци 21. ја ну а ра 2010. го ди не око 15.30 са ти, без на ред-
бе су да, ушла у ње гов стан, из вр ши ла пре тре са ње и од у зе ла ви ше по крет-
них пред ме та, о че му су из да ли по твр ду у ко јој ни су на ве ли прав ни основ 
по сту па ња, чи ме су по вре ди ли пра во на не по вре ди вост ста на под но си о ца, 
за јем че но од ред ба ма чла на 40. ст. 1. и 2. Уста ва;

– да су при пад ни ци по ли ци је 22. ја ну а ра 2010. го ди не, без на ред бе су-
да, од ње га од у зе ли ви ше пред ме та на ве де них у по твр ди о при вре ме но од-
у зе тим пред ме ти ма Ку. 139/10, не озна чив ши прав ни основ по сту па ња, чи-
ме су по вре ди ли ње го во пра во на мир но ужи ва ње сво ји не из чла на 58. став 
1. Уста ва;

– да су 21. ја ну а ра 2010. го ди не по ли циј ски слу жбе ни ци при нуд но од-
ве ли под но си о ца у по ли циј ску ста ни цу, где су га ту кли и зах те ва ли да при-
зна из вр ше ње ви ше кри вич них де ла раз бој ни штва, па ка да ни шта ни је при-
знао, пу сти ли га на сло бо ду, чи ме су по вре ди ли под но си о чев фи зич ки и 
пси хич ки ин те гри тет, под вр гли га не чо веч ном по сту па њу и по вре ди ли му 
пра ва за јем че на од ред ба ма чла на 25. ст. 1. и 2. и чла на 28. ст. 2. и 3. Уста ва;

– да је ис тра жни су ди ја Основ ног су да у Су бо ти ци 23. ја ну а ра 2010. 
го ди не до нео ре ше ње Ки. 1279/10 о од ре ђи ва њу при тво ра под но си о цу, на 
осно ву чла на 142. став 1. тач ка 3) ЗКП, са обра зло же њем да је под но си лац 
спе ци јал ни по врат ник, осу ђен прав но сна жном пре су дом Окру жног су да 
у Су бо ти ци К. 80/07 од 1. фе бру а ра 2008. го ди не због кри вич ног де ла раз-
бој ни штво из чла на 206. став 3. у ве зи са ста вом 1. Кри вич ног за ко ни ка, на 
ка зну за тво ра у тра ја њу од три го ди не, што ни је тач но јер на ве де на пре су-
да ни је прав но сна жна, чи ме му је по вре ђе но пра во на прет по став ку не ви-
но сти, за јем че но од ред бом чла на 34. став 3. (под но си лац по гре шно на во-
ди члан 42. став 3) Уста ва;

– да је та кав нео сно ван на вод о осу ђи ва но сти под но си о ца по слу жио 
ис тра жном су ди ји Основ ног су да у Су бо ти ци као основ за од ре ђи ва ње  
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при тво ра, чи ме су по вре ђе на пра ва под но си о ца из чла на 27. став 1. и чла-
на 30. став 1. Уста ва.

Под но си лац је пред ло жио да се оспо ре на ре ше ња по ни ште, на ло жи по-
вра ћај свих од у зе тих ства ри, до су де тро шко ви за сту па ња пред Устав ним 
су дом и на ло жи да му се, због утвр ђе не по вре де пра ва, на док на ди не ма те-
ри јал на ште та.

2. Пу но моћ ник под но си о ца устав не жал бе је уз устав ну жал бу при ло-
жио дру го сте пе но ре ше ње Основ ног су да у Су бо ти ци Кв. 34/10 од 27. ја ну-
а ра 2010. го ди не, ко је ни је из ри чи то оспо рио, али ни је при ло жио пр во сте-
пе но ре ше ње ис тра жног су ди је Основ ног су да у Су бо ти ци Ки. 1279/10 од 
23. ја ну а ра 2010. го ди не, ко је је устав ном жал бом оспо ре но. 

С об зи ром на то да су ре ше њем Основ ног су да у Су бо ти ци Кв. 34/10 
од 27. ја ну а ра 2010. го ди не ин тер пре ти ра ни на во ди из ре ше ња ис тра жног 
су ди је Основ ног су да у Су бо ти ци Ки. 1279/10 од 23. ја ну а ра 2010. го ди не 
о од ре ђи ва њу при тво ра, па се из са др жи не дру го сте пе ног ре ше ња мо же 
утвр ди ти и са др жи на пр во сте пе ног ре ше ња, Устав ни суд ни је под но си о цу 
устав не жал бе по себ но на ла гао до ста вља ње оспо ре ног ре ше ња ис тра жног 
су ди је Основ ног су да у Су бо ти ци Ки. 1279/10 од 23. ја ну а ра 2010. го ди не.

3. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо же 
из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор-
га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или 
ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су 
ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту. 

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да. 

4. Устав ни суд је уви дом у ре ше ње и до ку мен та ци ју ко ји су при ло же-
ни уз устав ну жал бу, као и из еви ден ци је кри вич не пи сар ни це Ви шег су да 
у Су бо ти ци утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за од лу чи-
ва ње у кон крет ном пред ме ту: 

Пред Основ ним су дом у Су бо ти ци во дио се ис тра жни по сту пак про-
тив К. П. и под но си о ца, због осно ва не сум ње да су из вр ши ли три кри вич-
на де ла раз бој ни штва, из чла на 206. став 1. Кри вич ног за ко ни ка.

Ис тра жни су ди ја Основ ног су да у Су бо ти ци је 23. ја ну а ра 2010. го ди не 
до нео ре ше ње о спро во ђе њу ис тра ге Ки. 1279/10 про тив под но си о ца, као и 
ре ше ње о од ре ђи ва њу при тво ра, истог да на и под истим бро јем, на осно ву 
од ред бе чла на 142. став 1. тач ка 3) За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку.

Ре ша ва ју ћи о жал би под но си о ца про тив ре ше ња ис тра жног су ди је о 
од ре ђи ва њу при тво ра, Основ ни суд у Су бо ти ци до нео је 27. ја ну а ра 2010. 
го ди не ре ше ње Кв. 34/10, ко јим је из ја вље ну жал бу од био као нео сно ва ну. 
Пре ма обра зло же њу ре ше ња, ве ће је при хва ти ло раз ло ге ис тра жног су ди-
је за од ре ђи ва ње при тво ра на осно ву чла на 142. став 1. тач ка 3) ЗКП – да је 
„окри вље ни Алек сан дар Ди мо вић прав но сна жно осу ђи ван због из вр ше ња  
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кри вич ног де ла раз бој ни штва из чла на 206. став 3. у ве зи са ста вом 1. Кри-
вич ног за ко ни ка на ка зну за тво ра у тра ја њу од три го ди не пре су дом Окру-
жног су да у Су бо ти ци К. 80/07 од 1. фе бру а ра 2008. го ди не, те се ра ди о 
спе ци јал ном по врат ни ку..., да је ли це без имо ви не, да је не за по слен и без 
стал них при хо да и да по сто ји осно ва на сум ња да је у крат ком вре мен ском 
пе ри о ду из вр шио ви ше кри вич них де ла раз бој ни штва и на тај на чин се-
би при ба вио сред ства за ег зи стен ци ју, ка ко сво ју та ко и чла но ва сво је по-
ро ди це, на ве де не окол но сти, по на ла же њу су да, ука зу ју да по сто ји осо би-
та окол ност да би пу шта њем на сло бо ду мо гао по но ви ти кри вич но де ло“.

Пре ма из ве шта ју хит ног ме ди цин ског при је ма Оп ште бол ни це Су бо ти-
ца, број про то ко ла 1053 од 21. ја ну а ра 2010. го ди не, под но си лац се тој уста но-
ви обра тио 21. ја ну а ра 2010. го ди не у 20.50 са ти ра ди хит не ме ди цин ске по-
мо ћи, на во де ћи „да је пре око че ти ри ча са за до био ви ше уда ра ца ша ка ма и 
гу ме ним ка и шем од стра не ви ше дру гих осо ба, по ли цу, гла ви и вра ту“. Том 
при ли ком је кон ста то ва но да под но си лац под де сним оком има ма њи хе ма-
том, док на дру гим де ло ви ма гла ве, ли ца и те ла не ма тра го ве све жих по вре да.

Из по твр де о при вре ме но од у зе тим пред ме ти ма Ми ни ста р ства уну-
тра шњих по сло ва – По ли циј ска упра ва у Су бо ти ци – Оде ље ње кри ми на ли-
стич ке по ли ци је од 21. ја ну а ра 2010. го ди не, про из ла зи да је тог да на, при-
ли ком пре тре са ња ста на и дру гих про сто ри ја под но си о ца, на осно ву чла на 
82. ЗКП, од под но си о ца при вре ме но од у зе то ви ше по крет них пред ме та на-
ве де них у по твр ди (мо бил ни те ле фо ни, ау то-по ја чи вач, звуч ни ци, кле шта и 
пи ла за се че ње ме та ла), с на по ме ном да ће о при вре ме ном од у зи ма њу пред-
ме та би ти оба ве штен над ле жни јав ни ту жи лац. По твр да са др жи ру бри ку у 
ко ју се уно си број и да тум на ред бе су да на осно ву ко је је пре трес из вр шен, 
али ова ру бри ка ни је по пу ње на.

Из по твр де о при вре ме но од у зе тим пред ме ти ма Ми ни стар ства уну-
тра шњих по сло ва – По ли циј ска упра ва у Су бо ти ци – Оде ље ње кри ми на-
ли стич ке по ли ци је КУ. 139/10 од 22. ја ну а ра 2010. го ди не, про из ла зи да је 
тог да на, на осно ву чла на 82. ЗКП, од под но си о ца при врем но од у зе то пут-
нич ко во зи ло „голф“ без ре ги стар ских озна ка, са о бра ћај на до зво ла и пар 
ру ка ви ца, та ко ђе с на по ме ном да ће о при вре ме ном од у зи ма њу пред ме та 
би ти оба ве штен над ле жни јав ни ту жи лац.

Окру жни суд у Су бо ти ци је 1. фе бру а ра 2008. го ди не до нео пре су ду 
К. 80/07, ко јом је под но си о ца огла сио кри вим за из вр ше ње кри вич ног де-
ла раз бој ни штво из чла на 206. став 3. у ве зи са ста вом 1. у ве зи са чла ном 
33. КЗ, и осу дио га на ка зну за тво ра у тра ја њу од три го ди не. Ре ша ва ју ћи о 
жал ба ма про тив ове пре су де, Вр хов ни суд Ср би је је 17. де цем бра 2008. го-
ди не до нео ре ше ње Кж. 842/08 ко јим је уки нуо пр во сте пе ну кри вич ну пре-
су ду Окру жног су да у Су бо ти ци К. 80/07 од 1. фе бру а ра 2008. го ди не и пред-
мет вра тио 20. мар та 2009. го ди не пр во сте пе ном су ду на по нов но су ђе ње.

Ви ши суд у Су бо ти ци је 8. мар та 2011. го ди не до нео ре ше ње К. 21/10 ко-
јим се огла сио не на дле жним за по сту па ње у кри вич ном пред ме ту Окру жног 
су да у Су бо ти ци К. 80/07 и пред мет до ста вио на да ље по сту па ње Основ-
ном су ду у Су бо ти ци.
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5. Од ред ба ма чла на 20. Уста ва утвр ђе но је: да људ ска и ма њин ска пра-
ва за јем че на Уста вом мо гу за ко ном би ти огра ни че на ако огра ни че ње до-
пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав до пу шта, у оби му нео п ход ном да 
се устав на свр ха огра ни че ња за до во љи у де мо крат ском дру штву и без за-
ди ра ња у су шти ну за јем че ног пра ва (став 1); да су, при огра ни ча ва њу људ-
ских и ма њин ских пра ва, сви др жав ни ор га ни, а на ро чи то су до ви, ду жни 
да во де ра чу на о су шти ни пра ва ко је се огра ни ча ва, ва жно сти свр хе огра-
ни че ња, при ро ди и оби му огра ни че ња, од но су огра ни че ња са свр хом огра-
ни че ња и о то ме да ли по сто ји на чин да се свр ха огра ни че ња по стиг не ма-
њим огра ни че њем пра ва (став 3).

Од ред ба ма чла на 25. Уста ва је утвр ђе но да је фи зич ки и пси хич ки ин-
те гри тет не по вре див, и да ни ко не мо же би ти из ло жен му че њу, не чо веч ном 
или по ни жа ва ју ћем по сту па њу или ка жња ва њу, ни ти под врг нут ме ди цин-
ским или на уч ним огле ди ма без свог сло бод но да тог при стан ка.

Од ред ба чла на 27. став 1. Уста ва утвр ђу је да сва ко има пра во на лич ну 
сло бо ду и без бед ност, а ли ше ње сло бо де је до пу ште но са мо из раз ло га и у 
по ступ ку ко ји су пред ви ђе ни за ко ном.

Члан 28. Уста ва утвр ђу је: да се пре ма ли цу ли ше ном сло бо де мо ра по-
сту па ти чо веч но и с ува жа ва њем до сто јан ства ње го ве лич но сти (став 1); 
да је за бра ње но сва ко на си ље пре ма ли цу ли ше ном сло бо де (став 2); да је 
за бра ње но из ну ђи ва ње ис ка за (став 3).

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

Пре ма од ред би чла на 34. став 3. Уста ва, сва ко се сма тра не ви ним за кри-
вич но де ло док се ње го ва кри ви ца не утвр ди прав но сна жном од лу ком су да.

Члан 40. Уста ва, из ме ђу оста лог, утвр ђу је: да је стан не по вре див (став 1); 
да ни ко не мо же без пи сме не од лу ке су да ући у ту ђи стан или дру ге про сто-
ри је про тив во ље њи хо вог др жа о ца, ни ти у њи ма вр ши ти пре трес, да др жа-
лац ста на и дру ге про сто ри је има пра во да сам или пре ко сво га за ступ ни-
ка и уз још два пу но лет на све до ка при су ству је пре тре са њу, а ако др жа лац 
ста на или ње гов за ступ ник ни су при сут ни, пре тре са ње је до пу ште но у при-
су ству два пу но лет на све до ка (став 2); да су без од лу ке су да, ула зак у ту ђи 
стан или дру ге про сто ри је, из у зет но и пре тре са ње без при су ства све до ка, 
до зво ље ни ако је то нео п ход но ра ди не по сред ног ли ше ња сло бо де учи ни о-
ца кри вич ног де ла или от кла ња ња не по сред не и озбиљ не опа сно сти за љу-
де или имо ви ну, на на чин пред ви ђен за ко ном (став 3).

Од ред ба ма чла на 58. Уста ва, по ред оста лог, утвр ђе но је: да се јем чи мир-
но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву за ко на 
(став 1); да пра во сво ји не мо же би ти од у зе то или огра ни че но са мо у јав ном 
ин те ре су утвр ђе ном на осно ву за ко на, уз на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа од 
тр жи шне (став 2); да се за ко ном мо же огра ни чи ти на чин ко ри шће ња имо-
ви не (став 3). 
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Од ред ба ма За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, 
бр. 70/01 и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 
122/08, 20/09 и 72/09) (у да љем тек сту: ЗКП), по ред оста лог, про пи са но је: 
да се при твор мо же од ре ди ти са мо под усло ви ма пред ви ђе ним у овом за ко-
ни ку и са мо ако се иста свр ха не мо же оства ри ти дру гом ме ром (члан 141. 
став 1); да се при твор мо же од ре ди ти про тив ли ца за ко је по сто ји осно ва-
на сум ња да је учи ни ло кри вич но де ло ако осо би те окол но сти ука зу ју да ће 
по но ви ти кри вич но де ло, или до вр ши ти по ку ша но кри вич но де ло, или да 
ће учи ни ти кри вич но де ло ко јим пре ти (члан 142. став 1. тач ка 3)).

Чла ном 81. ЗКП про пи са но је: да овла шће на слу жбе на ли ца ор га на уну-
тра шњих по сло ва мо гу и без од лу ке су да ући у стан или дру ге про сто ри је и 
из у зет но спро ве сти пре тре са ње без при су ства све до ка, ако др жа лац ста на то 
тра жи или ако не ко зо ве у по моћ, или ра ди из вр ше ња од лу ке су да о при тва-
ра њу или до во ђе њу окри вље ног, или ра ди не по сред ног ли ше ња сло бо де учи-
ни о ца кри вич ног де ла или от кла ња ња не по сред не и озбиљ не опа сно сти за 
љу де или имо ви ну и да се раз ло зи за пре тре са ње без при су ства све до ка мо-
ра ју на зна чи ти у за пи сни ку (став 1); да др жа лац ста на, ако је при су тан, има 
пра во да про тив по ступ ка ор га на из ста ва 1. овог чла на из ја ви при го вор, да 
је овла шће но слу жбе но ли це ор га на уну тра шњих по сло ва ду жно да др жа о ца 
ста на оба ве сти о овом пра ву и да ње гов при го вор уне се у по твр ду о ула ску у 
стан, од но сно у за пи сник о пре тре са њу ста на (став 2); да се у слу ча је ви ма из 
ста ва 1. овог чла на не ће са ста вља ти за пи сник не го ће се др жа о цу ста на од мах 
из да ти по твр да, у ко јој ће се на зна чи ти раз лог ула же ња у стан, од но сно дру ге 
пр о сто ри је и при мед бе др жа о ца ста на, а да ће се ако је у ту ђим пр о сто ри ја ма 
из вр ше но и пре тре са ње, по сту пи ти по од ред би чла на 79. ст. 3. и 7. овог за ко-
ни ка (став 3); да овла шће на слу жбе на ли ца ор га на уну тра шњих по сло ва мо-
гу без на ред бе о пре тре са њу и без при су ства све до ка спро ве сти пре тре са ње 
ли ца при ли ком из вр ше ња ре ше ња о при во ђе њу или при ли ком ли ше ња сло-
бо де, ако по сто ји сум ња да то ли це по се ду је оруж је или ору ђе за на пад, или 
ако по сто ји сум ња да ће од ба ци ти, са кри ти или уни шти ти пред ме те ко је тре-
ба од ње га од у зе ти као до каз у кри вич ном по ступ ку (став 4); да су овла шће-
на слу жбе на ли ца ор га на уну тра шњих по сло ва, кад спро во де пре тре са ње без 
на ред бе о пре тре са њу, ду жна да о то ме од мах под не су из ве штај ис тра жном 
су ди ји, а ако се по сту пак још не во ди над ле жном јав ном ту жи о цу (став 5).

Чла ном 82. ЗКП, из ме ђу оста лог, пр о пи са но је: да ће се пред ме ти ко-
ји се по кри вич ном за ко ну има ју од у зе ти или ко ји мо гу по слу жи ти као до-
каз у кри вич ном по ступ ку, при вре ме но од у зе ти и пре да ти на чу ва ње су ду 
или ће се на дру ги на чин обез бе ди ти њи хо во чу ва ње (став 1); да овла шће на 
слу жбе на ли ца ор га на уну тра шњих по сло ва мо гу од у зе ти пред ме те на ве де-
не у ста ву 1. овог чла на кад по сту па ју по чл. 225. и 238. овог за ко ни ка или 
кад из вр ша ва ју на лог су да (став 5); да ће се при ли ком од у зи ма ња пред ме-
та, на зна чи ти где су про на ђе ни и опи са ће се, а по по тре би ће се и на дру ги 
на чин обез бе ди ти утвр ђи ва ње њи хо ве исто вет но сти, а да ће се за од у зе те 
пред ме те из да ти по твр да (став 6).
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Чла ном 86. ЗКП је пред ви ђе но да ће се пред ме ти ко ји су у то ку кри-
вич ног по ступ ка при вре ме но од у зе ти, вра ти ти вла сни ку, од но сно др жа о цу 
ако по сту пак бу де об у ста вљен, а не по сто је раз ло зи за њи хо во од у зи ма ње 
(члан 512), те да ће се пред ме ти вра ти ти вла сни ку, од но сно др жа о цу и пре 
окон ча ња кри вич ног по ступ ка ако пре ста ну раз ло зи за њи хо во од у зи ма ње.

Члан 225. ЗКП, из ме ђу оста лог, пред ви ђа: да су, ако по сто је осно ви сум-
ње да је из вр ше но кри вич но де ло за ко је се го ни по слу жбе ној ду жно сти, ор-
га ни уну тра шњих по сло ва ду жни да пре ду зму по треб не ме ре да се про на ђе 
учи ни лац кри вич ног де ла, да се учи ни лац или са у че сник не са кри је или не 
по бег не, да се от кри ју и обез бе де тра го ви кри вич ног де ла и пред ме ти ко-
ји мо гу по слу жи ти као до каз, као и да при ку пе сва оба ве ште ња ко ја би мо-
гла би ти од ко ри сти за успе шно во ђе ње кри вич ног по ступ ка (став 1); да у 
ци љу ис пу ње ња ду жно сти из ста ва 1. овог чла на, ор га ни уну тра шњих по-
сло ва мо гу да тра же по треб на оба ве ште ња од гра ђа на; да из вр ше по тре бан 
пре глед пре во зних сред ста ва, пут ни ка и пр тља га; да за нео п ход но по треб-
но вре ме огра ни че кре та ње на од ре ђе ном про сто ру; да пре ду зму по треб-
не ме ре у ве зи са утвр ђи ва њем исто вет но сти ли ца и пред ме та; да рас пи шу 
по тра гу за ли цем и ства ри ма за ко ји ма се тра га; да у при су ству од го вор ног 
ли ца пре гле да ју од ре ђе не објек те и про сто ри је др жав них ор га на, пред у зе-
ћа, рад њи и дру гих прав них ли ца, оства ре увид у њи хо ву до ку мен та ци ју и 
да је по по тре би оду зму, као и да пре ду зму дру ге по треб не ме ре и рад ње, 
а да ће се о чи ње ни ца ма и окол но сти ма ко је су утвр ђе не при ли ком пред у-
зи ма ња по је ди них рад њи, а мо гу би ти од ин те ре са за кри вич ни по сту пак, 
као и о пред ме ти ма ко ји су про на ђе ни или од у зе ти са ста ви ти за пи сник или 
слу жбе на бе ле шка (став 2).

Од ред ба ма чла на 238. ЗКП, по ред оста лог, про пи са но је: да ор га ни уну-
тра шњих по сло ва мо гу и пре по кре та ња ис тра ге при вре ме но од у зе ти пред-
ме те по од ред ба ма чла на 82. овог за ко ни ка, ако по сто ји опа сност од од ла-
га ња и пре тре сти стан и ли ца под усло ви ма пред ви ђе ним у чла ну 81. овог 
за ко ни ка (став 1); да су ор га ни уну тра шњих по сло ва ду жни да при вре ме-
но од у зе те пред ме те од мах вра те вла сни ку или др жа о цу ако кри вич ни по-
сту пак не бу де по кре нут, од но сно ако у ро ку од три ме се ца не под не су кри-
вич ну при ја ву над ле жном др жав ном ту жи о цу (став 2); да ће о рад ња ма из 
ст. 1. до 3. овог чла на ор га ни уну тра шњих по сло ва, од но сно ис тра жни су-
ди ја без од ла га ња оба ве сти ти јав ног ту жи о ца (став 4).

Чла ном 206. став 1. Кри вич ног за ко ни ка („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
85/05, 88/05 и 107/05) про пи са но је кри вич но де ло раз бој ни штво, та ко да 
ће се онај ко упо тре бом си ле про тив не ког ли ца или прет њом да ће не по-
сред но на па сти на жи вот или те ло оду зме ту ђу по крет ну ствар у на ме ри да 
ње ним при сва ја њем се би или дру гом при ба ви про тив прав ну имо вин ску 
ко рист, ка зни ти за тво ром од две до де сет го ди на.

Члан 172. став 1. За ко на о по ли ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 101/05 
и 63/09) про пи су је да сек тор уну тра шње кон тро ле по ли ци је вр ши кон тро-
лу за ко ни то сти ра да по ли ци је, а на ро чи то у по гле ду по што ва ња и за шти те  
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људ ских пра ва при из вр ша ва њу по ли циј ских за да та ка и при ме ни по ли циј-
ских овла шће ња. 

Од ред ба чла на 174. став 1. овог за ко на про пи су је да сек тор уну тра шње 
кон тро ле по ли ци је по сту па на осно ву пред ло га, при ту жби и пред став ки 
фи зич ких и прав них ли ца, по во дом пи са них обра ћа ња при пад ни ка по ли-
ци је и по соп стве ној ини ци ја ти ви, од но сно на осно ву при ку пље них оба ве-
ште ња и дру гих са зна ња. 

Чла ном 180. За ко на је, по ред оста лог, про пи са но: да сва ко има пра во да 
Ми ни стар ству под не се при ту жбу про тив по ли циј ског слу жбе ни ка ако сма-
тра да су му не за ко ни том или не пра вил ном рад њом по ли циј ског слу жбе-
ни ка по вре ђе на пра ва или сло бо де (став 1); да по је ди нац из ста ва 1. овог 
чла на мо же у ро ку од 30 да на од да на кад је до по вре де до шло под не ти при-
ту жбу по ли ци ји или Ми ни ста р ству (став 2).

6. Под но си лац је у устав ној жал би на вео да су овла шће на слу жбе на ли-
ца Оде ље ња кри ми на ли стич ке по ли ци је По ли циј ске упра ве у Су бо ти ци 21. 
ја ну а ра 2010. го ди не, без на ред бе су да ушла у ње гов стан, из вр ши ла пре тре-
са ње и од у зе ла ви ше по крет них пред ме та, о че му су из да ли по твр ду у ко јој 
ни су на ве ли прав ни основ по сту па ња, чи ме су по вре ди ли пра во под но си о-
ца на не по вре ди вост ста на, за јем че но од ред ба ма чла на 40. ст. 1. и 2. Уста ва.

Оце њу ју ћи у кон крет ном слу ча ју по сто ја ње по вре де озна че них устав-
них пра ва, Устав ни суд је по шао од са др жи не пра ва за јем че ног чла ном 40. 
Уста ва, ко ји га ран ту је не по вре ди вост ста на и из ри чи то утвр ђу је из у зет ке 
ко ји ово пра во огра ни ча ва ју. Ти из у зе ци су утвр ђе ни ста вом 3. чла на 40. 
Уста ва, пре ма ко ме се без од лу ке су да мо же вр ши ти ула зак у ту ђи стан или 
дру ге про сто ри је, из у зет но и пре тре са ње без при су ства све до ка, ако је то 
нео п ход но ра ди не по сред ног ли ше ња сло бо де учи ни о ца кри вич ног де ла 
или от кла ња ња не по сред не и озбиљ не опа сно сти за љу де или имо ви ну, на 
на чин пред ви ђен за ко ном. Члан 81. став 1. ЗКП раз ра ђу је на ве де ну од ред-
бу Уста ва про пи су ју ћи да овла шће на слу жбе на ли ца ор га на уну тра шњих 
по сло ва мо гу и без од лу ке су да ући у стан или дру ге про сто ри је и из у зет но 
спро ве сти пре тре са ње без при су ства све до ка, ако др жа лац ста на то тра жи 
или ако не ко зо ве у по моћ, или ра ди из вр ше ња од лу ке су да о при тва ра њу 
или до во ђе њу окри вље ног, или ра ди не по сред ног ли ше ња сло бо де учи ни о-
ца кри вич ног де ла или от кла ња ња не по сред не и озбиљ не опа сно сти за љу-
де или имо ви ну, с тим да се раз ло зи за пре тре са ње без при су ства све до ка 
мо ра ју на зна чи ти у за пи сни ку о пре тре са њу ста на. У слу ча је ви ма из ста ва 
1. овог чла на не ће се са ста вља ти за пи сник не го ће се др жа о цу ста на од мах 
из да ти по твр да, у ко јој ће се на зна чи ти раз лог ула же ња у стан.

Устав ни суд је утвр дио да у кон крет ном слу ча ју ни је би ло на ред бе, ни ти 
дру ге од лу ке су да на осно ву ко је би овла шће на слу жбе на ли ца ор га на уну-
тра шњих по сло ва мо гла ући у стан под но си о ца устав не жал бе и из вр ши ти 
ње го во пре тре са ње, ни ти се ра ди о би ло ком из у зет ку ко ји би огра ни че ње 
ње го вог пра ва на не по вре ди вост ста на чи ни ло устав но до пу ште ним, од но сно 
да ни је би ло Уста вом утвр ђе них, а за ко ном де таљ ни је про пи са них слу ча је ва  
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у ко ји ма се без од лу ке су да и без при су ства све до ка мо гло из вр ши ти пре-
тре са ње ста на под но си о ца устав не жал бе. 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је утвр дио да је Ми ни стар ство 
уну тра шњих по сло ва – По ли циј ска упра ва Су бо ти ца – Оде ље ње кри ми на-
ли стич ке по ли ци је рад њом пре тре са ња ста на из вр ше ном 21. ја ну а ра 2010. 
го ди не по вре ди ло пра во под но си о ца устав не жал бе на не по вре ди вост ста-
на, за јем че но од ред ба ма чла на 40. ст. 1. и 2. Уста ва, па је, са гла сно од ред-
би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07), устав ну жал бу у том де лу усво јио, и од лу чио као у тач ки 1. из ре ке.

7. Под но си лац устав не жал бе на во ди да је ис тра жни су ди ја Основ ног 
су да у Су бо ти ци, на осно ву чла на 142. став 1. тач ка 3) ЗКП, 23. ја ну а ра 2010. 
го ди не до нео ре ше ње Ки. 1279/10 о од ре ђи ва њу при тво ра, са обра зло же њем 
да је под но си лац спе ци јал ни по врат ник, осу ђен прав но сна жном пре су дом 
Окру жног су да у Су бо ти ци К. 80/07 од 1. фе бру а ра 2008. го ди не на ка зну 
за тво ра у тра ја њу од три го ди не, због кри вич ног де ла раз бој ни штва из чла-
на 206. став 3. у ве зи са ста вом 1. Кри вич ног за ко ни ка, што ни је тач но јер 
на ве де на пре су да ни је по ста ла прав но сна жна, чи ме му је по вре ђе но пра во 
на прет по став ку не ви но сти, за јем че но од ред бом чла на 34. став 3. Уста ва. 

Оце њу ју ћи на во де под но си о ца у од но су на са др жи ну оспо ре ног ре-
ше ња о од ре ђи ва њу при тво ра, а по ла зе ћи од са др жи не од ред бе чла на 34. 
став 3. Уста ва, Устав ни суд, пре све га, кон ста ту је да на вод ис тра жног су ди-
је Основ ног су да у Су бо ти ци из ре ше ња Ки. 1279/10 од 23. ја ну а ра 2010. го-
ди не – да је под но си лац ли це ко је је пре су дом Окру жног су да у Су бо ти ци 
К. 80/07 од 1. фе бру а ра 2008. го ди не прав но сна жно осу ђе но на ка зну за тво-
ра у тра ја њу од три го ди не због из вр ше ња кри вич ног де ла раз бој ни штва, 
не од го ва ра чи ње нич ном ста њу. У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је 
утвр дио да кри вич ни по сту пак у пред ме ту Окру жног су да у Су бо ти ци К. 
80/07 ни је прав но сна жно окон чан, од но сно да је Вр хов ни суд Ср би је ре-
ше њем Кж. 842/08 од 17. де цем бра 2008. го ди не уки нуо пре су ду Окру жног 
су да у Су бо ти ци К. 80/07 од 1. фе бру а ра 2008. го ди не и пред мет вра тио пр-
во сте пе ном су ду на по нов но су ђе ње. Ова од лу ка Вр хов ног су да Ср би је до-
ста вље на је Окру жном су ду у Су бо ти ци 20. мар та 2009. го ди не, па је ис тра-
жни су ди ја Основ ног су да у Су бо ти ци 23. ја ну а ра 2010. го ди не, при ли ком 
до но ше ња оспо ре ног ре ше ња о од ре ђи ва њу при тво ра, мо рао има ти са зна-
ње о то ме. Под пој мом спе ци јал ни по врат ник под ра зу ме ва се ли це ко је је 
прав но сна жно осу ђи ва но за ви ше исто вр сних кри вич них де ла, што би у 
кон крет ном слу ча ју зна чи ло да је под но си лац устав не жал бе не са мо прав-
но сна жно осу ђен за кри вич но де ло раз бој ни штва пре су дом Окру жног су-
да у Су бо ти ци К. 80/07, већ и да је из вр шио кри вич на де ла раз бој ни штва 
за ко ја се про тив ње га во ди оспо ре ни кри вич ни по сту пак. Ка ко је под но-
си лац устав не жал бе ли це ко је је тек осно ва но сум њи во да је из вр ши ло ви-
ше кри вич них де ла раз бој ни штва ко ја му се ста вља ју на те рет, а не и ли це 
ко је је прав но сна жно осу ђи ва но за ова кри вич на де ла, ко ри шће ње тер ми-
на „спе ци јал ни по врат ник“ у оспо ре ном ре ше њу Ки. 1279/10 од 23. ја ну а ра 
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2010. го ди не о од ре ђи ва њу при тво ра, по оце ни Устав ног су да, пред ста вља 
по вре ду прет по став ке не ви но сти. 

С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је оце нио да је оспо ре ним ре ше њем 
ис тра жног су ди је Основ ног су да у Су бо ти ци Ки. 1279/10 од 23. ја ну а ра 2010. 
го ди не о од ре ђи ва њу при тво ра по вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал-
бе на прет по став ку не ви но сти, за јем че но од ред бом чла на 34. став 3. Уста-
ва, па је, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду, устав-
ну жал бу и у овом де лу усво јио, и од лу чио као у пр вом де лу тач ке 2. из ре ке.

8. У устав ној жал би се на во ди да су овла шће на слу жбе на ли ца Оде ље-
ња кри ми на ли стич ке по ли ци је По ли циј ске упра ве у Су бо ти ци по вре ди ла 
пра во под но си о ца устав не жал бе из чла на 58. став 1. Уста ва, ти ме што су 
22. ја ну а ра 2010. го ди не, без на ред бе су да, од под но си о ца при врем но од у-
зе ли пут нич ко во зи ло „голф“ без ре ги стар ских озна ка, са о бра ћај ну до зво-
лу и пар ру ка ви ца, о че му су из да ли по твр ду у ко јој ни су на ве ли прав ни 
основ по сту па ња.

Од ред бом чла на 58. став 1. Уста ва јем чи се мир но ужи ва ње сво ји не и 
дру гих имо вин ских пра ва са мо уко ли ко су сте че ни на осно ву за ко на. Ка ко 
се у кон крет ном слу ча ју ра ди о пред ме ти ма за ко је се осно ва но сум ња да су 
сте че ни из вр ше њем кри вич ног де ла или да пред ста вља ју сред ства из вр ше-
ња кри вич ног де ла, од но сно да ни су сте че ни на осно ву за ко на, по ми шље њу 
Устав ног су да, по сто јао је за кон ски основ за њи хо во при вре ме но од у зи ма-
ње, пред ви ђен од ред ба ма чл. 82, 86. и 238. ЗКП. Да ли ће при вре ме но од у зе-
ти пред ме ти би ти и трај но од у зе ти, или ће би ти вра ће ни под но си о цу устав-
не жал бе, би ће од лу че но у прав но сна жно окон ча ном кри вич ном по ступ ку. 

Сто га, Устав ни суд оце њу је да су нео сно ва ни на во ди устав не жал бе да 
су при пад ни ци Ми ни ста р ства уну тра шњих по сло ва – По ли циј ска упра-
ва Су бо ти ца – Оде ље ње кри ми на ли стич ке по ли ци је, од у зи ма њем пред ме-
та из вр ше ним 22. ја ну а ра 2010. го ди не по вре ди ли под но си о че во пра во из 
чла на 58. став 1. Уста ва.

9. Под но си лац твр ди да су га по ли цај ци 21. ја ну а ра 2010. го ди не при-
нуд но од ве ли у по ли циј ску ста ни цу, где су га ту кли и зах те ва ли да при-
зна из вр ше ње ви ше кри вич них де ла раз бој ни штва, чи ме су по вре ди ли ње-
гов фи зич ки и пси хич ки ин те гри тет, под вр гли га не чо веч ном по сту па њу 
и по вре ди ли му пра ва за јем че на од ред ба ма чла на 25. ст. 1. и 2. и чла на 28. 
ст. 2. и 3. Уста ва. У при лог то ме, под но си лац је при ло жио из ве штај Оп ште 
бол ни це Су бо ти ца у ко ме је кон ста то ва но да под но си лац под де сним оком 
има ма њи хе ма том, док на дру гим де ло ви ма гла ве, ли ца и те ла не ма тра го-
ва све жих по вре да. У из ве шта ју ни је на ве де но да су му по вре де на не ли по-
ли циј ски слу жбе ни ци, већ сто ји да је из ја вио ка ко је за до био „ви ше уда ра-
ца ша ка ма и гу ме ним ка и шем од стра не ви ше дру гих осо ба“. Дру ге до ка зе 
за сво ју тврд њу под но си лац устав не жал бе ни је до ста вио, ни ти на во ди да 
је, уко ли ко су му по вре де на не ли по ли цај ци, ко ри стио ре до ван пут – под-
но ше ње при ту жбе про тив по ли циј ских слу жбе ни ка, про пи сан од ред ба ма 
чла на 172. став 1, чла на 174. став 1. и чла на 180. За ко на о по ли ци ји.
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Има ју ћи у ви ду да под но си лац устав не жал бе ни је пру жио до ка зе да 
је про тив по ли циј ских слу жбе ни ка под но сио би ло ка кву пред став ку или 
при ту жбу пред ви ђе ну За ко ном о по ли ци ји, од но сно да је ко ри стио За ко-
ном пред ви ђе на прав на сред ства, а да у са мој по твр ди Оп ште бол ни це Су-
бо ти ца пи ше да је уда р це за до био „од стра не ви ше дру гих осо ба“, Устав ни 
суд је оце нио да из не ти на во ди устав не жал бе ни су пот кре пље ни ни јед ним 
до ка зом ко јим би се на не спо ран на чин ар гу мен то ва ла тврд ња о по вре ди 
пра ва за јем че них од ред ба ма чла на 25. ст. 1. и 2. и чла на 28. ст. 2. и 3. Уста ва.

10. Устав ни суд ука зу је да је у ни зу до не тих од лу ка дао ту ма че ње пра-
ва за шти ће них од ред ба ма чл. 27. и 30. Уста ва и за у зео став о кри те ри ју ми-
ма на осно ву ко јих се утвр ђу је да ли по вре де на ве де них пра ва по сто је или 
не по сто је, па су у овом устав но суд ском пред ме ту, у по ступ ку оце не, при-
ме ње ни већ за у зе ти ста во ви. 

Под но си лац твр ди да је нео сно ван на вод о ње го вој осу ђи ва но сти по-
слу жио ис тра жном су ди ји Основ ног су да у Су бо ти ци као основ за од ре-
ђи ва ње при тво ра и до но ше ње оспо ре ног ре ше ња Ки. 1279/10 од 23. ја ну-
а ра 2010. го ди не, чи ме су му по вре ђе на пра ва из чла на 27. став 1. и чла на 
30. став 1. Уста ва.

Устав ни суд је, по ла зе ћи од на ве де них оп штих прин ци па, као и чи ње-
ни ца и окол но сти кон крет ног слу ча ја, утвр дио да је при твор пре ма под но-
си о цу устав не жал бе од ре ђен због по сто ја ња осно ва не сум ње да је из вр шио 
три кри вич на де ла раз бој ни штва, из чла на 206. став 1. Кри вич ног за ко ни-
ка. Ка ко је оспо ре но ре ше ње Ки. 1279/10 од 23. ја ну а ра 2010. го ди не о од-
ре ђи ва њу при тво ра до не то на кон до но ше ња ре ше ња (исти број и истог да-
на) о спро во ђе њу ис тра ге, Устав ни суд кон ста ту је да је био ис пу њен пр ви 
услов за од ре ђи ва ње при тво ра – по сто ја ње осно ва не сум ње да је под но си-
лац из вр шио кри вич но де ло.

У од но су на основ из чла на 142. став 1. тач ка 3) ЗКП – по сто ја ње осо би-
тих окол но сти ко је ука зу ју да ће по но ви ти кри вич но де ло, Устав ни суд оце-
њу је да, пре ма обра зло же њу ре ше ња ко јим је по твр ђе но ре ше ње о од ре ђи-
ва њу при тво ра, ис тра жни су ди ја при ли ком оце не по сто ја ња ових окол но сти 
свој став ни је за сно вао са мо на не тач ној чи ње ни ци да је под но си лац прет ход-
но прав но сна жно осу ђен за из вр ше ње кри вич ног де ла раз бој ни штва, већ и 
на то ме што се ис тра га про тив под но си о ца во ди ла због из вр ше ња ви ше кри-
вич них де ла про тив имо ви не (раз бој ни штво), што се ра ди о ли цу без имо ви-
не, не за по сле ном, без стал них при хо да, ко је је осно ва но сум њи во да је из вр-
ше њем кри вич них де ла при ба вља ло сред ства за ег зи стен ци ју сво је по ро ди це 
и се бе. При то ме, Устав ни суд кон ста ту је да је очи глед но по гре шно узе то да 
је под но си лац устав не жал бе ра ни је прав но сна жно осу ђен на три го ди не за-
тво ра због из вр ше ња кри вич ног де ла раз бој ни штва. Ме ђу тим, и да ље сто-
ји чи ње ни ца да се, по ред на ве де не ис тра ге, про тив под но си о ца исто вре ме-
но во дио и кри вич ни по сту пак за још јед но кри вич но де ло раз бој ни штва. 

Има ју ћи у ви ду све раз ло ге због ко јих је под но си о цу устав не жал бе од-
ре ђен при твор, Устав ни суд је оце нио да је у кон крет ном слу ча ју ис тра жни 
су ди ја Основ ног су да у Су бо ти ци оспо ре но ре ше ње о од ре ђи ва њу при тво ра 
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Ки. 1279/10 од 23. ја ну а ра 2010. го ди не, за сно вао на устав но прав но при хва-
тљи вом ту ма че њу ме ро дав ног про це сног пра ва ка да је утвр дио да по сто је 
усло ви за од ре ђи ва ње при тво ра под но си о цу устав не жал бе, по озна че ном 
за кон ском осно ву. Основ ни суд у Су бо ти ци је сво ју од лу ку Кв. 34/10 од 27. 
ја ну а ра 2010. го ди не, да од би је као нео сно ва ну жал бу под но си о ца из ја вље ну 
про тив ре ше ња о од ре ђи ва њу при тво ра, ар гу мен то ва но обра зло жио, на во-
де ћи окол но сти ко је, у кон крет ном слу ча ју, пред ста вља ју оне осо би те окол-
но сти ко је оправ да ва ју бо ја зан да ће под но си лац устав не жал бе бо рав ком 
на сло бо ди по но ви ти кри вич но де ло, те да је про тив под но си о ца нео п ход-
но од ре ђи ва ње при тво ра из раз ло га пред ви ђе них чла ном 142. став 1. тач-
ка 3) ЗКП. По оце ни Устав ног су да, да ти раз ло зи су ре ле вант ни и до вољ ни 
и ни су по сле ди ца ар би тре р ног и про из вољ ног по сту па ња, па не ма ни по-
вре де пра ва из чла на 27. став 1. и чла на 30. став 1. Уста ва.

11. Има ју ћи у ви ду све на пред из ло же но, Устав ни суд је утвр дио да ни су 
осно ва ни на во ди устав не жал бе да су рад ња ма Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва – По ли циј ска упра ва Су бо ти ца – Оде ље ње кри ми на ли стич ке по ли-
ци је, од у зи ма њем пред ме та без на ред бе су да из вр ше ним 22. ја ну а ра 2010. го-
ди не, по вре ђе на пра ва под но си о ца устав не жал бе за јем че на од ред бом чла на 
58. став 1. Уста ва, да су рад ња ма Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва – По-
ли циј ска упра ва Су бо ти ца – Оде ље ње кри ми на ли стич ке по ли ци је по вре ђе-
на пра ва под но си о ца устав не жал бе из чла на 25. ст. 1. и 2. и чла на 28. ст. 2. и 
3. Уста ва, као и да су му оспо ре ним ре ше њем ис тра жног су ди је Основ ног су-
да у Су бо ти ци Ки. 1279/10 од 23. ја ну а ра 2010. го ди не о од ре ђи ва њу при тво-
ра, по вре ђе на пра ва за јем че на од ред ба ма чла на 27. став 1. и чла на 30. став 
1. Уста ва, па је, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду, 
устав ну жал бу у овом де лу од био, и од лу чио као у дру гом де лу тач ке 2. из ре ке.

12. Устав ни суд је, са гла сно чла ну 89. став 2. За ко на о Устав ном су ду, од-
лу чио да се пра вич но за до во ље ње под но си о ца устав не жал бе због утвр ђе них 
по вре да Уста вом за јем че них пра ва оства ри об ја вљи ва њем ове oдлуке Устав-
ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, као у тач ки 3. из ре ке.

13. По ла зе ћи од све га из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла-
на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-1327/2010 од 20. ок то бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 88/11)

Не ма по вре де пра ва из чла на 30. став 1. Уста ва 
Устав ни суд, до нео је

О Д Л У К У

Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба М. З. из ја вље на про тив ре-
ше ња Ви шег су да у Бе о гра ду – По себ но оде ље ње Кв.По1. 260/11 од 27. ма-
ја 2011. го ди не.
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О б р а з л о ж е њ е

1. М. З. из Бе о гра да под нео је Устав ном су ду 28. ју на 2011. го ди не, пре-
ко пу но моћ ни ка М. З, адво ка та из Бе о гра да, устав ну жал бу про тив ре ше ња 
Ви шег су да у Бе о гра ду – По себ но оде ље ње Кв. По1. 260/11 од 27. ма ја 2011. 
го ди не, због по вре де пра ва из чла на 30. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

У устав ној жал би се на во ди да се пред Ви шим су дом у Бе о гра ду – По-
себ но оде ље ње про тив под но си о ца устав не жал бе пред во ди ис тра жни 
по сту пак због кри вич ног де ла удру жи ва ње ра ди вр ше ња кри вич них де-
ла из чла на 346. став 5 у ве зи са ста вом 2. Кри вич ног за ко ни ка у сти ца ју са 
кри вич ним де лом нео вла шће не про из вод ње и ста вља ње у про мет опој них 
дро га из чла на 246. став 4. у ве зи са ста вом 1. Кри вич ног за ко ни ка. Пре-
ма под но си о цу устав не жал бе је од ре ђен при твор ре ше њем ис тра жног су-
ди је Ви шег су да у Бе о гра ду – По себ но оде ље ње Ки. По1. 24/11 од 13. ма ја 
2011. го ди не, на осно ву од ре да ба чла на 142. став 2. тач. 2), 3) и 5) За ко ни ка 
о кри вич ном по ступ ку. Про тив ре ше ња о од ре ђи ва њу при тво ра бра ни лац 
под но си о ца устав не жал бе је из ја вио жал бу, ко ја је од би је на као нео сно ва-
на оспо ре ним ре ше њем Ви шег су да у Бе о гра ду Кв. По1. 260/11 од 27. ма-
ја 2011. го ди не. Под но си лац устав не жал бе сма тра да, бу ду ћи да се већ на-
ла зи на из др жа ва њу ка зне за тво ра у Ка зне но по прав ном за во ду Срем ска 
Ми тр о ви ца по пре су ди Окру жног су да у Бе о гра ду КП. 10/03 од 2. фе бру а-
ра 2006. го ди не у тра ја њу од 11 го ди на, ни су ис пу ње ни усло ви да се пре ма 
ње му од ре ди при твор. Сма тра да, има ју ћи у ви ду да се у вре ме до но ше ња 
ре ше ња о од ре ђи ва њу при тво ра на ла зио на из др жа ва њу ка зне за тво ра, има 
трет ман осу ђе ни ка, па са мим тим му ни је ни мо гао би ти при твор од ре ђен, 
јер при тва ра ње ни је нео п ход но ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка. До да је 
да је, у сми слу чла на 116. За ко на о из вр ше њу кри вич них санк ци ја, по сто ја-
ла мо гућ ност да бу де пре ме штен из Ка зне но по прав ног за во да у Срем ској 
Ми тр о ви ци у Окру жни за твор у Бе о гра ду на да ље из др жа ва ње ка зне, те да 
се на тај на чин обез бе ди ње го во при су ство у ис тра жном по ступ ку ко ји се 
про тив ње га во ди. Из све га на ве де ног за кљу чу је да му је по вре ђе но Уста-
вом за јем че но пра во из чла на 30. став 1, пре ма ко ме ли це за ко је по сто ји 
осно ва на сум ња да је учи ни ло кри вич но де ло мо же би ти при тво ре но са мо 
на осно ву од лу ке су да, ако је при тва ра ње нео п ход но ра ди во ђе ња кри вич-
ног по ступ ка. Пред ло же но је да се устав на жал ба усво ји и утвр ди по вре да 
на ве де ног пра ва, као и да се по ни шти оспо ре но ре ше ње и пред мет вра ти 
Ви шем су ду у Бе о гра ду на по нов но од лу чи ва ње.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре-
ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста-
вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи-
хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва-
ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни 
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суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у до ку мен та-
ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу и утвр дио сле де ће чи ње ни це од зна ча-
ја за од лу чи ва ње:

У вре ме под но ше ња устав не жал бе пред Ви шим су дом у Бе о гра ду – 
По себ но оде ље ње во ђен је ис тра жни по сту пак у пред ме ту Ки. По1. 24/11 
про тив Ми ла на За ру би це, ов де под но си о ца устав не жал бе, због по сто ја-
ња осно ва не сум ње да је из вр шио кри вич но де ло удру жи ва ње ра ди вр ше-
ња кри вич них де ла из чла на 346. став 5. у ве зи са ста вом 2. Кри вич ног за-
ко ни ка у сти ца ју са кри вич ним де лом нео вла шће на про из вод ња, др жа ње и 
ста вља ње у про мет опој них дро га из чла на 246. став 4. у ве зи са ста вом 1. 
Кри вич ног за ко ни ка. 

Ре ше њем ис тра жног су ди је Ви шег су да у Бе о гра ду – По себ но оде ље-
ње Ки. По1. 24/11 од 13. ма ја 2011. го ди не пре ма под но си о цу устав не жал-
бе и још пет ли ца је од ре ђен при твор, на осно ву од ре да ба чла на 142. став 
2. тач. 2), 3) и 5) За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку (у да љем тек сту: ЗКП). 
Обра зла жу ћи сво ју од лу ку, ис тра жни су ди ја је, по ред оста лог, на вео да по-
сто ји осно ва на сум ња да су под но си лац устав не жал бе и оста ли окри вље-
ни у кри тич ном пе ри о ду сту па ли у кон такт са све до ци ма М.К. и С. Г. ко ји 
још увек ни су са слу ша ни, те да: „по сто ји осно ва на сум ња да су окри вље ни 
у ре ла тив но крат ком пе ри о ду, од по чет ка 2010. го ди не, па до 10. ма ја 2011. 
го ди не, пред у зе ли ве ћи број рад њи из вр ше ња пред мет них кри вич них де-
ла про из во де ћи и по том про ту ра ју ћи опој ну дро гу ам фе та мин, што ука зу-
је на њи хо ву упо р ност у вр ше њу овог кри вич ног де ла; да је ис тра жни су-
ди ја узео у об зир и чи ње ни цу да по сто ји осно ва на сум ња да је ак тив ност 
ове кри ми нал не гру пе пре ки ну та ак ци јом по ли ци је, што ука зу је на то да 
су окри вље ни има ли план да се и убу ду ће ба ве вр ше њем пред мет них кри-
вич них де ла, те да су окри вље ни М. З., С. Г. и М. Ж. осу ђи ва на ли ца, ка ко је 
то и на ве де но у из ре ци ре ше ња, при че му су окри вље ни М. З. и М. Ж. осу-
ђи ва ни за исто вр сно кри вич но де ло“, ко је чи ње ни це, по ми шље њу ис тра-
жног су ди је, пред ста вља ју осо би те окол но сти ко је ука зу ју на то да би окри-
вље ни мо гли по но ви ти кри вич но де ло. Ко нач но, на ве де но је да „има ју ћи у 
ви ду ви си ну за пре ће не ка зне за кри вич но де ло нео вла шће не про из вод ње 
и ста вља ња у про мет опој них дро га из чла на 246. став 4. у ве зи са ста вом 1. 
Кри вич ног за ко ни ка – за твор од 10 го ди на, те да по сто ји осно ва на сум ња 
да је окри вље ни М. З. пред мет на кри вич на де ла вр шио за вре ме из др жа-
ва ња ка зне за тво ра у тра ја њу од 11 го ди на, на ко ју је осу ђен због из вр ше-
ња исто вр сног кри вич ног де ла, и то због про из вод ње син те тич ке дро ге у 
ис тој ла бо ра то ри ји, и то на на чин да је ко ри стио вре ме ко је је ван Ка зне но 
по прав ног за во да Срем ска Ми тр о ви ца ко ри стио код ку ће, на ви кен ди ма, 
за по нов но ор га ни зо ва ње кри ми нал не гру пе за про из вод њу и про ту ра ње 
син те тич ке дро ге, те да су окри вље ни Ми лан За ру би ца и Г. Л. ле ка ри, а да 
по сто ји осно ва на сум ња да су зна ња и ве шти не ко ја су сти ца ли за по тре бе 
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ле че ња бо ле сних ли ца зло у по тре би ли за про из вод њу син те тич ке дро ге ам-
фе та мин ко ја је ве о ма штет на по људ ски ор га ни зам, те да по сто ји осно ва на 
сум ња да су ко ри шће не при вред не струк ту ре, и то при вред но дру штво „В-
Х“ у ве ћин ском вла сни штву упра во окри вље ног Г.Л, ове окол но сти пред-
ста вља ју по себ но те шке окол но сти на ве де ног кри вич ног де ла ко је ука зу-
ју на то да је оправ да но да се пре ма њи ма од ре ди при твор и по на ве де ном 
за кон ском осно ву“. Има ју ћи у ви ду да по сто ји осно ва на сум ња да су окри-
вље ни из вр ши ли пред мет на кри вич на де ла, да на стра ни окри вље них из 
го ре на ве де них раз ло га по сто је усло ви за од ре ђи ва ње при тво ра на осно ву 
од ред бе чла на 142. став 1. ЗКП, ис тра жни су ди ја је, у ци љу не сме та ног во-
ђе ња кри вич ног по ступ ка, од ре дио ме ру при тво ра.

Про тив на ве де ног ре ше ња бра ни лац под но си о ца устав не жал бе је из-
ја вио жал бу због бит не по вре де од ре да ба кри вич ног по ступ ка и по вре де 
кри вич ног за ко на. У жал би је, по ред оста лог, на вео да ни су ис пу ње ни за-
кон ски усло ви да се под но си о цу устав не жал бе од ре ди при твор бу ду ћи да 
он има ста тус осу ђе ног ли ца и да се на ла зи на из др жа ва њу ка зне за тво ра у 
Ка зне но по прав ном за во ду Срем ска Ми тр о ви ца.

Ви ши суд у Бе о гра ду – По себ но оде ље ње је оспо ре ним ре ше њем Кв. 
По1. 260/11 од 27. ма ја 2011. го ди не од био као нео сно ва ну из ја вље ну жал-
бу бра ни о ца под но си о ца устав не жал бе. У обра зло же њу оспо ре ног ре ше-
ња, Ви ши суд у Бе о гра ду – По себ но оде ље ње је по себ но це нио жал бе не на-
во де бра ни о ца под но си о ца устав не жал бе да ни су ис пу ње ни усло ви да се 
пре ма Ми ла ну За ру би ци од ре ди при твор и оце нио их нео сно ва ним, јер „ка-
зна за тво ра не пред ста вља ме ру ко јом се обез бе ђу је не сме та но во ђе ње кри-
вич ног по ступ ка, већ то обез бе ђу је при твор, тим пре што по сто ји осно ва-
на сум ња да је окри вље ни М. З. упра во за вре ме из др жа ва ња ка зне за тво ра 
вр шио пред мет на кри вич на де ла“.

Под но си лац устав не жал бе се у вре ме до но ше ња ре ше ња о од ре ђи ва њу 
при тво ра на ла зио у Ка зне но по прав ном за во ду у Срем ској Ми тро ви ци на 
из др жа ва њу ка зне за тво ра у тра ја њу од 11 го ди на, по прав но сна жној пре-
су ди Окру жног су да у Бе о гра ду – По себ но оде ље ње КП. 10/03 од 2. фе бру-
а ра 2006. го ди не и, пре ма до ка зи ма при ло же ним уз устав ну жал бу, имао је 
пра во да ви кен де про во ди ван За во да, код ку ће. 

4. Од ред бом чла на 30. став 1. Уста ва, на чи ју по вре ду се по зи ва у устав-
ној жал би, утвр ђе но је да ли це за ко је по сто ји осно ва на сум ња да је учи ни-
ло кри вич но де ло мо же би ти при тво ре но са мо на осно ву од лу ке су да, ако 
је при тва ра ње нео п ход но ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка.

Од ред ба ма За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 
70/01 и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 46/06, 49/07, 
122/08, 20/09, 72/20 и 76/10) про пи са но је: да се при твор мо же од ре ди ти са мо 
од лу ком су да под усло ви ма про пи са ним у овом за ко ни ку, ако је при тва ра-
ње нео п ход но ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка и ако се иста свр ха не мо-
же оства ри ти дру гом ме ром (члан 141. став 1); да се при твор се мо же од ре-
ди ти про тив ли ца за ко је по сто ји осно ва на сум ња да је учи ни ло кри вич но 
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де ло ако: по сто је окол но сти ко је ука зу ју да ће уни шти ти, са кри ти, из ме ни-
ти или фал си фи ко ва ти до ка зе или тра го ве кри вич ног де ла или ако осо би-
те окол но сти ука зу ју да ће оме та ти по сту пак ути ца њем на све до ке, ве шта-
ке, са у че сни ке или при кри ва че; осо би те окол но сти ука зу ју да ће по но ви ти 
кри вич но де ло, или до вр ши ти по ку ша но кри вич но де ло, или да ће учи ни ти 
кри вич но де ло ко јим пре ти; је за кри вич но де ло ко је му се ста вља на те рет 
про пи са на ка зна за тво ра пре ко де сет го ди на, од но сно пре ко пет го ди на за 
кри вич но де ло са еле мен том на си ља и ако је то оправ да но због по себ но те-
шких окол но сти кри вич ног де ла (члан 142. став 1. тач. 2), 3) и 5)).

5. До но се ћи од лу ку у овом устав но суд ском пред ме ту, Устав ни суд, као 
и у сво јим ра ни јим од лу ка ма (ви де ти, по ред оста лих, Од лу ку Уж-314/2007 
од 23. апри ла 2009. го ди не) на гла ша ва да је, са аспек та за шти те људ ских 
пра ва, пра во на сло бо ду јед но од основ них људ ских пра ва за јем че них Уста-
вом и да при твор пред ста вља по себ но осе тљи ву ме ру ње го вог огра ни че ња. 
По ла зе ћи од са др жи не од ре да ба чла на 27. став 1. и чла на 30. став 1. Уста-
ва, ко ји ма се га ран ту је пра во на сло бо ду и без бед ност и пра ва ли ца ко ји ма 
је од ре ђен при твор, Устав ни суд ис ти че да на ве де не устав не од ред бе упу-
ћу ју да је ли ше ње сло бо де до пу ште но са мо из раз ло га и у по ступ ку ко ји су 
пред ви ђе ни за ко ном.

Од ред бом чла на 30. став 1. Уста ва утвр ђе но је у ком слу ча ју и на ко ји 
на чин не ко ли це мо же би ти при тво ре но. Уста вом утвр ђе ни усло ви су да у 
од но су на ли це ко је се при тва ра по сто ји осно ва на сум ња да је учи ни ло кри-
вич но де ло и да је при тва ра ње нео п ход но ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ-
ка, а је ди ни Уста вом до пу ште ни на чин при тва ра ња је да је оно из вр ше но 
на осно ву од лу ке су да. Да кле, суд мо же да од ре ди при твор ис кљу чи во ако 
по сто ји осно ва на сум ња да је не ко ли це из вр ши ло кри вич но де ло и ако је 
та ме ра нео п ход на ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка.

У кон крет ном слу ча ју, ис тра жни су ди ја Ви шег су да у Бе о гра ду – По-
себ но оде ље ње је, на кон при је ма зах те ва за спро во ђе ње ис тра ге Ви шег јав-
ног ту жи ла штва у Бе о гра ду и са слу ша ња под но си о ца устав не жал бе, оце-
нио да по сто ји осно ва на сум ња да је под но си лац из вр шио кри вич но де ло 
удру жи ва ње ра ди вр ше ња кри вич них де ла, у сти ца ју са кри вич ним де лом 
нео вла шће на пр о из вод ња, др жа ње и ста вља ње у про мет опој них дро га, те 
је 13. ма ја 2011. го ди не до нео ре ше ње о спро во ђе њу ис тра ге Ки.По1. 24/11. 
Та ко ђе, ис тра жни су ди ја је оце нио да је ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка 
нео п ход но пре ма под но си о цу устав не жал бе од ре ди ти при твор из раз ло га 
пред ви ђе них од ред ба ма чла на 142. став 1. тач. 2), 3) и 5) ЗКП, од но сно због 
по сто ја ња осо би тих окол но сти ко је ука зу ју да ће оме та ти по сту пак ути ца-
њем на све до ке, због по сто ја ња осо би тих окол но сти ко је ука зу ју да ће по-
но ви ти кри вич но де ло и због те жи не кри вич ног де ла (ку му ла тив но: ви си на 
за пре ће не ка зне за кри вич но де ло ко је му се ста вља на те рет и због по себ-
но те шких окол но сти кри вич ног де ла). Ис тра жни су ди ја је по том до нео ре-
ше ње о од ре ђи ва њу при тво ра Ки.По1. 24/11 од 13. ма ја 2011. го ди не (по-
твр ђе но оспо ре ним ре ше њем Ви шег су да у Бе о гра ду Кв.По1. 260/11 од 27.  



450 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

ма ја 2011. го ди не), у ко ме је на вео за што је при тва ра ње под но си о ца устав не 
жал бе би ло нео п ход но ра ди не сме та ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка, ко ји 
раз ло зи су де таљ но обра зло же ни.

Устав ни суд је из на ве де ног утвр дио да је под но си лац устав не жал бе 
при тво рен на осно ву од лу ке су да (прав но сна жног ре ше ња о од ре ђи ва њу 
при тво ра Ви шег су да у Бе о гра ду – По себ но оде ље ње Ки. По1. 24/11 од 13. 
ма ја 2011. го ди не), због по сто ја ња осно ва не сум ње да је из вр шио кри вич но 
де ло удру жи ва ње ра ди вр ше ња кри вич них де ла, у сти ца ју са кри вич ним де-
лом нео вла шће на про из вод ња, др жа ње и ста вља ње у про мет опој них дро га 
(ре ше ње о спро во ђе њу ис тра ге Ви шег су да у Бе о гра ду – По себ но оде ље ње 
Ки. По1. 24/11 од 13. ма ја 2011. го ди не), уз на во ђе ње раз ло га пред ви ђе них 
за ко ном (члан 142. став 1. тач. 2), 3) и 5) ЗКП) ко ји при тва ра ње под но си о-
ца чи не нео п ход ним ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка.

Сле дом из не тог, Устав ни суд је оце нио да је под но си лац устав не жал бе 
при тво рен у скла ду са Уста вом утвр ђе ним га ран ци ја ма пред ви ђе ним од-
ред бом чла на 30. став 1. Уста ва.

На вод под но си о ца устав не жал бе да пре ма ње му ни је мо гао би ти од ре-
ђен при твор, бу ду ћи да при тва ра ње ни је нео п ход но ра ди во ђе ња кри вич ног 
по ступ ка, јер се на ла зио на из др жа ва њу ка зне за тво ра и имао је трет ман 
осу ђе ног ли ца, Устав ни суд је оце нио нео сно ва ним. На и ме, у обра зло же њу 
оспо ре ног ре ше ња Кв.По1. 260/11 од 27. ма ја 2011. го ди не Ви ши суд у Бе о-
гра ду – По себ но оде ље ње је, оце њу ју ћи жал бе не на во де бра ни о ца устав не 
жал бе, по ред оста лог, на вео „да ка зна за тво ра не пред ста вља ме ру ко јом се 
обез бе ђу је не сме та но во ђе ње кри вич ног по ступ ка, већ то обез бе ђу је при-
твор, тим пре што по сто ји осно ва на сум ња да је окри вље ни М. З. упра во за 
вре ме из др жа ва ња ка зне за тво ра вр шио пред мет на кри вич на де ла“. Устав ни 
суд на ла зи да се обра зло же ње оспо ре ног ре ше ња те ме љи на устав но прав но 
при хва тљи вим раз ло зи ма. Из од ре да ба Уста ва сле ди да се ме ра при тво ра, 
по пра ви лу, од ре ђу је ли цу ко је се на ла зи на сло бо ди, а ко је је, ра ди не сме-
та ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка, нео п ход но ли ши ти сло бо де. Ме ђу тим, 
по оце ни Су да, Устав а ни За ко ник о кри вич ном по ступ ку не ис кљу чу ју мо-
гућ ност да се при твор од ре ди и ли цу ко је се на ла зи на из др жа ва њу ка зне 
за тво ра. Са гла сно за ко ну ко јим се уре ђу је по сту пак из вр ше ња кри вич них 
санк ци ја и под за кон ским про пи си ма до не тим за спро во ђе ње тог за ко на, ре-
жим у ко ме се на ла зи ли це ко је је на из др жа ва њу ка зне за тво ра и при тво-
ре но ли це раз ли ку је се пре све га у по гле ду мо гућ но сти кон так та са тре ћим 
ли ци ма и чак мо гућ но сти при вре ме ног и огра ни че ног на пу шта ња уста но-
ве у ко јој се из др жа ва ка зна за тво ра (на при мер, сло бод ни ви кенд и др.). 
Чи ње ни ца да у кон крет ном слу ча ју по сто ји осно ва на сум ња да је под но си-
лац устав не жал бе упра во за вре ме ви кен да док се на ла зио на из др жа ва њу 
ка зне по но вио кри вич но де ло за ко је је прав но сна жно осу ђен на ви ше го-
ди шњу ка зну за тво ра, по на ла же њу Устав ног су да, чи ни не спор но устав но-
прав но при хва тљи вом оце ну над ле жног су да да је, из раз ло га на ве де них у 
оспо ре ном ре ше њу, од ре ђи ва ње при тво ра пре ма под но си о цу устав не жал-
бе би ла нео п ход на ме ра за не сме та но во ђе ње кри вич ног по ступ ка. На и ме, 
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Устав ни суд на ла зи, а по ла зе ћи од го ре на ве де ног, да је при твор пре ма под-
но си о цу устав не жал бе од ре ђен у Уста вом и за ко ном про пи са ном по ступ-
ку, при ме ном од ре да ба ва же ћих про це сних и ма те ри јал них за ко на, на кон 
што је над ле жни суд утвр дио да по сто је раз ло зи за од ре ђи ва ње истог ко је 
је де таљ но обра зло жио. Сто га је Устав ни суд оце нио да се од ре ђи ва ње при-
тво ра пре ма под но си о цу устав не жал бе не мо же при пи са ти про из вољ ном 
по сту па њу су да и да се оспо ре но ре ше ње Ви шег су да у Бе о гра ду – По себ-
но оде ље ње за сни ва на устав но прав но при хва тљи вом ту ма че њу про це сног 
пра ва, те да је над ле жни суд по сту пао у скла ду са ЗКП ка да је, с об зи ром 
на окол но сти кон крет ног слу ча ја, утвр дио да по сто је усло ви за од ре ђи ва ње 
при тво ра пре ма под но си о цу устав не жал бе по озна че ним за кон ским осно-
ва ма. Суд је ар гу мен то ва но обра зло жио за што чи ње ни ца да се под но си лац 
устав не жал бе на ла зи на из др жа ва њу ка зне за тво ра, у кон крет ном слу ча ју, 
не пред ста вља за кон ску смет њу да пре ма ње му од ре ди при твор, као и за-
што је про тив под но си о ца нео п ход но од ре ђи ва ње при тво ра. 

Има ју ћи у ви ду све до са да на ве де но, Устав ни суд је оце нио да ни су 
осно ва ни на во ди из устав не жал бе да је под но си о цу по вре ђе но пра во за-
јем че но од ред бом чла на 30. став 1. Уста ва.

С об зи ром на то да ни је утвр дио по вре ду пра ва под но си о ца устав не 
жал бе, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав-
ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од био устав ну жал бу као 
нео сно ва ну.

Ка ко је Суд од лу чио од би ја њем устав не жал бе, то је пред лог под но си-
о ца устав не жал бе за по ни штај оспо ре ног ре ше ња бес пред ме тан.

6. На осно ву од ред бе чла на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, Устав-
ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-2864/2011 од 27. ок то бра 2011. го ди не

По вре да пра ва на тра ја ње при тво ра  
из чла на 31. ст. 1. и 2. Уста ва 

– не ма по вре де пра ва из чла на 31. став 3.  
ни пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку из чла на 32. став 1. Уста ва

Устав ни суд, до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба Ми ла на Дев чи ћа и утвр ђу је да je ре ше њем 
Окру жног су да у Бе о гра ду – Ве ће за рат не зло чи не К. В. 6/07 – Кв. В. 43/09 
од 16. ју на 2009. го ди не и ре ше њем Вр хов ног су да Ср би је – Ве ће за рат не 
зло чи не Кж. р. з. 38/09 од 9. ју ла 2009. го ди не, по вре ђе но пра во под но си о-
ца устав не жал бе за јем че но одредбaмa чла на 31. ст. 1. и 2. Уста ва Ре пу бли ке  
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Ср би је, док се у пре о ста лом де лу устав на жал ба од би ја као нео сно ва на, од-
но сно од ба цу је.

2. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

О б р а з л о ж е њ е

1. Ми лан Дев чић из Ку ле под нео је Устав ном су ду 13. ав гу ста 2009. го-
ди не, пре ко пу но моћ ни ка Бран ки це Мај кић, адво ка та из Бе о гра да, устав ну 
жал бу про тив ака та на ве де них у из ре ци, због по вре де пра ва за јем че них од-
ред ба ма чла на 31. и чла на 33. ст. 2, 3, 6. и 7. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, као и 
због по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку из чла на 32. став 1. Уста ва, 
у по ступ ку ко ји се во ди пред Окру жним су дом у Бе о гра ду – Ве ће за рат не 
зло чи не у пред ме ту К. В. 6/07.

Под но си лац устав не жал бе на во ди: да се про тив ње га и дру гих ли ца 
во ди кри вич ни по сту пак пред Окру жним су дом у Бе о гра ду – Ве ће за рат-
не зло чи не, због кри вич ног де ла рат ни зло чин про тив ци вил ног ста нов ни-
штва из чла на 142. став 1. КЗ СРЈ, ко ји је у фа зи глав ног пре тре са; да се од 
укуп но че тр на ест окри вље них, че тво ри ца и да ље на ла зе у при тво ру, док 
се оста ли бра не са сло бо де (на кон што су сви, осим јед ног, би ли у при тво-
ру то ком тра ја ња овог по ступ ка); да је ре ше њем Окру жног су да у Бе о гра-
ду – Ве ће за рат не зло чи не К. В. 6/07 – Кв. В. 43/09 од 16. ју на 2009. го ди не, 
пре ма под но си о цу устав не жал бе про ду жен при твор и да је од ре ђе но да му 
по том ре ше њу при твор мо же тра ја ти нај ду же два ме се ца, те да је про ду-
же ње при тво ра за сно ва но на од ред би чла на 142. став 2. тач ка 5) За ко ни ка 
о кри вич ном по ступ ку; да је ре ше њем Вр хов ног су да Ср би је – Ве ће за рат-
не зло чи не Кж. р. з. 38/09 од 9. ју ла 2009. го ди не од би је на жал ба бра ни ла-
ца и по твр ђе но ре ше ње Окру жног су да у Бе о гра ду –Ве ће за рат не зло чи не 
6/07 – Кв. В. 43/09 од 16. ју на 2009. го ди не; да се под но си лац устав не жал бе 
у тре нут ку под но ше ња устав не жал бе и да ље на ла зи у при тво ру ко ји му се 
ра чу на од 29. ма ја 2007. го ди не; да је Устав ни суд Ср би је сво јом Oдлуком 
Уж-1429/2008 од 16. ју ла 2009. го ди не усво јио устав ну жал бу М. Р., тре ће о-
кри вље ног у пред ме ту Окру жног су да у Бе о гра ду – Ве ће за рат не зло чи не К. 
В. 6/07, у де лу ко ји се од но си на по вре ду пра ва под но си о ца ко ја су пред ви-
ђе на у чла ну 31. ст. 1. и 2. Уста ва, јер је на шао да „ни пр во сте пе ни, ни дру-
го сте пе ни суд у сво јим ре ше њи ма ни су да ли до вољ но ја сне, убе дљи ве и ин-
ди ви ду а ли зо ва не раз ло ге за да ље за др жа ва ње под но си о ца устав не жал бе 
у при тво ру“, као и да „Устав ни суд сма тра да је над ле жан суд ду жан да па-
жљи во ис пи та оправ да ност про ду же ња при тво ра с об зи ром на окол но сти 
сва ког кон крет ног слу ча ја, од но сно да у сва ком кон крет ном слу ча ју утвр ди 
и на ве де да ље по сто ја ње за кон ског осно ва за при твор, те по др об но обра-
зло жи раз ло ге због ко јих сма тра да ле гал ни и ле ги тим ни ци ље ви при тво-
ра и да ље по сто је“; да сма тра да би се Од лу ка Устав ног су да Уж-1429/2008, 
с об зи ром на то да се Ми лан Дев чић, ов де под но си лац устав не жал бе, на-
ла зио у ис тој прав ној си ту а ци ји, мо ра ла од но си ти и на ње га.
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Као раз ло ге за по вре ду пра ва за јем че них од ред ба ма чла на 31. Уста-
ва, под но си лац на во ди: да и по ред на ве де не Од лу ке Устав ног су да оспо-
ре на ре ше ња „не са др же ја сне раз ло ге о про ду же њу при тво ра под но си о-
цу устав не жал бе, да су иден тич на по обра зло же њу ре ше њи ма ко ји ма је 
учи ње на по вре да Уста вом за јем че них пра ва М.Р, а при твор ни ти је уки нут 
ни ти су да ти ја сни раз ло зи за ње го во тра ја ње по сле од лу ке Устав ног су да 
Уж-1429/2008 од 28. ју ла 2009. го ди не“; да смрт ци вил них ли ца и уни ште-
ње имо ви не пред ста вља ју еле мен те са мог кри вич ног де ла, те не мо гу пред-
ста вља ти исто вре ме но и је ди ни раз лог за тра ја ње при тво ра, као и да по-
сто ја ње осно ва не сум ње и за пре ће на ка зна, са ми по се би, ни су до вољ ни за 
про ду же ње при тво ра; да је ова ко по ста вље ним раз ло гом за тра ја ње при-
тво ра по вре ђе но пра во под но си о ца да му се при твор уки не чим пре ста ну 
раз ло зи за при твор; да у кон крет ном слу ча ју ме ра при тво ра ни је нео п ход-
на ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка; да те шке по сле ди це де ла ко је се огле-
да ју у смр ти ци вил них ли ца и уни ште ње имо ви не ве ће вред но сти не мо гу 
би ти раз лог за при твор, јер пред ста вља ју раз лог ко ји ни кад не ће пре ста ти.

За по вре ду пра ва из чла на 33. ст. 2, 3, 6. и 7. Уста ва, под но си лац ис ти-
че: да раз ло зи ко је је су де ће ве ће има ло у ви ду ка да је дру гим са о кри вље-
ни ма уки ну ло при твор – про це на су да о ну жно сти тра ја ња при тво ра у за-
ви сно сти од на чи на на ко ји се оп ту же ни бра ни, пред ста вља ма ни пу ла ци ју 
ли цем ко је се на ла зи у при тво ру и не до зво љен при ти сак да се до ђе до ис ка-
за ка кав суд сма тра „искре ним“ или „по вољ ним“ и по вре ду по себ них пра-
ва окри вље ног (под но си о ца устав не жал бе); да је под но си о цу у оспо ре ном 
по ступ ку за бра ни о ца по слу жбе ној ду жно сти по ста вљен адво кат ко ји је у 
пе ри о ду од два ме се ца био бри сан из Име ни ка адво ка та, чи ме је до ве де на 
у пи та ње за ко ни тост од ре ђе ног при тво ра и под но си о че во пра во на бра ни-
о ца; да се због овог про пу ста од ре ђе не рад ње у по ступ ку мо ра ју по но ви ти, 
што до во ди до оду го вла че ња по ступ ка услед про пу ста су да, чи ме су по вре-
ђе на ње го ва пра ва из чла на 33. Уста ва, али и пра во на су ђе ње у ра зум ном 
ро ку из чла на 32. став 1. Уста ва.

Под но си лац је пред ло жио Устав ном су ду: да утвр ди да су по сту па њем 
Окру жног су да у Бе о гра ду и Вр хов ног су да Ср би је у по ступ ку ко ји се во ди 
пред Окру жним су дом у Бе о гра ду – Ве ће за рат не зло чи не у пред ме ту К. В. 
6/07 по вре ђе на пра ва под но си о ца устав не жал бе за јем че на од ред ба ма чл. 
32. и 33. Уста ва; да утвр ди да су оспо ре ним ре ше њи ма Окру жног су да у Бе-
о гра ду – Ве ће за рат не зло чи не К. В. 6/07 – Кв. В. 43/09 од 16. ју на 2009. го-
ди не и Вр хов ног су да Ср би је – Ве ће за рат не зло чи не Кж. р. з. 38/09 од 9. 
ју ла 2009. го ди не по вре ђе на пра ва под но си о ца устав не жал бе за јем че на од-
ред ба ма чла на 31. Уста ва; да оспо ре на ре ше ња по ни шти; да на ло жи ор га-
ни ма Ре пу бли ке Ср би је да под но си о цу устав не жал бе уки ну при твор и да 
га од мах пу сте на сло бо ду.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал-
ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор-
га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се  
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по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не 
Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за 
њи хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва-
ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку, из на во да устав не жал бе, до-
ку мен та ци је при ло же не уз устав ну жал бу, као и из ја шње ња пред сед ни ка су-
де ћег ве ћа Окру жног су да у Бе о гра ду – Ве ће за рат не зло чи не утвр дио сле-
де ће чи ње ни це од зна ча ја за од лу чи ва ње:

Пред Окру жним су дом у Бе о гра ду – Ве ћем за рат не зло чи не во ди се 
кри вич ни по сту пак про тив под но си о ца устав не жал бе и још три на ест ли-
ца, по оп ту жни ци Ту жи ла штва за рат не зло чи не, због по сто ја ња осно ва не 
сум ње да су као са и звр ши о ци из вр ши ли кри вич но де ло рат ни зло чин про-
тив ци вил ног ста нов ни штва, про пи са но од ред бом чла на 142. став 1. КЗ СРЈ 
у ве зи са чла ном 22. КЗ СРЈ.

Кри вич ни по сту пак про тив под но си о ца устав не жал бе за по чео је до-
но ше њем ре ше ња о спро во ђе њу ис тра ге ис тра жног су ди је Окру жног су-
да у Бе о гра ду – Ве ће за рат не зло чи не Ки. В. 7/07 од 30. ма ја 2007. го ди не.

Под но си лац устав не жал бе на ла зи се у при тво ру од 29. ма ја 2007. го-
ди не ка да је ли шен сло бо де, по ре ше њу ис тра жног су ди је Окру жног су да у 
Бе о гра ду – Ве ће за рат не зло чи не Ки. В. 7/07 од 30. ма ја 2007. го ди не, ко ји 
му је од ре ђен на осно ву од ред бе чла на 142. став 2. тач ка 2) За ко ни ка о кри-
вич ном по ступ ку, а ко ји му је ка сни је про ду жен на осно ву од ред бе чла на 
142. став 2. тач ка 5) За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку.

Окру жни суд у Бе о гра ду – Ве ће за рат не зло чи не је по слу жбе ној ду-
жно сти, у сми слу од ред бе чла на 146. став 2. За ко ни ка о кри вич ном по ступ-
ку, ис пи ти вао да ли и да ље по сто је раз ло зи за при твор пре ма под но си о цу 
устав не жал бе и још три са о кри вље на ли ца и оспо ре ним ре ше њем К.В. 6/07 
– Кв. В. 43/09 од 16. ју на 2009. го ди не им је про ду жио при твор. При твор је 
про ду жен, јер су, по оце ни ван пре тре сног ве ћа, и да ље ста ја ли раз ло зи за 
за др жа ва ње окри вље них у при тво ру у сми слу од ред бе чла на 142. став 2. тач-
ка 5) За ко ни ка, уз обра зло же ње да по сто ји осно ва на сум ња да су окри вље-
ни из вр ши ли кри вич но де ло ко је им је оп ту жни цом ста вље но на те рет и да 
се про ду же ње при тво ра по ка зу је оправ да ним и нео п ход ним у ци љу не сме-
та ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка с об зи ром на то да „се окри вље ни ма ста-
вља на те рет из вр ше ње кри вич ног де ла за ко је је за ко ном про пи са на ка зна 
за тво ра пре ко де сет го ди на, па има ју ћи у ви ду исто вре ме но и на чин из вр-
ше ња кри вич ног де ла – по ве за но де ло ва ње ви ше из вр ши ла ца и окол но сти 
ко је се мо гу сма тра ти по себ но те шким због на ста лих по сле ди ца у ви ду по-
вре де те ле сног ин те гри те та ве ћег бро ја ли ца и смр ти нај ма ње се дам де сет 
ци вил них ли ца, те оште ће ња и уни ште ња имо ви не у знат ној вред но сти“. 
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Вр хов ни суд Ср би је – Ве ће за рат не зло чи не оспо ре ним ре ше њем Кж. 
II р. з. 38/09 од 9. ју ла 2009. го ди не од био је као нео сно ва не жал бе окри вље-
них и њи хо вих бра ни ла ца, из ја вље не про тив ре ше ња Окру жног су да у Бе-
о гра ду – Ве ће за рат не зло чи не К. В. 6/07 – Кв. В. 43/09 од 16. ју на 2009. го-
ди не. У обра зло же њу овог оспо ре ног ре ше ња се на во ди да је пр во сте пе ни 
суд пра вил но оце нио да раз ло зи за одр жа ва ње на сна зи ме ре при тво ра још 
увек по сто је, јер из спи са пред ме та про из ла зи осно ва на сум ња да су оп ту-
же ни из вр ши ли кри вич но де ло рат ни зло чин про тив ци вил ног ста нов ни-
штва, ко је им је ста вље но на те рет. Има ју ћи у ви ду да је за то кри вич но де-
ло про пи са на ка зна за тво ра пре ко де сет го ди на, као и на чин из вр ше ња и 
по себ но те шке окол но сти де ла ко је се огле да ју у по ве зи ва њу ви ше ли ца у 
ци љу пред у зи ма ња рад њи ко је су има ле ве о ма те шке по сле ди це – смрт нај-
ма ње 70 ци вил них ли ца, као и оште ће ње и уни ште ње имо ви не у знат ној 
вред но сти, дру го сте пе ни суд сма тра да је оправ да но би ло про ду жи ти при-
твор оптуженимa по осно ву из чла на 142. став 2. тач ка 5) ЗКП, као и да је 
пр во сте пе ни суд „дао ја сне и при хва тљи ве раз ло ге о окол но сти ма због чи-
јег по сто ја ња је од лу чио да при твор пре ма окри вље ни ма про ду жи“, те да је 
та ква од лу ка пр во сте пе ног су да пра вил на и на за ко ну за сно ва на.

Пред сед ник су де ћег ве ћа, пре ма из ја шње њу до ста вље ном Устав ном 
су ду, сма тра да у оспо ре ном по ступ ку под но си о цу устав не жал бе ни су по-
вре ђе на озна че на устав на пра ва. На и ме, у по ступ ку је од 17. апри ла 2008. 
го ди не па до 8. ок то бра 2009. го ди не одр жа но 56 глав них пре тре са, на ко-
ји ма је са слу ша но 14 оп ту же них и 32 све до ка, те про чи та ни број ни пи са-
ни до ка зи. Ка ко су 63 пред ло же на све до ка стра ни др жа вља ни хр ват ске на-
ци о нал но сти, од ко јих је са мо пет на е стак при ста ло да при сту пи на глав ни 
пре трес, то се са слу ша ње ве ћег бро ја све до ка од ви ја пу тем ви део-кон фе-
рен циј ске ве зе са су до ви ма Ре пу бли ке Хр ват ске, што ће обе ле жи ти и бу-
ду ће глав не пре тре се, с об зи ром на то да је ту жи лац пред ло жио са слу ша-
ње још 69 оште ће них из Ре пу бли ке Хр ват ске, ко ји до са да ни су са слу ша ни. 
На во де устав не жал бе о по вре ди пра ва на од бра ну, пред сед ник ве ћа та ко-
ђе сма тра нео сно ва ним, јер је под но си лац устав не жал бе то ком по ступ ка 
имао бра ни о ца ко га је сам иза брао, а суд му је по по диг ну тој оп ту жни ци и 
на ње гов зах тев истог бра ни о ца по ста вио и по слу жбе ној ду жно сти. То ком 
по ступ ка, у пе ри о ду од 1. ок то бра 2008. го ди не до 3. де цем бра 2008. го ди не, 
тај бра ни лац је због не при ја вљи ва ња про ме не се ди шта адво кат ске кан це-
ла ри је био бри сан из Име ни ка адво ка та, о че му суд ни је био оба ве штен, па 
је од мах по са зна њу раз ре шен од бра не по слу жбе ној ду жно сти, а све про-
це сне рад ње су по но во из ве де не, у при су ству но во ан га жо ва ног бра ни о ца.

4. Од ред ба ма чла на 31. Уста ва утвр ђе но је, по ред оста лог: да тра ја ње 
при тво ра суд сво ди на нај кра ће нео п ход но вре ме, има ју ћи у ви ду раз ло-
ге при тво ра (став 1); да по сле по ди за ња оп ту жни це тра ја ње при тво ра суд 
сво ди на нај кра ће нео п ход но вре ме, у скла ду са за ко ном (став 2); да се при-
тво ре ник пу шта да се бра ни са сло бо де чим пре ста ну раз ло зи због ко јих је 
при твор био од ре ђен (став 3).
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Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва је утвр ђе но да сва ко има пра во да 
не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра-
зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, 
осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп-
ту жба ма про тив ње га. 

Од ред ба ма чла на 33. Уста ва на чи ју по вре ду се ука зу је у устав ној жал-
би, по ред оста лог, утвр ђе но је: да сва ко ко је окри вљен за кри вич но де ло 
има пра во на од бра ну и пра во да узме бра ни о ца по свом из бо ру, да с њим 
не сме та но оп шти и да до би је при ме ре но вре ме и од го ва ра ју ће усло ве за 
при пре му од бра не (став 2); да окри вље ни ко ји не мо же да сно си тро шко ве 
бра ни о ца, има пра во на бес плат ног бра ни о ца, ако то зах те ва ин те рес пра-
вич но сти, у скла ду са за ко ном (став 3); да сва ко ко ме се су ди за кри вич но 
де ло има пра во да му се су ди без оду го вла че ња (став 6); да ли це ко је је окри-
вље но или ко ме се су ди за кри вич но де ло ни је ду жно да да је ис ка зе про-
тив се бе или про тив ли ца бли ских се би, ни ти да при зна кри ви цу (став 7).

За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/01 
и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 122/08 и 
20/09) (у да љем тек сту: ЗКП), ва же ћим у вре ме до но ше ња оспо ре них ре ше-
ња, би ло је про пи са но: да пре до но ше ња прав но сна жне пре су де или ре ше-
ња о ка жња ва њу, окри вље ни мо же би ти огра ни чен у сво јој сло бо ди и дру-
гим пра ви ма са мо под усло ви ма ко је од ре ђу је овај за ко ник (члан 1. став 2); 
да тра ја ње при тво ра мо ра би ти све де но на нај кра ће по треб но вре ме (члан 
16. став 3); да се при твор мо же од ре ди ти са мо под усло ви ма пред ви ђе ним 
у овом за ко ни ку и са мо ако се иста свр ха не мо же оства ри ти дру гом ме-
ром, да је ду жност свих ор га на ко ји уче ству ју у кри вич ном по ступ ку и ор-
га на ко ји им пру жа ју прав ну по моћ да по сту па ју са на ро чи том хит но шћу 
ако се окри вље ни на ла зи у при тво ру, те да ће се у то ку це лог по ступ ка при-
твор уки ну ти чим пре ста ну раз ло зи на осно ву ко јих је био од ре ђен (члан 
141. ст. 1. до 3). 

Од ред ба ма чла на 142. став 2. ЗКП би ло је про пи са но: да ако по сто ји 
осно ва на сум ња да је од ре ђе но ли це учи ни ло кри вич но де ло, а не по сто је 
усло ви за при твор из ста ва 1. овог чла на, у ци љу не сме та ног во ђе ња кри-
вич ног по ступ ка, при твор се про тив тог ли ца мо же од ре ди ти: ако по сто-
је окол но сти ко је ука зу ју да ће уни шти ти, са кри ти, из ме ни ти или фал си-
фи ко ва ти до ка зе или тра го ве кри вич ног де ла или ако осо би те окол но сти 
ука зу ју да ће оме та ти по сту пак ути ца њем на све до ке, са у че сни ке или при-
кри ва че (тач ка 2)); ако је за кри вич но де ло про пи са на ка зна за тво ра пре ко 
де сет го ди на и ако је то оправ да но због на чи на из вр ше ња или дру гих по-
себ но те шких окол но сти кри вич ног де ла (тач ка 5)).

Оста лим од ред ба ма ЗКП ко је су од зна ча ја за од лу чи ва ње, би ло је про-
пи са но: да по сле пре да је оп ту жни це су ду, до за вр шет ка глав ног пре тре са, 
при твор се мо же, по при ба вље ном ми шље њу јав ног ту жи о ца, кад се по-
сту пак во ди по ње го вом зах те ву, од ре ди ти или уки ну ти са мо ре ше њем ве-
ћа, да је ве ће ду жно да и без пред ло га стра на ка ис пи та да ли по сто је раз ло-
зи за при твор и да до не се ре ше ње о про ду же њу или уки да њу при тво ра, по  
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ис те ку сва ких три де сет да на до сту па ња оп ту жни це на прав ну сна гу, а по 
ис те ку сва ка два ме се ца на кон сту па ња оп ту жни це на прав ну сна гу, да жал-
ба на ре ше ње из ста ва 1. и 2. овог чла на не за др жа ва из вр ше ње ре ше ња и 
да про тив ре ше ња ве ћа ко јим се од би ја пред лог за од ре ђи ва ње или уки да-
ње при тво ра жал ба ни је до зво ље на (члан 146. ст. 1. до 4); да о жал би про-
тив ре ше ња пр во сте пе ног су да од лу чу је дру го сте пе ни суд у сед ни ци ве ћа 
ако овим за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но, а да ре ша ва ју ћи о жал би, суд 
мо же ре ше њем од ба ци ти жал бу као не бла го вре ме ну или као не до зво ље-
ну, од би ти жал бу као нео сно ва ну, или ува жи ти жал бу и ре ше ње пре и на-
чи ти или уки ну ти, и по по тре би, пред мет упу ти ти на по нов но од лу чи ва-
ње (члан 401. ст. 1. и 3).

5. Устав ни суд ука зу је да је у ви ше до не тих од лу ка (ви де ти, по ред оста-
лих, од лу ке у пред ме ти ма: Уж-1197/2008, од 13. но вем бра 2008. го ди не, Уж-
314/2007 од 23. апри ла 2009. го ди не, Уж-1429/2009 од 16. ју ла 2009. го ди не, 
Уж-1960/2009 и Уж-2161/2009 од 16. сеп тем бра 2010. го ди не, Уж-34/2008 од 
10. мар та 2011. го ди не и Уж-1738/2009 од 2. ју на 2011. го ди не) дао ту ма че-
ње пра ва за шти ће них од ред ба ма чл. 27. и 31. Уста ва и за у зео став о кри те-
ри ју ми ма на осно ву ко јих се утвр ђу је да ли по вре де на ве де них пра ва по сто-
је или не по сто је, па су у овом устав но суд ском пред ме ту, у по ступ ку оце не, 
при ме ње ни већ за у зе ти ста во ви. 

6. Оце њу ју ћи по сто ја ње по вре де пра ва из чла на 31. Уста ва, Устав ни суд 
је по шао од то га да је ли ше ње сло бо де под но си о ца устав не жал бе у кон крет-
ном слу ча ју из вр ше но због по сто ја ња осно ва не сум ње да је из вр шио те шко 
кри вич но де ло, а у ци љу не сме та ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка, што пред-
ста вља услов si ne qua non за по сто ја ње за ко ни то сти ме ре при тво ра. Ме ђу-
тим, над ле жни су до ви су при ли ком до но ше ња од лу ке о при тво ру, у слу ча-
ју ка да утвр де да и да ље по сто је раз ло зи за за др жа ва ње на сна зи ове ме ре, 
ду жни да по себ но обра зло же раз ло ге за при твор у сва ком по је ди нач ном 
слу ча ју. Ар би тре р но ли ша ва ње сло бо де по сто ји он да ка да над ле жни ор-
га ни не обра зло же на за до во ља ва ју ћи на чин раз ло ге због ко јих је ли ша ва-
ње сло бо де би ло нео п ход но (пре су да: Kay про тив Ве ли ке Бри та ни је, од 1. 
мар та 1994, став 31) или ако суд да је стал но иден тич не и сте ре о тип не раз-
ло ге због ко јих је до не то ре ше ње о про ду же њу при тво ра, а да при то ме не 
ела бо ри ра но ве раз ло ге због ко јих је про ду же ње при тво ра нео п ход но (пре-
су да: Man sur про тив Тур ске, од 8. ју на 1995, став 55). Та ко ђе, над ле жни суд 
је у оба ве зи да де таљ но обра зло жи раз ло ге за при твор (пре су да: Kurt про
тив Тур ске, од 25. ма ја 1998. го ди не и Bayor ki na про тив Ру си је, од 27. ју ла 
2006. го ди не).

Од ре ђе на кри вич на де ла, због сво је по себ не те жи не и ви си не за пре ће-
не ка зне оправ да ва ју ини ци јал но при тва ра ње, шта ви ше, не ка да, као што 
је слу чај код из ра зи то те шких кри вич них де ла, као што су кри вич на де ла 
про тив чо веч но сти и рат ног зло чи на, ду жи на при тво ра мо же би ти оправ-
да на и код ду го го ди шњег при тво ра (пред мет: Jentzsch про тив Не мач ке, од 
6. ок то бра 1970, Ре зо лу ци ја 32, од 5. ма ја 1971), али је и у тим слу ча је ви ма 
по треб но да ље оправ да ње за про ду же ње при тво ра.
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Ка ко је Уста вом утвр ђе но да се од ред бе о људ ским и ма њин ским пра-
ви ма ту ма че у ко рист уна пре ђе ња вред но сти де мо крат ског дру штва, са-
гла сно ва же ћим ме ђу на род ним стандaрдима људ ских и ма њин ских пра ва, 
као и прак си ме ђу на род них ин сти ту ци ја којe над зи ру њи хо во спро во ђе ње 
(члан 18. став 3), Устав ни суд је, сле дом на ве де ног, при ли ком оце не на во-
да и до но ше ња од лу ке у овом устав но суд ском пред ме ту, имао у ви ду и на-
ве де ну прак су Европ ског су да за људ ска пра ва. У том сми слу, Устав ни суд 
оце њу је да ни пр во сте пе ни, ни дру го сте пе ни суд у сво јим ре ше њи ма ни су 
да ли до вољ но ја сне, убе дљи ве и ин ди ви ду а ли зо ва не раз ло ге за да ље за др-
жа ва ње под но си о ца устав не жал бе у при тво ру. Ис пи ту ју ћи за ко ни тост и 
оправ да ност при тво ра ко ји је пре ма под но си о цу устав не жал бе про ду жен 
оспо ре ним ре ше њи ма, Устав ни суд је уста но вио да се над ле жни су до ви у 
сво јим обра зло же њи ма осла ња ју, пре све га, на те жи ну кри вич ног де ла ко је 
је под но си о цу устав не жал бе ста вље но на те рет и објек тив не по сле ди це ко-
је су на сту пи ле, а про пу шта ју да на ве ду су бјек тив не раз ло ге за про ду же ње 
при тво ра, ко ји би их ин ди ви ду а ли зо ва ли у од но су на сва ког при тво ре ни-
ка по је ди нач но. О овим зах те ви ма се по себ но мо ра во ди ти ра чу на у слу ча-
је ви ма ка кав је овај, ка да су за кон ска обе леж ја кри вич ног де ла и основ по 
ко ме је при твор про ду жен ве о ма слич ни. 

По ла зе ћи од прет ход них на во да, Устав ни суд сма тра да је над ле жни 
суд ду жан да па жљи во ис пи та оправ да ност про ду же ња при тво ра с об зи-
ром на окол но сти сва ког кон крет ног слу ча ја, од но сно да у сва ком кон крет-
ном слу ча ју утвр ди и на ве де да ље по сто ја ње за кон ског осно ва за при твор, 
те по дроб но обра зло жи раз ло ге због ко јих сма тра да ле гал ни и ле ги тим ни 
ци ље ви при тво ра и да ље по сто је. Та ко ђе, над ле жни суд је ду жан да са на-
ро чи том хит но шћу по сту па у при твор ским пред ме ти ма. При ли ком сва ке 
кон тро ле при тво ра суд утвр ђу је да ли су ис пу ње ни за кон ски усло ви и раз-
ло зи за да ље за др жа ва ње окри вље ног у при тво ру, и да ли се иста свр ха (не-
сме та но во ђе ње кри вич ног по ступ ка) мо же оства ри ти дру гом ме ром. Уко-
ли ко суд оце ни да окри вље ног тре ба за др жа ти у при тво ру, у ре ше њу мо ра 
на ве сти де таљ не и ин ди ви ду а ли зо ва не раз ло ге за та кву од лу ку. 

Не ма сум ње да је нај кра ће нео п ход но вре ме тра ја ња при тво ра ре ла тив-
на ка те го ри ја, ко ја за ви си од ни за чи ни ла ца и мо ра се про це ни ти у сва ком 
по је ди нач ном слу ча ју, пре ма ње го вим спе ци фич ним окол но сти ма. Устав-
ни суд је оце нио да је по сту пак ко ји се у кон крет ном слу ча ју во ди про тив 
под но си о ца устав не жал бе пред Окру жним су дом у Бе о гра ду, ве о ма сло-
жен, ка ко због број но сти оп ту же них и број но сти кри вич них де ла за ко ја 
по сто ји осно ва на сум ња да су их оп ту же ни из вр ши ли, та ко и због ком плек-
сно сти чи ње нич них и прав них пи та ња ко ја над ле жни суд тре ба да рас пра-
ви и оце ни и на осно ву ко јих тре ба да по том до не се од лу ку. Оспо ре на ре-
ше ња о про ду же њу при тво ра до не та су у за ко ни то спро ве де ном по ступ ку, 
за сно ва на су на за ко ном про пи са ним раз ло зи ма из ко јих се пре ма ли цу 
за ко је по сто ји осно ва на сум ња да је из вр ши ло кри вич но де ло мо же про-
ду жи ти при твор. Ме ђу тим, Устав ни суд сма тра да у оспо ре ним ре ше њи-
ма ни су да ти де таљ ни и ин ди ви ду а ли зо ва ни раз ло зи за да ље за др жа ва ње  
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под но си о ца устав не жал бе у при тво ру. Про пу стом су до ва да без ва ља ног 
обра зло же ња и ин ди ви ду а ли за ци је раз ло га, пре ма на че лу сра змер но сти, 
оце не осно ва ност, ну жност и при ме ре ност да љег за др жа ва ња у при тво-
ру под но си о ца у сми слу на ве де ног чла на, под но си о цу устав не жал бе је, по 
оце ни Устав ног су да, по вре ђе но устав но пра во на тра ја ње при тво ра, има-
ју ћи у ви ду раз ло ге при тво ра.

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да је под но си о цу устав-
не жал бе оспо ре ним ре ше њи ма по вре ђе но пра во на тра ја ње при тво ра за-
јем че но од ред ба ма чла на 31. ст. 1. и 2. Уста ва, па је устав ну жал бу у том де лу 
усво јио, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу-
жбе ни гла сник“, број 109/07), и од лу чио као у пр вом де лу тач ке 1. из ре ке.

7. Устав ни суд је по себ но це нио и на вод под но си о ца устав не жал бе да 
је пре ма дру гим оп ту же ни ма при твор уки нут, али је ми шље ња да ова окол-
ност ни је од зна ча ја за од лу ку Су да. Ово сто га што се раз ло зи за про ду же-
ње при тво ра по сле по ди за ња оп ту жни це од но се на објек тив не и су бјек-
тив не окол но сти ве за не за сло же ност пред ме та, при ро ду кри вич ног де ла, 
на чин ње го вог из вр ше ња и те жи ну по сле ди ца кри вич ног де ла ко је се оп-
ту же ни ма ста вља на те рет. Чи ње ни ца да се пре о ста лих де сет окри вље них 
ли ца, ко је оп ту жни ца та ко ђе те ре ти за исто кри вич но де ло као са и звр ши-
о це, ви ше не на ла зе или се уоп ште ни су на ла зи ли у при тво ру, са ма по се би 
не зна чи да је у од но су на под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но Уста вом 
за јем че но пра во да му се при твор уки не чим пре ста ну раз ло зи за одр жа-
ва ње ме ре при тво ра на сна зи. У кон крет ном слу ча ју се од по кре та ња кри-
вич ног по ступ ка ра ди ло о фа кул та тив ном при твор ском осно ву, при че му 
над ле жно кри вич но ве ће су да од лу чу је о оправ да но сти пр о ду же ња при тво-
ра пре ма сва ком од окри вље них по је ди нач но, при ме њу ју ћи прин цип ин-
ди ви ду а ли за ци је ове пр о це сне ме ре у скла ду са објек тив ним, али и су бјек-
тив ним окол но сти ма ве за ним за лич ност кон крет ног окри вље ног ли ца. То 
под ра зу ме ва да сва при тво ре на ли ца не мо ра ју да про ве ду у при тво ру исти 
вре мен ски пе ри од, те да уки да ње при тво ра пре ма јед ном или ви ше окри-
вље них не до во ди ау то мат ски до пу шта ња на сло бо ду свих са о кри вље них 
у истом кри вич ном пред ме ту. 

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да под но си о цу устав-
не жал бе оспо ре ним ре ше њи ма ни су по вре ђе на пра ва из чла на 31. став 3. 
Уста ва.

8. Оце њу ју ћи на во де и раз ло ге из не те у устав ној жал би са ста но ви шта 
ци ти ра них од ре да ба Уста ва и за ко на, а ра ди утвр ђи ва ња по сто ја ња по вре-
де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, као еле мен та пра ва на пра вич но су-
ђе ње из чла на 32. став 1. Уста ва, Устав ни суд је утвр дио да је у кон крет ном 
слу ча ју кри вич ни по сту пак про тив под но си о ца устав не жал бе за по чео 30. 
ма ја 2007. го ди не, ка да је ис тра жни су ди ја Окру жног су да у Бе о гра ду – Ве ћа 
за рат не зло чи не до нео ре ше ње о спро во ђе њу ис тра ге Ки. В. 7/07. Ре ше њем 
под истим бро јем, до не тим исто га да на, под но си о цу устав не жал бе је од ре-
ђен и при твор. Пр во сте пе на пре су да још ни је до не та а кри вич ни по сту пак 
је, до мо мен та под но ше ња устав не жал бе, тра јао не што ви ше од две го ди не.
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Има ју ћи у ви ду да се, пре ма већ утвр ђе ној суд ској прак си Устав ног су да 
и Европ ског су да за људ ска пра ва, ра зум на ду жи на тра ја ња кри вич ног по-
ступ ка не оце њу је ис кљу чи во пре ма ду жи ни тра ја ња са мог по ступ ка, већ 
да она за ви си и од дру гих чи ни ла ца, као што су сло же ност чи ње нич них и 
прав них пи та ња у по ступ ку, по на ша ње под но си о ца устав не жал бе то ком 
по ступ ка, по сту па ње над ле жног су да и зна чај пред ме та рас пра вља ња за 
под но си о ца, ови се чи ни о ци мо ра ју про це њи ва ти у сва ком по је ди нач ном 
слу ча ју, пре ма ње го вим спе ци фич ним окол но сти ма.

У кон крет ном слу ча ју, Устав ни суд је за кљу чио да су прав на и чи ње-
нич на пи та ња од ко јих за ви си ис ход по ступ ка из у зет но сло же на и да зах те-
ва ју спро во ђе ње ве о ма обим ног до ка зног по ступ ка, пре све га због ве ли ког 
бро ја оште ће них ли ца и све до ка, од ко јих су го то во сви стра ни др жа вља ни. 

До са да шње по сту па ње су да пред ко јим се овај по сту пак од ви ја је, по 
оце ни Устав ног су да, до вољ но ефи ка сно, по себ но има ју ћи у ви ду да је суд 
у оце њи ва ном пе ри о ду одр жао 56 глав них пре тре са, са слу шао 14 оп ту же-
них, 32 све до ка и ве ли ки број оште ће них. Ка ко се ве ћи на све до ка на ла зи у 
ино стран ству (Ре пу бли ка Хр ват ска), и ни су до ступ ни др жав ним ор га ни ма 
Ре пу бли ке Ср би је, а са мо пет на е стак све до ка је при ста ло да до ђе у суд ра-
ди све до че ња, по сту па ју ћи суд је са слу ша ње ве ћег бро ја све до ка мо рао из-
ве сти пу тем ви део-кон фе рен циј ске ве зе са су до ви ма Ре пу бли ке Хр ват ске, 
што је до дат но ути ца ло на тра ја ње по ступ ка.

Под но си лац устав не жал бе, с об зи ром на то да се на ла зио у при тво ру, 
ни је имао ди рект ног ути ца ја на тра ја ње оспо ре ног кри вич ног по ступ ка.

При ро да ства ри о ко јој се у пред мет ном кри вич ном по ступ ку од лу-
чу је, јер се ра ди о оп ту жби за кри вич но де ло рат ни зло чин про тив ци вил-
ног ста нов ни штва, за под но си о ца не сум њи во пред ста вља пи та ње од нај-
ве ћег зна ча ја. 

С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је оце нио да се до са да шње тра ја ње 
пред мет ног кри вич ног по ступ ка, објек тив но не мо же сма тра ти не ра зум но 
ду гим и да у по ступ ку ко ји се оспо ра ва устав ном жал бом ни је по вре ђе но 
пра во под но си о ца устав не жал бе на су ђе ње у ра зум ном ро ку за јем че но од-
ред бом чла на 32. став 1. Уста ва. 

9. Има ју ћи у ви ду на пред из ло же но, Устав ни суд је устав ну жал бу у 
оста лом де лу од био, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном 
су ду, и од лу чио као у дру гом де лу тач ке 1. из ре ке.

10. По во дом оспо ра ва ња по је ди нач них ака та и рад њи у ве зи са ис так-
ну тим по вре да ма пра ва из чла на 33. Уста ва, Устав ни суд је утвр дио сле де ће:

Од ред бом чла на 82. став 1. За ко на о Устав ном су ду је про пи са но да се 
устав на жал ба мо же из ја ви ти про тив по је ди нач ног ак та или рад ње др жав-
ног ор га на или ор га ни за ци је ко јој је по ве ре но јав но овла шће ње, а ко ји ма 
се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че-
не Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства 
или је за ко ном ис кљу че но пра во на њи хо ву суд ску за шти ту.

Из на ве де них од ре да ба За ко на про из ла зи да је јед на од прет по став-
ки за из ја вљи ва ње устав не жал бе да су ис цр пље на или да ни су пред ви ђе на  
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дру га прав на сред ства за за шти ту по вре ђе них или ус кра ће них пра ва за јем-
че них Уста вом.

Устав ни суд је оце нио да ће под но си лац устав не жал бе има ти мо гућ-
ност, уко ли ко и да ље бу де сма трао „да му је по вре ђе но пра во на од бра ну 
уз по моћ бра ни о ца, пра во на бес плат ног бра ни о ца, пра во да не да је ис ка зе 
про тив се бе или бли ских ли ца, ни ти да при зна је кри ви цу..., да по сто ји ма-
ни пу ла ци ја ли ци ма ко ја се на ла зе у при тво ру и не до зво ље ни при ти сак да 
се до ђе до ис ка за ка кав суд сма тра искре ним или по вољ ним“, од но сно да 
од ред бе За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку ни су пра вил но при ме ње не, а да 
је то би ло од ути ца ја на до но ше ње за ко ни те и пра вич не пре су де, да све на-
ве де но оспо ра ва у евен ту ал ној жал би про тив пр во сте пе не пре су де ко ја бу-
де до не та у оспо ре ном кри вич ном по ступ ку. 

Сто га је Устав ни суд утвр дио да под но си лац пре под но ше ња устав-
не жал бе, у ве зи са на ве де ним по вре да ма пра ва из ове тач ке обра зло же ња, 
ни је ис цр пео сва прав на сред ства за њи хо ву за шти ту, од но сно да је устав-
на жал ба у овом де лу пре у ра ње на, па је, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. 
тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду, устав ну жал бу у овом де лу од ба цио, јер 
не по сто је Уста вом и За ко ном утвр ђе не прет по став ке за во ђе ње по ступ ка 
и од лу чи ва ње. 

11. Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 89. став 2. За ко на о Устав-
ном су ду, оце нио да се пра вич но за до во ље ње због утвр ђе не по вре де пра-
ва под но си о ца устав не жал бе у овом слу ча ју оства ру је об ја вљи ва њем од-
лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, и од лу чио 
као у тач ки 2. из ре ке. 

12. По ла зе ћи од све га из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба 
чла на 45. тач ка 9) и чла на 46. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, као и чла на 
84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 
27/08), до нео Од лу ку као у из ре ци. 

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-1514/2009 од 2. но вем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 90/11)

Не до пу ште на устав на жал ба
(оспо ре ни акт се не мо же до ве сти  

у устав но прав ну ве зу са ис так ну том по вре дом  
пра ва из чла на 41. Уста ва ко јим се га ран ту је  

тај ност пи са ма и дру гих сред ста ва оп ште ња)

Устав ни суд, до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Од ба цу је се устав на жал ба М. Ч. из ја вље на про тив ре ше ња Вр хов ног 
су да Ср би је Кж. II 2556/08 од 11. мар та 2009. го ди не.
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О б р а з л о ж е њ е

1. М. Ч. из Ста ре Па зо ве, пре ко пу но моћ ни ка А. Љ, адво ка та из Но вог 
Са да, под нео је Устав ном су ду 27. апри ла 2009. го ди не устав ну жал бу, до-
пу ње ну под не ском од 11. фе бру а ра 2011. го ди не, про тив ре ше ња Вр хов ног 
су да Ср би је Кж. II 2556/08 од 11. мар та 2009. го ди не, због по вре де пра ва на 
тај ност пи са ма и дру гих сред ста ва оп ште ња за јем че ног од ред ба ма чла на 
41. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

У устав ној жал би је, из ме ђу оста лог, на ве де но: да је оспо ре но ре ше ње 
до не то у по ступ ку по жал би Окру жног јав ног ту жи ла штва у Но вом Са ду 
про тив ре ше ња Окру жног су да у Но вом Са ду К. 130/08 од 29. сеп тем бра 
2008. го ди не, ко јим је би ло од лу че но да се из дво је из спи са тран скрип ти 
раз го во ра са оп ту же них са чи ње ни на осно ву ви ше на ре да ба ис тра жног су-
ди је По себ ног оде ље ња Окру жног су да у Бе о гра ду; да јед на од тих на ред-
би, и то на ред ба Кри. Пов. 630/07 од 12. де цем бра 2007. го ди не, не са др жи 
по дат ке о ли цу про тив ко га се ме ра из чла на 232. став 1. ЗКП при ме њу је, 
што је у су пр от но сти са од ред бом чла на 232. став 2. ЗКП; да је оспо ре ним 
ре ше њем, ко је је не у став но и не за ко ни то, утвр ђе но да су све на ред бе за ко-
ни те, те да се суд ска од лу ка мо же на њи ма за сни ва ти; да про тив оспо ре ног 
ре ше ња ни је до зво ље на жал ба, те је под но си лац устав не жал бе је ди но у мо-
гућ но сти да на осно ву чла на 170. Уста ва под не се ову жал бу.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва, устав на жал ба се мо же из ја ви ти 
про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци-
ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу-
ју људ ска или ма њин ска пра ва или сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис-
цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту. 
По сту пак по устав ној жал би се, у сми слу од ред бе чла на 175. став 3. Уста-
ва, уре ђу је за ко ном.

Од ред ба чла на 82. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) са др жин ски је иден тич на од ред би чла на 170. Уста ва.

3. У спро ве де ном прет ход ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио: да 
је оспо ре ним ре ше њем Вр хов ног су да Ср би је Кж. II 2556/08 од 11. мар та 
2009. го ди не, у кри вич ном пред ме ту про тив ви ше окри вље них, ме ђу ко ји-
ма је и под но си лац устав не жал бе, на осно ву чла на 401. став 3. За ко ни ка о 
кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 122/08, 72/09 и 76/10) (у да љем 
тек сту: ЗКП) ува же на жал ба Окру жног јав ног ту жи о ца у Но вом Са ду из-
ја вље на про тив ре ше ња Окру жног су да у Но вом Са ду К. 130/08 од 29. сеп-
тем бра 2008. го ди не и пред мет је вра ћен пр во сте пе ном су ду на да љи по сту-
пак; да је у по нов ном по ступ ку Окру жни суд у Но вом Са ду до нео ре ше ње 
К. 130/08 од 9. апри ла 2009. го ди не.

4. Из прет ход но утвр ђе них чи ње ни ца про из ла зи да је оспо ре ни акт до-
нет у по ступ ку по жал би Окру жног јав ног ту жи ла штва у Но вом Са ду из-
ја вље ној про тив пр во сте пе ног ре ше ња Окру жног су да у Но вом Са ду К. 
130/08 од 29. сеп тем бра 2008. го ди не. Оспо ре ним ре ше њем Вр хов ног су да 
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Ср би је пр во сте пе но ре ше ње је уки ну то и пред мет је вра ћен пр во сте пе ном 
су ду на да љи по сту пак.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд кон ста ту је да оспо ре ним ак том 
ни је ко нач но од лу че но о ко ри шће њу тран скри па та раз го во ра под но си о-
ца устав не жал бе са дру гим окри вље ним ли ци ма, те је сто га оце нио да се 
оспо ре ни акт не мо же до ве сти у устав но прав ну ве зу са ис так ну том по вре-
дом пра ва за јем че ног од ред бом чла на 41. Уста ва.

Устав ни суд је из на во да устав не жал бе и при ло же не до ку мен та ци је, 
утвр дио да је Окру жни суд у Но вом Са ду у по нов ном по ступ ку до нео но-
во ре ше ње К. 130/08 од 9. апри ла 2009. го ди не. Ме ђу тим, ово ре ше ње ни је 
оспо ре но ни у устав ној жал би ни у на кнад но до ста вље ном под не ску, ни ти 
је под но си лац устав не жал бе до ста вио до ка зе да је про тив тог ре ше ња ис-
цр пео прав на сред ства из ја вљи ва њем жал бе Вр хов ном су ду Ср би је, о че-
му је био и по у чен.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је устав ну жал бу од ба цио као не-
до пу ште ну, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном 
су ду, јер не по сто је Уста вом и За ко ном утвр ђе не прет по став ке за во ђе ње 
по ступ ка и од лу чи ва ње.

5. На осно ву све га из не тог и од ред бе чла на 46. тач ка 9) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: Уж-630/2009 од 15. сеп тем бра 2011. го ди не

Не до пу ште на устав на жал ба –
(при ват ни ту жи лац ни је ис та као  

имо вин ско прав ни зах тев у кри вич ном по ступ ку)

Устав ни суд, до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Од ба цу је се устав на жал ба Ран ка Ди ни ћа из ја вље на због по вре де пра-
ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку за јем че ног од ред бом чла на 32. Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је, у кри вич ном по ступ ку ко ји се во дио пред Оп штин ским су-
дом у За је ча ру у пред ме ту К. 413/07.

О б р а з л о ж е њ е

1. Ран ко Ди нић из За је ча ра под нео је Устав ном су ду 9. фе бру а ра 2009. 
го ди не устав ну жал бу, до пу ње ну под не ском од 15. сеп тем бра 2009. го ди не, 
због по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку за јем че ног од ред бом чла-
на 32. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, у кри вич ном по ступ ку ко ји се во дио пред 
Оп штин ским су дом у За је ча ру у пред ме ту К. 413/07.
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У устав ној жал би је на ве де но: да је при ват ни ту жи лац, ов де под но си-
лац устав не жал бе, 7. ав гу ста 2007. го ди не под нео при ват ну кри вич ну ту-
жбу; да је по под не тој при ват ној ту жби скра ће ни кри вич ни по сту пак за-
по чет ак том су да од 6. сеп тем бра 2007. го ди не ко јим је при ват ном ту жи о цу 
на ло же но да уре ди при ват ну ту жбу; да по сто ји осно ва на сум ња да се кри-
вич ни по сту пак по на ве де ној при ват ној кри вич ној ту жби на мер но оду го-
вла чи; да се на глав ним пре тре си ма утвр ђу ју и рас пра вља ју ире ле вант не чи-
ње ни це и „пре те жно је су бје кат ис пи ти ва ња при ват ни ту жи лац“, ка ко од 
стра не су ди је та ко и од стра не бра ни о ца окри вље ног, а за не мар љи во ма ло 
се ис пи ту је окри вље ни. Под но си лац устав не жал бе је пред ло жио да Устав-
ни суд усво ји под не ту устав ну жал бу и на ре ди да се пред мет ни кри вич ни 
по сту пак окон ча у ра зум ном ро ку.

2. Од ред бом чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је да се устав-
на жал ба мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них 
ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се 
по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не 
Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за 
њи хо ву за шти ту. По сту пак по устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 
3. Уста ва, уре ђу је за ко ном.

Од ред ба чла на 82. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) са др жин ски је иден тич на од ред би чла на 170. Уста ва.

Из на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на про из ла зи да је јед на од прет-
по став ки за из ја вљи ва ње устав не жал бе да су Уста вом за јем че на пра ва и 
сло бо де по вре ђе на или ус кра ће на ли цу ко је под но си устав ну жал бу.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном прет ход ном по ступ ку утвр дио да је 
у тре нут ку под но ше ња устав не жал бе пред Оп штин ским су дом у За је ча-
ру во ђен кри вич ни по сту пак про тив окри вље ног Б.Н. по при ват ној ту жби 
при ват ног ту жи о ца, ов де под но си о ца устав не жал бе, због кри вич ног де ла 
увре да из чла на 170. став 2. Кри вич ног за ко ни ка („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09).

4. Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва за јем че но је пра во на пра вич но 
су ђе ње та ко што је утвр ђе но да сва ко има пра во да не за ви сан, не при стра-
сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас-
пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко-
ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га.

Од ред ба ма За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 
70/01 и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 122/08, 
72/09 и 76/10) (у да љем тек сту: ЗКП), у глaви XV у ко јој су ре гу ли са ни имо-
вин ско прав ни зах те ви у кри вич ном по ступ ку, про пи са но је: да пред лог за 
оства ри ва ње имо вин ско прав ног зах те ва у кри вич ном по ступ ку мо же под-
не ти ли це ко је је овла шће но да та кав зах тев оства ру је у пар нич ном по ступ ку 
(члан 202. став 1); да се пред лог за оства ри ва ње имо вин ско прав ног зах те ва 
у кри вич ном по ступ ку под но си ор га ну ко ме се под но си кри вич на при ја ва 
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или су ду пред ко јим се во ди по сту пак и да се пред лог мо же под не ти нај доц-
ни је до за вр шет ка глав ног пре тре са пред пр во сте пе ним су дом (члан 203. ст. 
1. и 2); да о имо вин ско прав ном зах те ву од лу чу је суд и да ће, кад суд до не-
се пре су ду ко јом се окри вље ни осло ба ђа од оп ту жбе или ко јом се оп ту жба 
од би ја или кад ре ше њем об у ста ви кри вич ни по сту пак, упу ти ти овла шће но 
ли це да имо вин ско прав ни зах тев мо же оства ри ва ти у пар нич ном по ступ-
ку (члан 206. ст. 1. и 3).

5. Устав ни суд је утвр дио да се под но си лац устав не жал бе овом су ду 
обра ћа у свој ству при ват ног ту жи о ца у кри вич ном по ступ ку ко ји се во дио 
по ње го вој при ват ној ту жби про тив окри вље ног Б. Н. Под но си лац устав-
не жал бе, ни ини ци јал но ни у на кнад но до ста вље ном под не ску ни је на вео 
да је у оспо ре ном кри вич ном по ступ ку, до тре нут ка под но ше ња устав не 
жал бе, под нео пред лог за оства ри ва ње имо вин ско прав ног зах те ва у кри-
вич ном по ступ ку, ни ти је при ло жио до ка зе о то ме.

Устав ни суд ука зу је на то да се у кри вич ном по ступ ку, пре све га, од лу-
чу је о осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог да се про тив не ког ли ца по-
кре не кри вич ни по сту пак и о оп ту жба ма ко је се том ли цу ста вља ју на те рет.

Под но си лац устав не жал бе је ис та као по вре ду пра ва на су ђе ње у ра-
зум ном ро ку у кри вич ном по ступ ку ко ји се во ди по ње го вој при ват ној ту-
жби про тив окри вље ног Б. Н. Устав ни суд, с тим у ве зи, нај пре ука зу је на 
но ви ју прак су Европ ског су да за људ ска пра ва у Стра збу ру ко ји је утвр дио 
да се пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку из чла на 6. Европ ске кон вен ци је за 
за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, ко је је са др жин ски иден тич но 
пра ву из чла на 32. Уста ва, мо же јем чи ти и оште ће ном као ту жи о цу или при-
ват ном ту жи о цу, али са мо од тре нут ка ка да је он ис та као свој имо вин ско-
прав ни зах тев у кри вич ном по ступ ку (Од лу ка Бо рис Сто ја нов ски про тив 
БЈР Ма ке до ни је, од 6. ма ја 2010. го ди не, апли ка ци ја број 41916/04, став 40).

Устав ни суд је оце нио да из на во да устав не жал бе и при ло же них до ка за не 
про из ла зи да је под но си лац устав не жал бе ис та као имо вин ско прав ни зах тев 
у озна че ном кри вич ном по ступ ку, те да сто га у том по ступ ку ни је ни од лу-
чи ва но о ње го вим гра ђан ским пра ви ма и оба ве за ма. С об зи ром на то, пре ма 
ста ву Устав ног су да, под но си лац устав не жал бе не мо же ис ти ца ти да му је у 
оспо ре ном кри вич ном по ступ ку по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку.

По ла зе ћи од то га да се озна че но устав но пра во у кон крет ном слу ча ју не 
јем чи под но си о цу устав не жал бе, као при ват ном ту жи о цу у кри вич ном по-
ступ ку, Устав ни суд је устав ну жал бу од ба цио као не до пу ште ну, са гла сно од-
ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду, јер не по сто је прет-
по став ке утвр ђе не Уста вом и За ко ном за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње.

6. С об зи ром на све на ве де но, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 
46. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: Уж-175/2009 од 10. но вем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 8/12)
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ИЗ ДВО ЈЕ НО МИ ШЉЕ ЊЕ  
у од но су на Ре ше ње Устав ног су да Уж-175/2009 
од 10. но вем бра 2011. го ди не

I
Устав ни суд је на сед ни ци од 10. но вем бра 2011. го ди не, у пред ме ту број 

Уж-175/2009, ве ћи ном гла со ва, до нео ре ше ње ко јим је од ба цио као не до пу-
ште ну устав ну жал бу Ран ка Ди ни ћа из ја вље ну због по вре де пра ва на су ђе-
ње у ра зум ном ро ку за јем че ног од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли-
ке Ср би је, у кри вич ном по ступ ку ко ји се во дио пред Оп штин ским су дом у 
За је ча ру у пред ме ту К. 413/07 због кри вич ног де ла увре де из чла на 170. Кри-
вич ног за ко ни ка. Ре ше ње је до не то са обра зло же њем да се озна че но устав но 
пра во у кон крет ном слу ча ју не јем чи под но си о цу устав не жал бе као при ват-
ном ту жи о цу у кри вич ном по ступ ку, јер у том по ступ ку ни је ис та као имо-
вин ско прав ни зах тев.

У ве зи са овим пред ме том, од но сно овим ре ше њем (у да љем тек сту: Ре-
ше ње) из дво ји ла сам ми шље ње из про це ду рал них и су штин ских раз ло га. 

Као би тан про це ду рал ни раз лог, ва жан не са мо за од лу чи ва ње у овом 
пред ме ту, већ и за по сту па ње Устав ног су да уоп ште, на во дим чи ње ни цу да 
је Суд до нео Ре ше ње, у ко ме је, по мом ми шље њу (као и ми шље њу Од бо ра за 
прет ход ну кон тро лу устав них жал би) про ме нио свој до са да шњи став из ра-
жен у ви ше од лу ка,3 по чев од Од лу ке Уж-372/2008 од 16. ок то бра 2008. го ди-
не, а да прет ход но за то ни је спро ве де на про це ду ра пред ви ђе на чла ном 92. 
По слов ни ка о ра ду Устав ног су да, ни ти су у обра зло же њу Ре ше ња на ве де ни 
раз ло зи за про ме ну до са да шњег ста ва Су да.4 На и ме, Суд је ра ни је од лу чи вао 
о устав ним жал ба ма при ват них кри вич них ту жи ла ца због по вре де пра ва на 
су ђе ње у ра зум ном ро ку у ме ри ту му, од но сно усва јао устав не жал бе чи ји су 
под но си о ци би ли оште ће ни у кри вич ном по ступ ку, па и при ват ни ту жи о ци, 
без об зи ра на чи ње ни цу да ли су ис та кли имо вин ско прав ни зах тев или ни-
су, и утвр ђи вао да им је „у по ступ ку ко ји је во ђен пред над ле жним су до ви-
ма у кри вич ним пред ме ти ма по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку“. 

На рав но, да Устав ни суд мо же ме ња ти сво ја ра ни ја ста но ви шта, од но-
сно да устав но суд ска прак са мо же ево лу и ра ти, али то мо ра би ти вид но из 
ње го вих од лу ка. Ме ђу тим, у усво је ном Ре ше њу, о то ме се уоп ште не го во-
ри, ни ти се из но се би ло ка кви раз ло зи за про ме ну до са да шњег ста ва Су да.  

3 Ви де ти, при ме ра ра ди: Од лу ку Уж-261/2007 од 25. де цем бра 2008. го ди не, Од лу ку Уж-
400/2008 од 18. мар та 2010. го ди не и Од лу ку Уж-2654/2009 од 23. мар та 2010. го ди не.

4 Члан 92. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да гла си:
 „Устав ни суд на обра зло же ни пи сме ни зах тев пред сед ни ка, су ди је или рад ног те ла Устав-

ног су да, ста ви ће на днев ни ред сед ни це Су да зах тев за пре и спи ти ва ње ра ни је за у зе тог 
ста ва Су да. 

 О зах те ву из ста ва 1. овог чла на, ми шље ње да је над ле жно рад но те ло Устав ног су да. 
 О по тре би пре и спи ти ва ња ра ни је за у зе тог ста ва Устав ног су да, на сед ни ци Су да во ди се 

по себ на рас пра ва, уз из но ше ње раз ло га за про ме ну ста ва. 
 Ако се утвр ди да став Устав ног су да из ра жен у пред ло гу од лу ке од сту па од ра ни је за у зе тог 

ста ва о исто вет ном пи та њу, до но ше ње од лу ке ће се од ло жи ти ра ди од лу чи ва ња о по тре би 
пре и спи ти ва ња ра ни јег за у зе тог ста ва“.
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На ве де но по сту па ње Су да не во ди прав ној си гур но сти у за шти ти устав них 
пра ва, ко ја зах те ва да се Устав ни суд у исто вет ним прав ним слу ча је ви ма при-
др жа ва сво јих ра ни јих од лу ка, од но сно ста но ви шта, или ако их ме ња то ја-
сно на зна чи и ар гу мен ту је. Из ри чи то обра зла га ње сва ког дру га чи јег по сту-
па ња Устав ног су да у од но су на ње го ву ра ни ју прак су је ну жно ка ко се не би 
схва ти ло да Устав ни суд по сту па са мо вољ но, тј. да Суд дру га чи је по сту па од 
до та да шње прак се, а да за то не на во ди устав но прав не раз ло ге. 

На да ље, не ја сно је за што се у обра зло же њу Ре ше ња (а што је Устав ни суд 
чи нио без из у зет ка у по ме ну тим, ра ни је до не тим од лу ка ма) уоп ште не на во де 
од ред бе За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, ко је се од но се на по ло жај, пра ва и 
оба ве зе при ват ног ту жи о ца у кри вич ном по ступ ку ко ји мо же сам да по кре-
не кри вич ни по сту пак (а не са мо као суп си ди јер ни ту жи лац – кад од у ста не 
јав ни ту жи лац), већ са мо од ред бе о то ме ко мо же под не ти имо вин ско прав-
ни зах тев у кри вич ном по ступ ку, ка да и ко ме се под но си пред лог за оства-
ри ва ње имо вин ско прав ног зах те ва у кри вич ном по ступ ку и на ко ји на чин 
суд од лу чу је о овом зах те ву. Устав ни суд, при то ме, не обра зла же из ко јих то 
од ре да ба Уста ва или пак за ко на сле ди став о усло вље но сти за шти те Уста вом 
ујем че ног пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку ис ти ца њем имо вин ско прав ног 
зах те ва у кри вич ном по ступ ку од стра не при ват ног кри вич ног ту жи о ца (под-
но си о ца устав не жал бе). Ово тим пре, што у од ред ба ма Уста ва и за ко на ни-
је из ри чи то утвр ђе но да је за оства ри ва ње и за шти ту устав ног пра ва на су-
ђе ње у ра зум ном ро ку ну жно да оште ће ни у кри вич ном по ступ ку ис так не и 
свој имо вин ско прав ни зах тев. Пра во ка зне ног го ње ња (па и суп си ди јер ног) 
ни је исто вет но, ни ти јед на ко са пра вом ис ти ца ња имо вин ско прав ног зах те-
ва, од но сно на кна де ште те од окри вље ног. За кон ска овла шће ња оште ће ног 
као при ват ног ту жи о ца не об у хва та ју са мо пра ва ко ја има јав ни ту жи лац у 
кри вич ном по ступ ку, већ и за шти ту по је ди нач ног ин те ре са оште ће ног као 
жр тве ка зне ног де ла, а ти ме и ње го во пра во да се о ње го вој ту жби од лу чи 
пра вед но и у ра зум ном ро ку. При ват ном ту жи о цу је при знат по ло жај жр тве 
у кри вич ном по ступ ку од ред ба ма чла на 221. тач. 6) и 7) За ко ни ка о кри вич-
ном по ступ ку, ко ји ма је про пи са но да је оште ће ни ли це чи је је ка кво лич но 
или имо вин ско пра во кри вич ним де лом по вре ђе но или угро же но, а да свој-
ство ту жи о ца у кри вич ном по ступ ку има јав ни ту жи лац, при ват ни ту жи лац 
и оште ће ни као ту жи лац. 

II
На по ми њем да је у до са да шњој прак си Устав ни суд усва јао устав не жал-

бе ко је су из ја вљи ва не од стра не при ват них ту жи ла ца због по вре де пра ва на 
су ђе ње у ра зум ном ро ку у кри вич ном по ступ ку во ђе ном због по вре де ча сти 
и угле да, и утвр ђи вао по вре ду тог пра ва5, као и устав не жал бе оште ће ног6 

5 Ви де ти Од лу ку Уж-372/2008. од 16. ок то бра 2008. го ди не и Од лу ку Уж-400/2008 од 18. мар-
та 2010. го ди не. 

6 Видети Одлуку Уж-261/2007. од 25. децембра 2008. године.
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и оште ће ног као ту жи о ца7. У овим пред ме ти ма Устав ни суд ни је усло вља-
вао „до пу ште ност устав не жал бе по сто ја њем имо вин ско прав ног зах те ва у 
кри вич ном по ступ ку“, као што је то учи ње но у овом пред ме ту. 

Усва ја ју ћи устав не жал бе Устав ни суд је у по ме ну тим од лу ка ма, по ред 
оста лог, кон ста то вао: 

– да се пра ва га ран то ва на од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва пр вен стве-
но од но се на стран ке у пар нич ном по ступ ку и на окри вље ног у кри вич ном 
по ступ ку. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду од ред бе За ко ни ка о кри вич ном по ступ-
ку ко је се од но се на при ват ног ту жи о ца у кри вич ном по ступ ку, Суд је оце-
нио да се пра ва на пра вич но су ђе ње и су ђе ње у ра зум ном ро ку у од ре ђе ним 
слу ча је ви ма мо ра ју га ран то ва ти и при ват ном ту жи о цу у кри вич ном по ступ-
ку. Има ју ћи у ви ду да је под но си лац устав не жал бе имао свој ство при ват-
ног ту жи о ца у кри вич ном по ступ ку ....... од но сно да је са гла сно за ко ну, по 
ње го вој при ват ној ту жби во ђен пред мет ни кри вич ни по сту пак, Устав ни 
суд је оце нио да је исти овла шћен за под но ше ње устав не жал бе у ци љу за-
шти те Уста вом за јам че ног пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку (Уж-372/2008);

– да је ду жност су да да кри вич ни по сту пак спро ве де без од ла га ња, да 
пра во вре ме но и ефи ка сно ре а гу је и да бла го вре ме но пре ду зме све за кон-
ске ме ре у ци љу раз ја шње ња чи ње нич ног ста ња и до но ше ње од лу ке. Устав-
ни суд на гла ша ва да је у прав ној др жа ви од из у зет не ва жно сти до но ше ње 
од лу ка без од ла га ња ка ко се не би угро зи ла де ло твор ност суд ске за шти те 
Уста вом га ран то ва них пра ва и сло бо да и ка ко би се по вра ти ло и одр жа ло 
по ве ре ње гра ђа на у су до ве (Уж-261/2007 и Уж-400/2008); 

– да је Суд имао у ви ду зна чај пи та ња за под но си о ца устав не жал бе, тј. 
да је зах те ва на суд ска за шти та пра ва лич но сти, кон крет но ча сти, угле да и 
до сто јан ства лич но сти, ко ја има ју ранг основ них људ ских пра ва га ран то ва-
них Уста вом, те да је „не сум њи во да ова пра ва за при ват ног ту жи о ца има-
ју по себ ну ва жност (Уж-372/2008)“;

– да је под но си лац устав не жал бе, оште ће ни имао не спо ран ин те рес, 
од но сно прав ни ин те рес да се кри вич ни по сту пак спро ве де и окон ча пре-
су дом су да, те да је ду жност су да „да по сту пак спро ве де без оду го вла че ња 
и да оне мо гу ћи сва ку зло у по тре бу пра ва ко ја при па да ју ли ци ма ко ја уче-
ству ју у по ступ ку да пра во вре ме но и ефи ка сно ре а гу је и да бла го вре ме но 
пре ду зме све за кон ске ме ре у ци љу раз ја шње ња чи ње нич ног ста ња и до но-
ше ња од лу ке“ (Уж-2654/2009);

– да по сто ја ње за ко ном пред ви ђе не мо гућ но сти да под но си лац устав-
не жал бе по кре не пар нич ни по сту пак за на кна ду ште те про тив окри вље не, 
по оце ни Устав ног су да, не до во ди у пи та ње ње гов ин те рес да се у кри вич-
ном по ступ ку, ко ји је у свој ству оште ће ног као ту жи о ца на ста вио да во ди 
пред над ле жним су дом, од лу чи о кри вич ној од го вор но сти окри вље не. Суд 
је при то ме имао у ви ду и од ред бу чла на 13. За ко на о пар нич ном по ступ ку 
(„Слу жбе ни гла сни РС“, број 125/04), ко јом је про пи са но да је у пар нич ном 
по ступ ку суд у по гле ду по сто ја ња кри вич ног де ла и кри вич не од го вор но сти  

7 Ви де ти Од лу ку Уж-2654/2009. од 24. мар та 2010. го ди не.
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учи ни о ца ве зан за прав но сна жну пре су ду кри вич ног су да ко јом се оп ту-
же ни огла ша ва кри вим (Уж-2654/2009).

Ука зу је мо и на то да је упра во на кон Од лу ке Устав ног су да Ср би је у 
пред ме ту Уж-372/2008, Европ ски суд за људ ска пра ва у Стра збу ру за у зео 
ста но ви ште да је устав на жал ба од да на до но ше ња ове од лу ке у Ре пу бли ци 
Ср би ји по ста ла у на че лу де ло твор но прав но сред ство. 

III
Су штин ски раз лог због ко јег сам из дво ји ла ми шље ње, је су не ра шчи-

шће на прав на пи та ња, од но сно ди ле ме ко је је сво јом са др жи ном отво ри ло 
Ре ше ње у пред ме ту Уж-175/2009:

пр во, ко ме све Устав у чла ну 32. јем чи пра во на пра вич но су ђе ње, и у 
окви ру то га пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку, кад утвр ђу је да „сва ко има 
пра во да не за ви сан и за ко ном већ уста но вљен суд пра вич но и у ра зум ном 
ро ку јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но-
сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка...“;

дру го, ако је имо вин ски зах тев у кри вич ним по ступ ци ма ад хе зи о ни зах-
тев, од но сно спо ред на ствар, да ли не ис ти ца ње тог зах те ва, мо же ли ши ти 
оште ће ног као при ват ног ту жи о ца Уста вом за јам че ног пра ва на су ђе ње у 
ра зум ном ро ку;

тре ће, да ли се до стиг ну ти, од но сно ус по ста вље ни ни во пру жа ња за-
шти те пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку пред Устав ним су дом, у од но су на 
при ват не ту жи о це, од но сно дру ге оште ће не у кри вич ном по ступ ку мо же 
ума њи ва ти и су жа ва ти, и ако мо же ка да и под ко јим усло ви ма, те шта су 
за пра во устав но прав ни раз ло зи у кон крет ном слу ча ју за су жа ва ње ра ни-
је ус по ста вље ног ни воа за шти те пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку оште ће-
них у кри вич ном по ступ ку;

че твр то, на те ме љу ко јих од ред ба Уста ва и/или за ко на је Устав ни суд 
за сно вао сво је ста но ви ште из ра же но у обра зло же њу Ре ше ња, пре ма ко ме 
под но си лац устав не жал бе (као оште ће ни и/или као при ват ни ту жи лац) „не 
мо же ис ти ца ти да му је у оспо ре ном кри вич ном по ступ ку по вре ђе но пра-
во на су ђе ње у ра зум ном ро ку,“ ако у том по ступ ку „ни је исто вре ме но ис-
та као и имо вин ско прав ни зах тев“, од но сно да се „устав но пра во на су ђе ње 
у ра зум ном ро ку не јем чи при ват ном ту жи о цу у кри вич ном по ступ ку, ко-
ји ни је ис та као имо вин ско прав ни зах тев у том по ступ ку“;

пе то, да ли је до са да шња прак са Устав ног су да во ди ла ја ча њу за шти те 
устав них пра ва жр та ва кри вич них, од но сно ка зне них де ла, и да ли је Устав-
ни суд тре ба ло да су жа ва ту за шти ту у си ту а ци ји кад из на шег за ко но дав-
ства још увек про из ла зи да жр тви кри вич ног де ла тре ба омо гу ћи ти не са мо 
уче шће у по ступ ци ма пред др жав ним ор га ни ма на от кри ва њу и ка жња ва-
њу учи ни ла ца кри вич них де ла, већ и оства ри ва ње ње них пра ва на пот пу-
ну са тис фак ци ју;

ше сто, да ли но во у ста но вље на прак са Устав ног су да мо же або ли ра ти су-
до ве од од го вор но сти за об у ста ву кри вич них по сту па ка по кре ну тих при ват-
ним ту жба ма због ап со лут не за ста ре ло сти кри вич ног го ње ња, иа ко се ра ди 
о по ступ ци ма за по че тим због по вре де Уста вом за јам че них пра ва при ват них  
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ту жи ла ца (пра ва на људ ско до сто јан ство, на те ле сни ин те гри тет, на имо-
ви ну и др.), ко ја пре ма чла ну 22. Уста ва ужи ва ју суд ску за шти ту у слу ча-
ју по вре де, као и пра во на укла ња ње по сле ди ца ко је су по вре дом на ста ле; 

сед мо, да ли прак са Европ ског су да за људ ска пра ва у Стра збу ру, ко ја 
обез бе ђу је ми ни мал не стан дар де за шти те људ ских пра ва, огра ни ча ва Устав-
ни суд у од лу чи ва њу или му омо гу ћа ва да пру жи и ве ћи сте пен за шти те и 
да бу де ма ње ре стрик ти ван у при ме ни од ре да ба о пра ву на су ђе ње у ра-
зум ном ро ку, ако за то по сто је раз ло зи и осно ви у на шем до ма ћем пра ву; 

осмо, ка ква је за пра во прак са Европ ског су да за људ ска пра ва у при ме-
ни чла на 6. став 1. Европ ске кон вен ци је, с об зи ром на то да се у обра зло-
же њу Ре ше ња на во ди но ва прак са овог су да пре ма ко јој се „пра во на су ђе-
ње у ра зум ном ро ку мо же јем чи ти оште ће ном као ту жи о цу или при ват ном 
ту жи о цу, али са мо од тре нут ка ка да је он ис та као свој имо вин ско прав ни 
зах тев у кри вич ном по ступ ку“ уз по зи ва ње на Од лу ку Бо рис Сто ја нов ски 
про тив БЈР Ма ке до ни је, од 6. ма ја 2010. го ди не, апли ка ци ја број 41916/04, 
став 4. С об зи ром на то да став Европ ског су да ни је на ве ден in tex to, ни ти 
је бли же на ве ден пред мет, од но сно зах тев под но си о ца по ме ну те апли ка ци-
је, на по ме ну ће мо са мо да се у тој стра збур шкој од лу ци ра ди о суп си ди јер-
ном, а не о при ват ном ту жи о цу. 

Ни је спо р но да је у по гле ду за шти те пра ва оште ће ног на су ђе ње у ра-
зум ном ро ку ево лу и ра ла прак са Европ ског су да у Стра збу ру. Нај пре, она 
је за и ста би ла ре стрик тив на (пред мет Ac qu a vi va pro tiv Fran cu ske, oд 24. ок-
то бра 1995), али је Европ ски суд ка сни је у по је ди ним пред ме ти ма при зна-
вао за шти ту овог пра ва оште ће ном „као са мо стал ног пра ва“ и у слу ча ју 
кад оште ће ни у кри вич ном по ступ ку ни је ис та као од штет ни зах тев. Суд је 
то чи нио ако оште ће ном на ци о нал но пра во да је овла шће ње (пра во) да сам 
го ни учи ни о ца кри вич ног де ла, а ис ход кри вич ног по ступ ка му да је пра во 
на обе ште ће ње, тј. ис ход ка зне ног по ступ ка је од лу чан и за „спо р но“ пра-
во на обе ште ће ње (пре су да Pi e ni a zek pro tiv Polj ske, од 28. сеп тем бра 2004), 
од но сно ако се оште ће ни у ка зне ном по ступ ку ни је из ри чи то (ја сно) од ре-
као тог пра ва (пре су да Pe rez prоtiv Fran cu ske од 12. фе бру а ра 2004). У овој 
пре су ди, Европ ски суд ука зу је и на то да се при хва та њем та квог „но вог 
при сту па“, са гла сно ци ље ви ма и свр си Кон вен ци је, огра ни че ња по сту пов-
них пра ва из чла на 6. став 1. Кон вен ци је, мо ра ју ре стрик тив но ту ма чи ти.

И Устав ни суд Хр ват ске је 2008. го ди не пр о ме нио сво ју до та да шњу 
прак су, с по зи вом на прак су Европ ског су да и по чео пру жа ти ши ру устав-
но прав ну за шти ту пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку у кри вич ним по ступ-
ци ма и ли цу ко је има ста тус оште ће ног као ту жи о ца у кри вич ном по ступ-
ку и кад у том по ступ ку ни је по ста вио имо вин ско прав ни зах тев.8

Из из не тих раз ло га сам од лу чи ла да у овом пред ме ту из дво јим ми-
шље ње. 

       Су ди ја, 
      Др Бо са М. Не на дић

8 Ви де ти Од лу ку U-II IVs-3511/2006, од 22. ок то бра 2008. го ди не.
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Не до пу ште на устав на жал ба 
(у пре кр шај ном по ступ ку ни је од лу чи ва но 

о пра ви ма под но си о ца устав не жал бе као оште ће ног)

Устав ни суд, до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Од ба цу је се устав на жал ба З. П. из ја вље на због по вре де пра ва на пра-
вич но су ђе ње и пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, за јем че них од ред бом 
чла на 32. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, у пре кр шај ном по ступ ку ко ји се во дио 
пред Оп штин ским ор га ном за пре кр ша је у Но вом Па за ру у пред ме ту Уп. 
11775/06-63.

О б р а з л о ж е њ е

1. З. П. из Но вог Па за ра, пре ко пу но моћ ни ка М. Х. П, адво ка та из Но-
вог Па за ра, под нео је Устав ном су ду 28. ја ну а ра 2009. го ди не устав ну жал-
бу због по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње и пра ва на су ђе ње у ра зум ном 
ро ку, за јем че них од ред бом чла на 32. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, у пре кр шај-
ном по ступ ку ко ји се во дио пред Оп штин ским ор га ном за пре кр ша је у Но-
вом Па за ру у пред ме ту Уп. 11775/06-63.

У устав ној жал би је на ве де но: да је под но си лац устав не жал бе, као оште-
ће ни под нео зах тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка про тив М.П. и К.П, 
али да Оп штин ски ор ган за пре кр ша је у Но вом Па за ру ни је у том пред ме-
ту ис ко ри стио сва за кон ска овла шће ња ко ја је имао да пре кр шај ни по сту-
пак окон ча у ро ку од две го ди не од да на под не те пре кр шај не при ја ве, већ 
је нео прав да но до зво лио да на сту пи ап со лут на за ста ре лост за да ље во ђе-
ње овог пре кр шај ног по ступ ка; да је под но си лац устав не жал бе „не за до-
во љан са на сту па њем ап со лут не за ста ре ло сти за да ље во ђе ње пре кр шај-
ног по ступ ка без оправ да ног раз ло га“; да код под но си о ца по сто ји и да ље 
ста ње стал не уз не ми ре но сти, на пе то сти у на ру ша ва њу ње го вог при ват ног 
и по ро дич ног ми ра, што ор ган за пре кр ша је у за ко ном пред ви ђе ном ро-
ку ни је до нео од лу ку у овој пре кр шај ној ства ри. Под но си лац устав не жал-
бе је пред ло жио да му „Ре пу бли ка Ср би ја на кна ди не ма те ри јал ну ште ту за 
на сту па ње ап со лут не за ста ре ло сти за да ље во ђе ње пре кр шај ног по ступ ка 
у пред ме ту Оп штин ског ор га на за пре кр ша је у Но вом Па за ру Уп. 11775/06 
од 12. де цем бра 2008. го ди не“ у опре де ље ном нов ча ном из но су

2. Од ред бом чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је да се устав-
на жал ба мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них 
ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се 
по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не 
Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за 
њи хо ву за шти ту. По сту пак по устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 
3. Уста ва, уре ђу је за ко ном.
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Од ред ба чла на 82. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) са др жин ски је иден тич на од ред би чла на 170. Уста ва.

Из на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на про из ла зи да је јед на од прет-
по став ки за из ја вљи ва ње устав не жал бе да су Уста вом за јем че на пра ва и 
сло бо де по вре ђе на или ус кра ће на ли цу ко је под но си устав ну жал бу.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном прет ход ном по ступ ку утвр дио: да је 
оште ће ни, ов де под но си лац устав не жал бе, 21. но вем бра 2006. го ди не Оп-
штин ском ор га ну за пре кр ша је у Но вом Па за ру под нео зах тев за по кре та-
ње пре кр шај ног по ступ ка про тив М. П. и К. П., због пре кр ша ја из чла на 
22. Од лу ке о кућ ном ре ду у стам бе ним згра да ма и ста но ви ма на те ри то ри ји 
оп шти не Но ви Па зар; да је у под не том зах те ву на ве де но, из ме ђу оста лог, и 
то да су „при ја вље ни сме сти ли сво је де те ста ро 4–5 ме се ци, од чи јег пла ча 
и га ла ме је не мо гу ће за спа ти“ и да се не по што ва ње кућ ног ре да од стра не 
при ја вље них „ма ни фе сту је бу ком, га ла мом и зву ци ма из њи хо вих про сто-
ри ја, а по себ но у вре ме днев ног и ноћ ног од мо ра“; да у под не том зах те ву 
ни је са др жан пред лог за оства ри ва ње имо вин ско прав ног зах те ва оште ће-
ног; да је ре ше њем Оп штин ског ор га на за пре кр ша је оп шти не Но ви Па зар 
Уп. 11775/06-63 од 12. де цем бра 2008. го ди не об у ста вљен пре кр шај ни по-
сту пак про тив окри вље них М. П. и К. П. због на сту па ња ап со лут не за ста-
ре ло сти за да ље во ђе ње пре кр шај ног по ступ ка.

4. Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва за јем че но је пра во на пра вич но 
су ђе ње та ко што је утвр ђе но да сва ко има пра во да не за ви сан, не при стра-
сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас-
пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко-
ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га.

Од ред ба ма За ко на о пре кр ша ји ма („Слу жбе ни гла сник СРС“, број 44/89 
и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 
16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 и 55/04), ко ји је ва жио у вре ме во ђе ња пред-
мет ног пре кр шај ног по ступ ка, из ме ђу оста лог је би ло про пи са но: да оште-
ће ни има пра во да сам или пре ко свог за кон ског за ступ ни ка или пу но моћ-
ни ка под но си зах тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка, као и до ка зе, 
ста вља пред ло ге и ис ти че имо вин ско прав ни зах тев за на кна ду ште те или 
по вра ћај ства ри (члан 138. став 2. тач. 1. и 2); да пред лог за оства ри ва ње 
имо вин ско прав ног зах те ва у пре кр шај ном по ступ ку мо же под не ти ли це 
ко је је овла шће но да та кав зах тев оства ру је у пар ни ци, нај ка сни је до до но-
ше ња пр во сте пе ног ре ше ња о пре кр ша ју (члан 160. став 1); да ће се, ако је 
зах тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка ре ше њем од ба чен или је пре кр-
шај ни по сту пак об у ста вљен, оште ће ни упу ти ти да свој имо вин ско прав ни 
зах тев оства ри у пар ни ци и да про тив од лу ке о имо вин ско прав ном зах те ву 
оште ће ни има пра во жал бе (члан 161. ст. 2. и 4); да ће се, кад пр во сте пе ни 
ор ган за пре кр ша је утвр ди да не по сто је усло ви за по кре та ње пре кр шај ног 
по ступ ка, зах тев ре ше њем од ба ци ти (члан 180. став 1); да не по сто је усло-
ви за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка, из ме ђу оста лог и кад је на сту пи-
ла за ста ре лост за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка (члан 180. став 2. тач ка 
4); да ће се ре ше ње из ста ва 1. овог чла на до ста ви ти под но си о цу зах те ва, а 
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оште ће ни ће се оба ве сти ти да имо вин ско прав ни зах тев мо же оства ри ти у 
пар ни ци (члан 180. став 3).

5. Устав ни суд је утвр дио да се под но си лац устав не жал бе овом су ду 
обра ћа у свој ству оште ће ног и под но си о ца зах те ва за по кре та ње пре кр-
шај ног по ступ ка због пре кр ша ја из чла на 22. Од лу ке о кућ ном ре ду у стам-
бе ним згра да ма и ста но ви ма на те ри то ри ји оп шти не Но ви Па зар, ко ји по-
сту пак је ре ше њем Оп штин ског ор га на за пре кр ша је оп шти не Но ви Па зар 
Уп. 11775/06-63 од 12. де цем бра 2008. го ди не об у ста вљен због на сту па ња 
ап со лут не за ста ре ло сти.

По ла зе ћи од од ред бе чла на 32. став 1. Уста ва и оце њу ју ћи при ро ду оспо-
ре ног пре кр шај ног по ступ ка, Устав ни суд је утвр дио да са мо окри вље ном 
у та квом по ступ ку мо гу би ти по вре ђе на пра ва на пра вич но су ђе ње и су-
ђе ње у ра зум ном ро ку. На и ме, пред мет пре кр шај ног по ступ ка пред ста вља 
утвр ђи ва ње по сто ја ња пре кр ша ја про пи са ног оп штин ском Од лу ком о кућ-
ном ре ду у стам бе ним згра да ма и ста но ви ма на те ри то ри ји оп шти не Но-
ви Па зар и утвр ђи ва ње пре кр шај не од го вор но сти окри вље них, па се евен-
ту ал ним на ру ша ва њем про це сних га ран ци ја из чла на 32. став 1. Уста ва у 
овом пре кр шај ном по ступ ку мо гу по вре ди ти са мо пра ва окри вље них, а не 
и оште ће ног. И по ред то га што од ред бе чла на 138. став 2. За ко на о пре кр-
ша ји ма овла шћу ју оште ће ног да пред у зи ма од ре ђе не про це сне рад ње, по 
оце ни Устав ног су да, у овом пре кр шај ном по ступ ку ни је од лу чи ва но о пра-
ви ма под но си о ца устав не жал бе, па сто га под но си лац не мо же би ти ле ги-
ти ми сан да из ја ви устав ну жал бу због по вре де пра ва из чла на 32. став 1. 
Уста ва. Устав ни суд је ова кав став већ из ра зио у ре ше њу Уж-278/2009 од 14. 
ма ја 2009. го ди не, у ко ме је од ба цио устав ну жал бу истог под но си о ца, из ја-
вље ну пре ко истог пу но моћ ни ка, а ко ја се од но си ла на пре кр шај ни по сту-
пак во ђен због истог пре кр ша ја.

Устав ни суд ука зу је и на то да је, од лу чу ју ћи у овом пред ме ту, имао у 
ви ду и кри те ри јум Европ ског су да за људ ска пра ва, пре ма ко ме се прав на 
за шти та за по вре ду пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку мо же пру жа ти са мо 
он да ка да се ра ди о пра ви ма ко ја су при зна та у до ма ћем пра ву и ко ја су, 
у нај ма њу ру ку, за сно ва на на ар гу мен то ва ним на во ди ма: „Спор мо ра би-
ти искрен и озби љан; он се не мо ра од но си ти на са мо по сто ја ње по је ди ног 
пра ва, већ об у хва та и пи та ње оби ма тог пра ва и на чи на на ко ји се то пра-
во мо же ко ри сти ти; нај зад, ре зул тат по ступ ка мо ра има ти ди рек тан ути цај 
на пра во о ко ме се ра ди“ (ви де ти пре су ду Pu das v. Swe den).

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је под не ту устав ну жал бу од ба-
цио као не до пу ште ну, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на о 
Устав ном су ду, јер не по сто је прет по став ке утвр ђе не Уста вом и За ко ном за 
во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње.

6. С об зи ром на све на ве де но, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 
46. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: Уж-142/2009 од 24. но вем бра 2011. го ди не
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Устав не жал бе из обла сти гра ђан ског пра ва

По вре да пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку
из чла на 32. став 1. Уста ва

Устав ни суд, до нео је 

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба М. П. и утвр ђу је се да је у пар нич ном по ступ-
ку ко ји се во дио пред Тре ћим оп штин ским су дом у Бе о гра ду у пред ме ту П. 
3073/98 по вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе на су ђе ње у ра зум ном 
ро ку, за јем че но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

2. Утвр ђу је се пра во под но си о ца устав не жал бе на на кна ду не ма те ри-
јал не ште те, ко је мо же оства ри ти на на чин пред ви ђен од ред ба ма чла на 90. 
За ко на о Устав ном су ду.

3. На ла же се над ле жном су ду да пре ду зме све ме ре ка ко би се пар нич-
ни по сту пак из тач ке 1. окон чао у нај кра ћем ро ку. 

О б р а з л о ж е њ е

1. М. П. из Бе о гра да је 2. јул 2009. го ди не под нео Устав ном су ду устав-
ну жал бу због по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку из чла на 32. став 
1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је у пар нич ном по ступ ку ко ји се во дио пред Тре-
ћим оп штин ским су дом у Бе о гра ду у пред ме ту П. 3073/98.

Под но си лац устав не жал бе ис ти че да је про те кло 11 и по го ди на од по-
кре та ња пред мет ног пар нич ног по ступ ка и да пар ни ца још ни је прав но-
сна жно окон ча на, па сма тра да је, у кон крет ном слу ча ју, по вре ђе но ње го во 
пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку. Пред ла же да Устав ни суд усво ји устав-
ну жал бу, да му утвр ди пра во на на кна ду ште те и на ло жи ре дов ним су до-
ви ма да окон ча ју по сту пак у ра зум ном ро ку.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал-
ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју 
или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако 
су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту.

Пре ма од ред би чла на 82. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 109/07), устав на жал ба се мо же из ја ви ти и ако ни су ис цр-
пље на прав на сред ства, у слу ча ју ка да је под но си о цу жал бе по вре ђе но пра-
во на су ђе ње у ра зум ном ро ку.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.
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3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у спи се пред-
ме та Тре ћег оп штин ског су да у Бе о гра ду П. 3073/98 и утвр дио сле де ће чи-
ње ни це и окол но сти од зна ча ја за од лу чи ва ње у овој устав но прав ној ства ри:

М. П. (ов де под но си лац устав не жал бе), Б. П. и С. П. су 2. но вем бра 
1998. го ди не под не ли Тре ћем оп штин ском су ду у Бе о гра ду ту жбу про тив С. 
Ј, ра ди нео сно ва ног обо га ће ња. У ту жби је на ве де но: да су пар нич не стран-
ке су вла сни ци ку ће у ули ци В. И. бр. 53 у Б., и да ту же на од но вем бра 1997. 
го ди не нео вла шће но са чла но ви ма сво је по ро ди це ко ри сти це лу не по крет-
ност; да ту жи о ци тра же да пр во сте пе ни суд оба ве же ту же ну да им на име 
нео сно ва ног обо га ће ња ис пла ти од го ва ра ју ће нов ча не из но се. Пред мет је 
за ве ден под бро јем П. 3073/98.

Ту же на – про тив ту жи ља је 13. ок то бра 2003. го ди не под не ла про тив-
ту жбу про тив ту жи ла ца – про тив ту же них.

Пр во сте пе ни суд је 24. фе бру а ра 2004. го ди не усво јио пред лог ту же не – 
про тив ту жи ље и до нео ре ше ње П. 3073/98 ко јим је од ре дио ми ро ва ње по-
ступ ка у овој прав ној ства ри.

Ту жи о ци – про тив ту же ни су 17. ма ја 2004. го ди не пред ло жи ли да пр-
во сте пе ни суд на ста ви с по ступ ком у овој прав ној ства ри, има ју ћи у ви ду 
да је про те кло три ме се ца од да на на сту па ња ми ро ва ња по ступ ка.

Ту жи о ци – про тив ту же ни су 20. но вем бра 2004. го ди не опет тра жи ли 
да се на ста ви по сту пак у овој пар ни ци, а пр во сте пе ни суд је сле де ће ро чи-
ште за глав ну рас пра ву одр жао 24. фе бру а ра 2005. го ди не.

Има ју ћи у ви ду да су ту жи о ци – про тив ту же ни ту жи ли и Г. М. Б. (та-
ко ђе су вла сник ку ће у ули ци В. И. бр. 53 у Б.) ра ди нео сно ва ног обо га ће-
ња, пр во сте пе ни суд је 24. мар та 2006. го ди не од лу чио да спо ји пар ни це П. 
3073/98 и П. 1364/02, ра ди за јед нич ког рас пра вља ња.

Тре ћи оп штин ски суд у Бе о гра ду је 10. но вем бра 2006. го ди не до нео 
пре су ду П. 3073/98, ко јом је: у ста ву пр вом из ре ке усво јио ту жбе ни зах тев 
ту жи ла ца и оба ве зао ту же не да со ли дар но ис пла те ту жи о ци ма од го ва ра-
ју ће нов ча не из но се за пе ри од од 1. ја ну а ра 1998. до 30. апри ла 2005. го ди-
не, са за кон ском за те зном ка ма том; у ста ву дру гом из ре ке оба ве зао ту же не 
да со ли дар но ис пла те ту жи о ци ма тро шко ве пар нич ног по ступ ка. У обра-
зло же њу пр во сте пе не пре су де је, по ред оста лог, на ве де но: да је суд не сум-
њи во утвр дио да су пар нич не стран ке ти ту ла ри пра ва сво ји не са од го ва-
ра ју ћим иде ал ним де ло ви ма на по ро дич ној ку ћи у ул. В. И. бр. 53 у Б. и да 
је ту же на С. Ј. 5. ок то бра 1997. го ди не пре у зе ла кљу че ве од на ве де не не по-
крет но сти без са гла сно сти оста лих су вла сни ка, те да ту же не ис кљу чи во и 
је ди но ко ри сте на ве де ну ку ћу, оне мо гу ћа ва ју ћи ту жи о це да исту ко ри сте; 
да ту же не ни су пла ти ле ту жи о ци ма за куп ни ну за ко ри шће ње њи хо вог де-
ла ку ће сра змер но њи хо вим су сво јин ским уде ли ма и да ни је спро ве ден по-
сту пак фи зич ке де о бе на ве де не не по крет но сти; да је по ла зе ћи од утвр ђе-
ног чи ње нич ног ста ња пр во сте пе ни суд на шао су у кон крет ном слу ча ју 
ис пу ње ни усло ви из чла на 219. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, ко јим је 
пред ви ђе но да, кад не ко упо тре би ту ђу ствар у сво ју ко рист, има лац мо же 
зах те ва ти да му овај на кна ди ко рист ко ју је имао од упо тре бе; да је суд, у 
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сми слу од ред бе чла на 103. став 6. За ко на о пар нич ном по ступ ку, од ба цио 
као не у ред ну про тив ту жбу ту же не – про тив ту жи ље С. Ј., ко ју је на пи сао и 
пот пи сао пу но моћ ник ко ји је адво кат; да у ње ном ту жбе ном зах те ву ни је 
опре де љен нов ча ни из нос ко ји се зах те ва, прав ни основ по ко ме се тра жи 
ис пла та нов ца и да ни су до ста вље ни ре ле вант ни до ка зи ко ји би по твр ди-
ли чи ње нич не тврд ње ту же не – про тив ту жи ље С. Ј., те је суд од лу чио као 
у ста ву дру гом из ре ке. Пр во сте пе на пре су да је 10. ма ја 2007. го ди не от пра-
вље на пар нич ним стран ка ма.

По сту па ју ћи по пред ло гу ту жи ла ца за ис прав ку очи глед не гре шке у 
пи са њу пр во сте пе не пре су де, Тре ћи оп штин ски суд у Бе о гра ду је 16. ма ја 
2007. го ди не до нео ре ше ње П. 3073/98, ко јим је ис пра вио пр во сте пе ну пре-
су ду, та ко што је до дао дру ги став из ре ке да се од ба цу је про тив ту жба ту-
же не – про тив ту жи ље С. Ј.

По сту па ју ћи по жал би ту же них про тив пр во сте пе не пре су де, Окру жни 
суд у Бе о гра ду је 12. мар та 2008. го ди не до нео ре ше ње Гж. 9698/07, ко јим 
је вра тио спи се пред ме та пр во сте пе ном су ду ра ди спро во ђе ња из ви ђај них 
рад њи, има ју ћи у ви ду да не по сто је по да ци да ли је пу но моћ ник ту же них 
пот пи сао по врат ни це о уру че њу пр во сте пе не пре су де и ре ше ња.

Пр во сте пе ни суд је 20. ок то бра 2008. го ди не одр жао ро чи ште ра ди спро-
во ђе ња из ви ђај них рад њи и на кон то га је до ста вио Окру жном су ду у Бе о-
гра ду спи се пред ме та, ра ди од лу чи ва ња о жал би.

Апе ла ци о ни суд у Бе о гра ду је 21. ок то бра 2010. го ди не до нео ре ше ње 
Гж. 9438/10, ко јим се огла сио ствар но не на дле жним за од лу чи ва ње о жал-
би ту же них из ја вље ној про тив пр во сте пе не пре су де, па је пред мет усту пио 
Ви шем су ду у Бе о гра ду, као ствар но и ме сно над ле жном су ду.

4. Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва је утвр ђе но да сва ко има пра во да 
не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра-
зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, 
осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп-
ту жба ма про тив ње га.

Од ред ба ма За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник СФРЈ“, 
бр. 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 72/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 
27/90 и 35/91 и „Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 и 
3/02) (у да љем тек сту ра ни је ва же ћи ЗПП), ко ји је ва жио у вре ме под но ше-
ња ту жбе у пред мет ном пар нич ном по ступ ку, би ло је про пи са но да је суд 
ду жан да на сто ји да се по сту пак спро ве де без оду го вла че ња и са што ма ње 
тро шко ва и да оне мо гу ћи сва ку зло у по тре бу пра ва ко ја стран ка ма при па-
да ју у по ступ ку (члан 10); да по сту пак ми ру је док јед на стран ка не пред ло-
жи да се по сту пак на ста ви и да се ова кав пред лог не мо же ста ви ти пре не-
го што про тек ну три ме се ца од да на кад је на сту пи ло ми ро ва ње по ступ ка 
(члан 217. став 2). 

Од ред ба ма За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 125/04), ко ји је сту пио на сна гу 23. фе бру а ра 2005. го ди не и ко ји се од 
тог мо мен та при ме њи вао на пар нич ни по сту пак по во дом ко га је под не та 
устав на жал ба, је про пи са но: да стран ка има пра во да суд од лу чи о ње ним 
зах те ви ма и пред ло зи ма у ра зум ном ро ку и да је суд ду жан да на сто ји да се 
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по сту пак спро ве де без оду го вла че ња и са што ма ње тро шко ва (члан 10); да 
се пре су да мо ра пи сме но из ра ди ти у ро ку од осам да на од до но ше ња и да 
у сло же ни јим пред ме ти ма суд мо же од ло жи ти пи сме ну из ра ду пре су де за 
још 15 да на (члан 341. став 1).

5. Раз ма тра ју ћи на во де и раз ло ге устав не жал бе са ста но ви шта Уста-
вом за јем че ног пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, а по ла зе ћи од утвр ђе них 
чи ње ни ца и окол но сти ко је се од но се на оспо ре ни суд ски по сту пак, Устав-
ни суд је утвр дио да је овај обли га ци о но прав ни спор по кре нут 2. но вем бра 
1998. го ди не, под но ше њем ту жбе Тре ћем оп штин ском су ду у Бе о гра ду и да 
се пред мет са да на ла зи у дру го сте пе ној фа зи од лу чи ва ња.

Оце њу ју ћи пе ри од у од но су на ко ји је Устав ни суд над ле жан да ис пи-
ту је по вре ду пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, Суд кон ста ту је да је пе ри-
од у ко ме се гра ђа ни ма Ср би је јем че пра ва и сло бо де утвр ђе не Уста вом и 
обез бе ђу је устав но суд ска за шти та у по ступ ку по устав ној жал би по чео да 
те че 8. но вем бра 2006. го ди не, да ном сту па ња на сна гу Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је. Ме ђу тим, по ла зе ћи од то га да суд ски по сту пак по сво јој при ро ди 
пред ста вља је дин стве ну це ли ну ко ја за по чи ње по кре та њем по ступ ка, а за-
вр ша ва се до но ше њем од лу ке ко јом се по сту пак окон ча ва, Устав ни суд је 
оце нио да се ра ди утвр ђи ва ња оправ да но сти ду жи не тра ја ња по ступ ка мо-
ра узе ти у об зир и ста ње пред ме та на дан 8. но вем бра 2006. го ди не и да су, 
у кон крет ном слу ча ју, ис пу ње ни усло ви да се при ли ком оце не да ли се до-
са да шње тра ја ње по ступ ка мо же сма тра ти ра зум ним или не мо же, узме у 
об зир це ло ку пан пе ри од од под но ше ња ту жбе.

У том сми слу, Устав ни суд је утвр дио да ова пар ни ца до са да тра је 12 и 
по го ди на, што са мо по се би ука зу је на чи ње ни цу да по сту пак ни је окон чан 
у окви ру ра зум ног ро ка. С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд на ла зи да се и 
по ред то га што је по јам ра зум не ду жи не тра ја ња јед ног суд ског по ступ ка ре-
ла тив на ка те го ри ја ко ја за ви си од ни за чи ни ла ца – сло же но сти чи ње нич них 
и прав них пи та ња у кон крет ном пред ме ту, по на ша ња под но си о ца устав не 
жал бе као стран ке у по ступ ку, по сту па ња над ле жних су до ва ко ји во де по сту-
пак и при ро де зах те ва, од но сно зна ча ја пра ва о ко ме се у по ступ ку рас пра-
вља за под но си о ца, два на е сто и по го ди шње тра ја ње ове пар ни це не мо же се 
оправ да ти ни јед ним од прет ход но на ве де них чи ни ла ца. Има ју ћи у ви ду да у 
овом пред ме ту ни је би ло сло же них чи ње нич них и прав них пи та ња ко ја би 
се од ра зи ла на ду жи ну тра ја ња по ступ ка, Устав ни суд сма тра да се не мо же 
при хва ти ти да је ра зум но да пар ни ца тра је 12 и по го ди на, те да се сто га ова-
ко ду го тра ја ње суд ског по ступ ка је ди но мо же при пи са ти не де ло твор но сти 
над ле жних су до ва. Не а жур но по сту па ње Тре ћег оп штин ског су да у Бе о гра-
ду се нај пре огле да у чи ње ни ци да је пр во сте пе ни суд, у сми слу од ред бе чла-
на 217. став 2. ра ни је ва же ћег ЗПП, на ста вио по сту пак у овој прав ној ства ри 
тек на кон де вет ме се ци од да на под но ше ња пред ло га ту жи ла ца – про тив ту-
же них. Устав ни суд је утвр дио да је на ве де ном пр во сте пе ном су ду тре ба ло 
не до пу сти во мно го вре ме на да из ра ди пи сме ни от пра вак пре су де П. 3073/98, 
ко ја је до не та 10. но вем бра 2006. го ди не, а от пра вље на пар нич ним стран ка-
ма тек 10. ма ја 2007. го ди не, узи ма ју ћи у об зир од ред бу чла на 341. став 1. За-
ко на о пар нич ном по ступ ку. По ред то га, тре ба ис та ћи и да Окру жни суд у 
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Бе о гра ду, као над ле жни суд за од лу чи ва ње о жал би про тив на ве де не пр во-
сте пе не пре су де, сно си од го вор ност за не ра зум но ду го тра ја ње овог пар нич-
ног по ступ ка, јер је тек на кон осам ме се ци вра тио спи се пред ме та пр во сте пе-
ном су ду ра ди спро во ђе ња из ви ђај них рад њи. У том кон тек сту, Устав ни суд 
ис ти че да је у та квим про це сним си ту а ци ја ма од по себ не ва жно сти да пр-
во сте пе ни суд бла го вре ме но утвр ди чи ње ни це ко је су бит не за од лу чи ва ње 
дру го сте пе ног су да о жал би, ка ко се не би не по треб но про лон ги ра ла пар ни-
ца. Су прот но то ме, Тре ћи оп штин ски суд у Бе о гра ду је одр жао ро чи ште ра-
ди спро во ђе ња из ви ђај них рад њи тек на кон се дам ме се ци од да на вра ћа ња 
спи са пред ме та. Бу ду ћи да дру го сте пе ни суд две и по го ди не ни је од лу чио о 
осно ва но сти жал бе ту же них из ја вље не про тив на ве де не пр во сте пе не пре-
су де, Устав ни суд ука зу је на пре су ду Европ ског су да за људ ска пра ва у пред-
ме ту Пла зо нић про тив Хр ват ске, од 6. мар та 2008. го ди не (број апли ка ци је 
26455/04, ст. 60–63) у ко ме је кри ти ко ван став Устав ног су да Хр ват ске, ко ји 
ни је на шао по вре ду пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку у по ступ ци ма у ко ји-
ма су су до ви би ли не ак тив ни укуп но го ди ну и по у јед ном, и пре ко две го ди-
не у дру гом, а ра ди ло се о по ступ ци ма ко ји ни су би ли сло же ни.

Из из не тих раз ло га, Устав ни суд је оце нио да је, у кон крет ном слу ча ју, 
по вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе на су ђе ње у ра зум ном ро ку из 
чла на 32. став 1. Уста ва, па је устав ну жал бу усво јио, са гла сно од ред би чла-
на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду, те је од лу чио као у тач ки 1. из ре ке.

6. На осно ву чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном су ду, Устав ни суд је у 
тач ки 2. из ре ке од лу чио да се пра вич но за до во ље ње под но си о ца устав не 
жал бе због утвр ђе не по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, у кон крет-
ном слу ча ју, оства ри утвр ђи ва њем пра ва на на кна ду не ма те ри јал не ште те, 
на на чин пред ви ђен од ред ба ма чла на 90. За ко на, а у тач ки 3. из ре ке на ло-
жио над ле жном су ду да пре ду зме све нео п ход не ме ре ка ко би се пар нич ни 
по сту пак из тач ке 1. из ре ке окон чао у нај кра ћем ро ку.

7. По ла зе ћи од све га на ве де ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 
45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: Уж-1230/2009 од 22. сеп тем бра 2011. го ди не

Не ма по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње 
из чла на 32. став 1. Уста ва, 

ни пра ва на рад из чла на 60. Уста ва

Устав ни суд, до нео је

О Д Л У К У

Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба О. Ц. Ф. из Су бо ти це из ја вље-
на про тив пре су де Оп штин ског су да у Су бо ти ци П1. 14/08 од 24. сеп тем бра 
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2008. го ди не, пре су де Окру жног су да у Су бо ти ци Гж. I 260/08 од 27. но вем-
бра 2008. го ди не и пре су де Вр хов ног су да Ср би је Рев. II 450/09 од 2. апри-
ла 2009. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е

1. О. Ц. Ф из Су бо ти це, пре ко пу но моћ ни ка С. Ј., адво ка та из Су бо ти це, 
под не ла је Устав ном су ду 25. ма ја 2009. го ди не устав ну жал бу про тив пре-
су де Оп штин ског су да у Су бо ти ци П1. 14/08 од 24. сеп тем бра 2008. го ди не, 
пре су де Окру жног су да у Су бо ти ци Гж. I 260/08 од 27. но вем бра 2008. го-
ди не и пре су де Вр хов ног су да Ср би је Рев. II 450/09 од 2. апри ла 2009. го ди-
не, због по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње из чла на 32. став 1. Уста ва Ре-
пу бли ке Ср би је, пра ва на рад из чла на 60. став 1. Уста ва и „пра ва на прав ну 
за шти ту за слу чај пре стан ка рад ног од но са (члан 60. став 3. Уста ва Ср би је)“.

У устав ној жал би се, из ме ђу оста лог, на во ди: да је ре ше ње АД „Т.“ из 
Су бо ти це не за ко ни то, јер у из ре ци ре ше ња ни је на ве де но „кон крет но вре-
ме из вр ше ња рад ње ко ја је до ве ла до до но ше ња ре ше ња о от ка зу“ уго во-
ра о ра ду, што пред ста вља од луч ну чи ње ни цу за утвр ђи ва ње осно ва но сти 
при го во ра за ста ре ло сти; да Оп штин ски суд у Су бо ти ци ни је утвр дио ка-
да је ре ше ње о от ка зу уго во ра о ра ду до ста вље но под но си тељ ки; да је дру-
го сте пе ни суд без отва ра ња глав не рас пра ве „про из вољ но“ утвр дио чи ње-
ни цу да је ште та на ста ла у пе ри о ду од осам и по ме се ци, од 1. ја ну а ра 2007. 
го ди не до 18. ав гу ста 2007. го ди не, ка да је из вр ше ним по пи сом утвр ђен ма-
њак. У устав ној жал би се та ко ђе на во ди да от каз уго во ра о ра ду ни је из вр-
шен у за кон ском ро ку од три ме се ца“, јер је „не ко“ при мио ре ше ње о от ка-
зу 19. но вем бра 2007. го ди не, а за ста ре лост је на сту пи ла 18. но вем бра 2007. 
го ди не. По ми шље њу под но си тељ ке, “ди рек тор је био све стан да се на кна-
да ште те мо же тра жи ти са мо у слу ча ју ако су по вре де рад них оба ве за учи-
ње не кри ви цом рад ни ка.“, али је у дру гом ста ву из ре ке ре ше ња ипак на ве-
де но да је крај њом не па жњом про у зро ко ва на ма те ри јал на ште та“, из че га 
про из ла зи да по сло да вац „ни је био си гу ран у по гле ду ка рак те ра на стан-
ка по вре да рад них оба ве за“. Устав ном жал бом се пред ла же да Устав ни суд 
по ни шти оспо ре не ак те и до су ди под но си тељ ки тро шко ве за сту па ња пред 
овим су дом у из но су од 25.000 ди на ра.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре-
ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста-
вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи-
хо ву за шти ту. 

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва-
ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.
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3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у оспо ре не ак-
те и до ку мен та ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу и утвр дио сле де ће чи ње-
ни це и окол но сти од зна ча ја за до но ше ње од лу ке по овој устав ној жал би: 

Оспо ре ном пре су дом Оп штин ског су да у Су бо ти ци П1. 14/08 од 24. 
сеп тем бра 2008. го ди не од ба че на је ту жба О. Ц. Ф из Су бо ти це, ов де под-
но си тељ ке устав не жал бе, ко јом је тра жи ла да се огла си ни шта вим ре ше-
ње ту же ног АД „Т.“ из Су бо ти це број 02-120/2-07 од 2. но вем бра 2007. го-
ди не (став 1); од би јен је ту жбе ни зах тев под но си тељ ке ко јим је тра жи ла да 
се по ни шти ре ше ње ту же ног број 02-13/13-3-07 од 15. но вем бра 2007. го-
ди не о от ка зу уго во ра о ра ду и да се оба ве же ту же ни да под но си тељ ку вра-
ти на рад (став 2); де ли мич но је усво јен про тив ту жбе ни зах тев и оба ве за-
на под но си тељ ка устав не жал бе да ту же ном на име на кна де ште те ис пла ти 
из нос од 613. 460, 30 ди на ра са при па да ју ћом ка ма том (став 4); од би јен је 
про тив ту жбе ни зах тев ту же ног пре ко до су ђе ног из но са (став 5); под но-
си тељ ка је оба ве за на да на кна ди ту жи о цу тро шко ве пар нич ног по ступ ка 
(став 6). У обра зло же њу оспо ре не пр во сте пе не пре су де се на во ди да је ре-
ше њем ту же ног број 02-120/2-07 од 2. но вем бра 2007. го ди не под но си тељ-
ка устав не жал бе оба ве за на да на кна ди ште ту ко ју је крај њом не па жњом 
про у зро ко ва ла по сло дав цу. У по гле ду зах те ва да се огла си ни шта вим на-
ве де но ре ше ње, пр во сте пе ни суд је оце нио да под но си тељ ка не ма прав ни 
ин те рес да оспо ра ва од лу ку ту же ног о од го вор но сти за ште ту, јер се она не 
мо же из вр ши ти без при стан ка под но си тељ ке. С тим у ве зи, ис так ну то је 
да се у по ступ ку пред су дом не од лу чу је о за ко ни то сти од лу ке по сло дав ца 
ко јом је утвр ђе на од го вор ност за по сле ног за ште ту, већ суд на осно ву чи-
ње ни ца ко је сам утвр ди од лу чу је о пра ву по сло дав ца на на кна ду ште те. У 
обра зло же њу пр во сте пе не пре су де се та ко ђе на во ди да је ре ше њем ту же-
ног број 02-13/13-3-07 од 15. но вем бра 2007. го ди не утвр ђе но да под но си-
тељ ки устав не жал бе пре ста је рад ни од нос от ка зом уго во ра о ра ду са да-
ном 15. но вем бар 2007. го ди не, због то га што је сво јом кри ви цом учи ни ла 
те жу по вре ду рад не оба ве зе утвр ђе ну чла ном 128. тач ка 3. Ко лек тив ног уго-
во ра и уго во ра о ра ду, та ко што је крај њом не па жњом про у зро ко ва ла ма-
те ри јал ну ште ту по сло дав цу у из но су од 613. 460, 30 ди на ра, на тај на чин 
што је као за ме ник по сло во ђе про пу сти ла да пре ду зме све нео п ход не рад-
ње ка ко би про дај ни обје кат по сло вао без не га тив не раз ли ке ко ја је утвр-
ђе на при ли ком ин вен та ра из вр ше ног 18. ав гу ста 2007. го ди не. Оп штин ски 
суд у Су бо ти ци је оце нио нео сно ва ним на во де под но си тељ ке да ни је утвр-
ђе но ка да је при чи ње на ште та и ко јом рад њом, јер је ту же ни спро вео по-
сту пак пред Ко ми си јом, фор ми ра ном ра ди утвр ђи ва ња ма те ри јал не од го-
вор но сти за по вре ду рад не оба ве зе, у то ку ко га је под но си тељ ка устав не 
жал бе да ла сво ју из ја ву, а у ре ше њу ту же ног је на ве де но ка да је ште та при-
чи ње на. Та ко ђе је оце њен нео сно ва ним при го вор за ста ре ло сти, с об зи ром 
на то да је ин вен тар из вр шен 18. ав гу ста 2007. го ди не, а ре ше ње о от ка зу 
је до не то 15. но вем бра 2007. го ди не, из че га про из ла зи да је уго вор о ра ду 
от ка зан у скла ду са од ред ба ма чла на 129. став 3. Ко лек тив ног уго во ра ту-
же ног и чла на 184. став 1. За ко на о ра ду, пре ма ко ји ма по сло да вац мо же  
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от ка за ти уго вор о ра ду у ро ку од три ме се ца од да на са зна ња за чи ње ни це 
ко је су основ за да ва ње от ка за, од но сно у ро ку од шест ме се ци од да на на-
сту па ња чи ње ни ца ко је су основ за да ва ње от ка за. Суд је та ко ђе утвр дио 
да је 5. ок то бра 2007. го ди не под но си тељ ки упу ће но пи сме но упо зо ре ње о 
по сто ја њу от ка зног раз ло га, а истог да на је за тра же но ми шље ње син ди кал-
не ор га ни за ци је, ко је је до ста вље но ту же ном 12. ок то бра 2007. го ди не. Оп-
штин ски суд у Су бо ти ци је, с об зи ром на из ло же но, на шао да је нео сно ван 
ту жбе ни зах тев под но си тељ ке устав не жал бе за по ни штај пред мет ног ре-
ше ња о от ка зу уго во ра. 

Про тив на ве де не оспо ре не пре су де под но си тељ ка је из ја ви ла жал бу 
Окру жном су ду у Су бо ти ци, ко ја је од би је на као нео сно ва на оспо ре ном 
пре су дом тог су да Гж. I 260/08 од 27. но вем бра 2008. го ди не. У обра зло же-
њу дру го сте пе не пре су де је, по ред оста лог, оце ње но да је пр во сте пе ни суд 
пра вил но при ме нио ма те ри јал но пра во, ка да је од био ту жбе ни зах тев под-
но си тељ ке устав не жал бе. Дру го сте пе ни суд је на шао да ни је осно ван при-
го вор за ста ре ло сти, јер се у кон крет ном слу ча ју ра ди о пр о у зро ко ва њу имо-
вин ске ште те по сло дав цу ко ја је на ста ла у пе ри о ду од осам и по ме се ци, од 
1. ја ну а ра 2007. го ди не до 18. ав гу ста 2007. го ди не, ка да је из вр ше ним по пи-
сом утвр ђен ма њак ро бе. По ла зе ћи од то га да ове рад ње пред ста вља ју те жу 
по вре ду рад не оба ве зе у пр о ду же ном тра ја њу, чи ји по че так се ве зу је за вре-
ме пред у зи ма ња по след ње рад ње из вр ше ња, а има ју ћи у ви ду да је ре ше ње 
о от ка зу до не то 15. но вем бра 2007. го ди не, тај суд је за кљу чио да ни је про-
шао рок од три ме се ца пред ви ђен од ред бом чла на 184. став 1. За ко на о ра-
ду. Дру го сте пе ни суд је, с об зи ром на из ло же но, оце нио да су нео сно ва ни 
жал бе ни на во ди да у ре ше њу о от ка зу уго во ра о ра ду ни је на ве де но вре ме 
из вр ше ња рад ње ко ја је до ве ла до от ка за, јер то ре ше ње са др жи на во де о 
вре мен ском пе ри о ду ко ји је об у хва ћен из вр ше ним по пи сом ро бе у пр о дај-
ном објек ту, као и да тум вр ше ња по пи са, што је до вољ но за утвр ђе ње на-
стан ка по вре де рад не оба ве зе за ко ју се те ре ти под но си тељ ка устав не жал-
бе. Пре ма оце ни тог су да, у пр во сте пе ној пре су ди је обра зло же но у че му се 
са сто ји крај ња не па жња на стра ни под но си тељ ке и утвр ђе на узроч на ве за 
из ме ђу не пра вил ног ра да под но си тељ ке и на стан ка ште те. 

Под но си тељ ка устав не жал бе је Вр хов ном су ду Ср би је из ја ви ла ре ви зи-
ју про тив пре су де Окру жног су да у Су бо ти ци Гж. I 260/08 од 27. но вем бра 
2008. го ди не. Вр хов ни суд Ср би је је, на сед ни ци одр жа ној 2. апри ла 2009. 
го ди не, до нео оспо ре ну пре су ду Рев. II 450/09, ко јом је од ба цио као не до-
зво ље ну ре ви зи ју у де лу у ко ји се од но си на ре ше ње ту же ног ко јим је под-
но си тељ ки утвр ђе на оба ве за на кна де ште те, а у пре о ста лом де лу је ре ви-
зи ју од био као нео сно ва ну. У обра зло же њу оспо ре не ре ви зиј ске од лу ке је, 
из ме ђу оста лог, на ве де но да су ни же сте пе ни су до ви пра вил но оце ни ли да 
је под но си тељ ка устав не жал бе про пу сти ла да пре ду зме све по треб не рад-
ње ка ко би про дај ни обје кат по сло вао без не га тив не раз ли ке, ко ја је утвр-
ђе на при ли ком ин вен та ра 18. ав гу ста 2007. го ди не и, с тим у ве зи, пра вил-
но оце ни ли при го вор за ста ре ло сти мо гућ но сти да ва ња от ка за. Вр хов ни суд 
Ср би је је, има ју ћи уви ду да је под но си тељ ка у ту жби као вред ност пред ме та  
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спо ра озна чи ла из нос ко ји је ис под гра нич ног из но са за до зво ље ност ре-
ви зи је, од ба цио ре ви зи ју у де лу ко ји се од но си на од лу ку о зах те ву за огла-
ша ва ње ни шта вим ре ше ња ко јим је утвр ђе на ње на оба ве за на кна де ште те.

4. Од ред ба ма чла на 32. став 1. Уста ва, чи ја по вре да се ис ти че у устав-
ној жал би, утвр ђе но је да сва ко има пра во да не за ви сан, не при стра сан и 
за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви 
и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла 
раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га.

У устав ној жал би се та ко ђе ис ти че по вре да пра ва на рад из чла на 60. 
ст. 1. и 3. Уста ва, али је Устав ни суд, по ла зе ћи од са др жи не устав не жал бе, 
оце нио да се под но си тељ ка у су шти ни по зи ва на по вре ду пра ва на прав-
ну за шти ту за слу чај пре стан ка рад ног од но са, за јем че ног чла ном 60. став 
4. Уста ва.

За од лу чи ва ње о устав ној жал би од зна ча ја су и сле де ће од ред бе За ко-
на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05), ко ји ма је, пре из ме на 
и до пу на овог за ко на об ја вље них у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, број 54/09, 
би ло про пи са но: да по сто ја ње ште те, ње ну ви си ну, окол но сти под ко ји ма 
је на ста ла, ко је ште ту про у зро ко вао и ка ко се на кна ђу је – утвр ђу је по сло-
да вац, у скла ду са оп штим ак том, од но сно уго во ром о ра ду (члан 163. став 
5), а ако се на кна да ште те не оства ри у скла ду са од ред ба ма ста ва 5. овог 
чла на, о на кна ди ште те од лу чу је над ле жни суд (став 6); да по сло да вац мо же 
за по сле ном да от ка же уго вор о ра ду ако за то по сто ји оправ да ни раз лог ко-
ји се од но си на рад ну спо соб ност за по сле ног, ње го во по на ша ње и по тре бе 
по сло дав ца, по ред оста лог, ако за по сле ни сво јом кри ви цом учи ни по вре ду 
рад не оба ве зе утвр ђе не оп штим ак том или уго во ром о ра ду (члан 179. став 
1. тач ка 2)); да је по сло да вац ду жан да пре от ка за уго во ра о ра ду у слу ча ју 
из чла на 179. тач. 1) – 6) овог за ко на за по сле ног пи сме ним пу тем упо зо ри 
на по сто ја ње раз ло га за от каз уго во ра о ра ду и да му оста ви рок од нај ма-
ње пет рад них да на од да на до ста вља ња упо зо ре ња да се из ја сни на на во-
де из упо зо ре ња (члан 180. став 1); да је по сло да вац ду жан да упо зо ре ње 
из чла на 180. овог за ко на до ста ви на ми шље ње син ди ка ту чи ји је за по сле-
ни члан (члан 181. став1); да от каз уго во ра о ра ду из чла на 179. тач. 1), 2), 
3), 5) и 6) овог за ко на по сло да вац мо же да ти за по сле ном у ро ку од три ме-
се ца од да на са зна ња за чи ње ни це ко је су основ за да ва ње от ка за, од но сно 
у ро ку од шест ме се ци од да на на сту па ња чи ње ни ца ко је су основ за да ва-
ње от ка за (члан 184. став 1); да за по сле ном пре ста је рад ни од нос да ном до-
ста вља ња ре ше ња осим ако овим за ко ном или ре ше њем ни је од ре ђен дру-
ги рок (члан 185. став 5).

5. Оце њу ју ћи осно ва ност устав не жал бе са ста но ви шта пра ва на пра-
вич но су ђе ње, а кре ћу ћи се у гра ни ца ма зах те ва и на во да устав не жал бе, 
Устав ни суд нај пре кон ста ту је да је ње го ва над ле жност у по ступ ку по устав-
ној жал би огра ни че на на утвр ђи ва ње да ли је по је ди нач ним ак том или рад-
њом др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће-
ња по вре ђе но или ус кра ће но устав но пра во под но си о ца. Устав ни суд ни је 
над ле жан да вр ши про ве ру утвр ђе них чи ње ни ца и на чи на на ко ји су су до ви  
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и дру ги др жав ни ор га ни и ор га ни за ци је ко ји ма су по ве ре на јав на овла-
шће ња ту ма чи ли по зи тив но прав не про пи се. Устав ни суд ука зу је да је из-
ван ње го ве над ле жно сти да про це њу је пра вил ност за кљу ча ка су до ва или 
дру гих ор га на у по гле ду оце не до ка за, осим уко ли ко је ова оце на очи глед-
но про из вољ на, од но сно ако је при ме на за ко на би ла очи глед но ар би трер-
на или дис кри ми на тор ска. 

Устав ни суд је оце нио да су оспо ре не од лу ке обра зло же не, да се за сни-
ва ју на устав но прав но при хва тљи вој при ме ни ма те ри јал ног пра ва и да за-
до во ља ва ју зах те ве пра вич но сти из чла на 32. став 1. Уста ва. У ве зи са тим, 
Устав ни суд је утвр дио да су раз ло зи на ко ји ма под но си лац за сни ва тврд-
њу о по вре ди пра ва на пра вич но су ђе ње већ ис ти ца ни у жал би, а по том и 
у ре ви зи ји, да су ти раз ло зи це ње ни у оспо ре ним од лу ка ма, као и да се њи-
ма не до во ди у сум њу пра вил ност оспо ре не пре су де Вр хов ног су да Ср би-
је, ни ти се ука зу је на ар би трер ност у од лу чи ва њу. 

Устав ни суд на ла зи да ни су устав но прав но при хва тљи ви на во ди устав-
не жал бе ко ји се од но се на од го вор ност за по вре ду рад не оба ве зе, а ко ји се 
за сни ва ју на по гре шном уве ре њу под но си тељ ке да про у зро ко ва ње ште те 
крај њом не па жњом по твр ђу је од су ство кри ви це на стра ни за по сле ног, те 
да суд, ка да од лу чу је о зах те ву за на кна ду ште те, ни је овла шћен да утвр ђу је 
чи ње ни це ко је Ко ми си ја ни је утвр ди ла. С тим у ве зи, Устав ни суд кон ста-
ту је да је од ред бом чла на 113. став 1. Ко лек тив ног уго во ра ту же ног од 22. 
де цем бра 2005. го ди не про пи са но да је за по сле ни од го во ран за ште ту ко ју 
на ра ду или у ве зи са ра дом, на мер но или крај њом не па жњом про у зро ку је 
по сло дав цу, у скла ду са за ко ном и овим ко лек тив ним уго во ром. Са гла сно 
од ред би чла на 128. став 3. на ве де ног Ко лек тив ног уго во ра, по сло да вац мо-
же за по сле ном да от ка же уго вор о ра ду ако за то по сто ји оправ да ни раз лог 
ко ји се од но си на рад ну спо соб ност за по сле ног, ње го во по на ша ње и по тре-
бе по сло дав ца и то ако за по сле ни сво јом кри ви цом учи ни по вре ду рад не 
оба ве зе утвр ђе не овим ко лек тив ним уго во ром и уго во ром о ра ду. Од ред-
бом чла на 26. уго во ра о уре ђи ва њу ме ђу соб них пра ва, оба ве за и од го вор-
но сти од 20. де цем бра 2005. го ди не пред ви ђе но је, по ред оста лог, да по-
сло да вац мо же за по сле ном да от ка же уго вор о ра ду, ако сво јом кри ви цом 
учи ни те жу по вре ду рад не оба ве зе ве за ну за рад но ме сто – про у зро ко ва-
ње имо вин ске ште те по сло дав цу, рад ња ма и про пу сти ма од го вор ног ли ца, 
због ис ка за не раз ли ке у по пи су, а ко ја ште та пре ла зи из нос од две про сеч-
не за ра де од го вор ног ли ца у по след ња три ме се ца. По ла зе ћи од на ве де ног, 
Устав ни суд је за кљу чио да је оце на за ко ни то сти од лу ке о пре стан ку рад-
ног од но са, у кон крет ном слу ча ју, за ви си ла и од су бјек тив ног од но са под-
но си тељ ке пре ма учи ње ној по вре ди рад не оба ве зе, те је пра вил на при ме на 
ма те ри јал ног пра ва из и ски ва ла оце ну су да о то ме да ли је у по ступ ку от ка-
за уго во ра о ра ду утвр ђе на кри ви ца под но си тељ ке, ко ја се огле да у на ме ри 
или крај њој не па жњи.

Има ју ћи у ви ду све на ве де но, Устав ни суд је утвр дио да пре су дом Оп-
штин ског су да у Су бо ти ци П1. 14/08 од 24. сеп тем бра 2008. го ди не, пре су-
дом Окру жног су да у Су бо ти ци Гж. I 260/08 од 27. но вем бра 2008. го ди не и 
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пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Рев. II 450/09 од 2. апри ла 2009. го ди не ни-
је по вре ђе но пра во под но си тељ ке устав не жал бе на пра вич но су ђе ње, за-
јем че но чла ном 32. став 1. Уста ва.

По ла зе ћи од на пред да те оце не о по вре ди пра ва на пра вич но су ђе ње, 
Устав ни суд је оце нио да оспо ре ним ак ти ма под но си тељ ки ни је по вре ђе но 
ни пра во на рад за јем че но чла ном 60. Уста ва, по себ но због то га што су о за-
ко ни то сти од лу ке о пре стан ку рад ног од но са под но си тељ ке устав не жал бе 
од лу чи ва ли су до ви у три ин стан це.

С об зи ром на из ло же но, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 89. 
став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од-
био устав ну жал бу као нео сно ва ну. 

6. На осно ву из не тог и од ред бе чла на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су-
ду, Устав ни суд је до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-796/2009 од 22. сеп тем бра 2011. го ди не

Не ма по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње 
из чла на 32. став 1. Уста ва, ни  

пра ва на прав но сред стиз чла на 36. став 2. Уста ва

Устав ни суд, до нео је

О Д Л У К У

Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба ма ло лет не В. М. из ја вље на про-
тив ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је Сгзз. 215/09 од 16. апри ла 2009. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е

1. Ма ло лет на В. М. из Сеч ња, ко ју за сту па за кон ски за ступ ник отац М. 
М. из Сеч ња је, пре ко пу но моћ ни ка М. М., адво ка та из Ру ме, под не ла Устав-
ном су ду 9. ју на 2009. го ди не устав ну жал бу про тив ре ше ња Вр хов ног су да 
Ср би је Сгзз. 215/09 од 16. апри ла 2009. го ди не, због по вре де пра ва на пра-
вич но су ђе ње за јем че ног од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би-
је и пра ва на прав но сред ство за јем че ног од ред бом чла на 36. став 2. Уста ва.

У устав ној жал би се на во ди да је Вр хов ни суд Ср би је од ба цио зах тев 
за за шти ту за ко ни то сти под но си тељ ке као не до зво љен, иа ко је зах тев из-
ја вљен по је ди ном осно ву по ко ме се мо же под не ти, у сми слу од ре да ба За-
ко на о пар нич ном по ступ ку, а у зах те ву је де таљ но обра зло же но у че му се 
огле да не за ко ни то рас по ла га ње стра на ка. Под но си тељ ка је пред ло жи ла да 
Устав ни суд усво ји устав ну жал бу и по ни шти оспо ре но ре ше ње Вр хов ног 
су да Ср би је.
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2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре-
ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста-
вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи-
хо ву за шти ту. 

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да. 

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у це ло куп ну 
до ку мен та ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу и утвр дио сле де ће чи ње ни це 
и окол но сти од зна ча ја за од лу чи ва ње:

Под но си тељ ка устав не жал бе је као ту жи ља у пар нич ном по ступ ку ко-
ји је прет хо дио устав но суд ском, под не ла зах тев за за шти ту за ко ни то сти 
про тив пре су де Окру жног су да у Зре ња ни ну Гж. 2092/08 од 6. ја ну а ра 2009. 
го ди не, у ко ме је ис та кла да је на ве де ном пре су дом учи ње на бит на по вре-
да пар нич ног по ступ ка из чла на 361. став 1. и став 2. тач. 5) и 12) За ко на о 
пар нич ном по ступ ку.

Оспо ре ним ре ше њем Вр хов ног су да Ср би је Сгзз. 215/09 од 16. апри-
ла 2009. го ди не од ба чен је као не до зво љен зах тев за за шти ту за ко ни то-
сти под но си тељ ке устав не жал бе под нет про тив пре су де Окру жног су да у 
Зре ња ни ну Гж. 2092/08 од 6. ја ну а ра 2009. го ди не. У обра зло же њу ре ше ња 
је на ве де но да стран ка, као и јав ни ту жи лац, мо же из ја ви ти зах тев за за-
шти ту за ко ни то сти са мо због бит не по вре де од ре да ба пар нич ног по ступ-
ка из чла на 361. став 2. тач ка 5) За ко на о пар нич ном по ступ ку, а не и због 
дру гих бит них по вре да од ре да ба пар нич ног по ступ ка, ни ти због по гре-
шне при ме не ма те ри јал ног пра ва. У обра зло же њу ре ше ња је та ко ђе на-
ве де но да се у зах те ву за за шти ту за ко ни то сти под но си тељ ка фор мал но 
по зва ла на бит ну по вре ду од ред бе чла на 361. став 2. тач ка 5) За ко на о пар-
нич ном по ступ ку, али при том ни је на ве ла раз ло ге ко ји се мо гу под ве сти 
под ту бит ну по вре ду, те да фор мал но по зи ва ње под но си тељ ке на за ко ном 
про пи сан раз лог за из ја вљи ва ње зах те ва за за шти ту за ко ни то сти не чи ни 
зах тев до зво ље ним. Вр хов ни суд Ср би је је, та ко ђе, оце нио да по зи ва њем 
на бит ну по вре ду од ре да ба пар нич ног по ступ ка из чла на 361. став 2. тач-
ка 12) За ко на о пар нич ном по ступ ку, као и на не јед на ко по сту па ње су до-
ва у Зре ња ни ну, под но си тељ ка у су шти ни оспо ра ва утвр ђе но чи ње нич но 
ста ње, оце ну из ве де них до ка за и по гре шну при ме ну ма те ри јал ног пра ва, 
што не пред ста вља за ко ном про пи сан и до зво љен раз лог за из ја вљи ва ње 
овог ван ред ног прав ног ле ка.

4. Од ред ба ма Уста ва, на ко је се под но си тељ ка по зи ва у устав ној жал-
би, утвр ђе но је: да сва ко има пра во да не за ви сан, не при стра сан и за ко-
ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и  
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од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла 
раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га (члан 32. 
став 1); да сва ко има пра во на жал бу или дру го прав но сред ство про тив од-
лу ке ко јом се од лу чу је о ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном 
ин те ре су (члан 36. став 2).

Устав ни суд на ла зи да су за од лу чи ва ње о осно ва но сти устав не жал-
бе од зна ча ја од ред бе За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 125/04) (у да љем тек сту: ЗПП), ко ји ма је, пре из ме на и до пу-
на овог за ко на об ја вље них у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, број 119/09, би-
ло про пи са но: да стран ке мо гу сло бод но рас по ла га ти зах те ви ма ко је су 
ста ви ле у то ку по ступ ка и да се мо гу од ре ћи свог зах те ва, при зна ти зах-
тев про тив ни ка и по рав на ти се, као и да суд не ће до зво ли ти рас по ла га-
ња стра на ка ко ја су у су прот но сти са при нуд ним про пи си ма, јав ним по-
рет ком и пра ви ли ма мо ра ла (члан 3. ст. 2. и 3); да бит на по вре да од ре да ба 
пар нич ног по ступ ка увек по сто ји ако је про тив но од ред ба ма овог за ко-
на суд за сно вао сво ју од лу ку на не до зво ље ним рас по ла га њи ма стра на ка 
из чла на 3. став 3. (члан 361. став 2. тач ка 5)); да јав ни ту жи лац мо же по-
ди ћи зах тев за за шти ту за ко ни то сти због бит не по вре де од ре да ба пар-
нич ног по сту па ка из чла на 361. став 2. тач ка 5) овог за ко на (члан 417); 
да уко ли ко јав ни ту жи лац не по диг не зах тев за за шти ту за ко ни то сти у 
ро ко ви ма пред ви ђе ним за ко ном, стран ка ко ја је под не ла пред лог, овла-
шће на је да у ро ку од 30 да на од да на при је ма оба ве ште ња да јав ни ту жи-
лац не ће из ја ви ти зах тев за за шти ту за ко ни то сти са ма из ја ви овај прав-
ни лек (члан 418).

5. Раз ма тра ју ћи устав ну жал бу из ја вље ну про тив ре ше ња Вр хов ног су-
да Ср би је Вр хов ног су да Ср би је Сгзз. 215/09 од 16. апри ла 2009. го ди не, 
Устав ни суд је оце нио да је ре ше ње ко је је устав ном жал бом оспо ре но, до-
нео Уста вом и за ко ном уста но вљен суд у гра ни ца ма сво је над ле жно сти и у 
по ступ ку спро ве де ном у скла ду са од ред ба ма За ко на о пар нич ном по ступ-
ку. По оце ни Устав ног су да, Вр хов ни суд Ср би је је обра зло жио сво је прав-
но ста но ви ште у овој прав ној ства ри, та ко да се не мо же сма тра ти да је оно 
по сле ди ца про из вољ ног ту ма че ња и не при хва тљи ве при ме не ме ро дав ног 
пра ва. Та ко ђе, Устав ни суд је оце нио да је Вр хов ни суд Ср би је из вео устав-
но прав но при хва тљив за кљу чак ка да је на шао да је зах тев за за шти ту за ко-
ни то сти под но си тељ ке устав не жал бе не до зво љен. На и ме, зах тев за за шти-
ту за ко ни то сти је ван ред ни прав ни лек ко ји се мо же из ја ви ти ис кљу чи во 
у слу ча ју по сто ја ња бит не по вре де од ре да ба пар нич ног по ступ ка из чла на 
361. став 2. тач ка 5) ЗПП, тј. ако је про тив но од ред ба ма тог за ко на суд за-
сно вао сво ју од лу ку на не до зво ље ним рас по ла га њи ма стра на ка. Иа ко из 
пред мет ног зах те ва за за шти ту за ко ни то сти про из ла зи да је, по ред оста-
лог, из ја вљен са по зи вом на бит ну по вре ду од ре да ба по ступ ка из чла на 361. 
став 2. тач ка 5) ЗПП, фор мал но по зи ва ње под но си тељ ке на за ко ном про-
пи сан раз лог за из ја вљи ва ње зах те ва за за шти ту за ко ни то сти не чи ни по 
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се би зах тев до зво ље ним, по себ но у си ту а ци ји ка да ни су на ве де ни би ло ка-
кви раз ло зи ко ји се са др жин ски  мо гу под ве сти под ту бит ну по вре ду од-
ре да ба про це сног за ко на.

Пре ма на во ди ма устав не жал бе, у обра зло же њу оспо ре ног ре ше ња 
је на ве де но да је Вр хов ни суд Ср би је „на шао да је зах тев не до зво љен, 
с об зи ром на то да је из ја вљен про тив од лу ка про тив ко јих се по за ко-
ну не мо же под не ти“ и да „...на осно ву це ло куп ног чи ње нич ног и прав-
ног осно ва про из ла зи да пре су де про тив ко јих је из ја вљен ни су за сно ва-
не на не до зво ље ним рас по ла га њи ма стра на ка“. Устав ни суд је утвр дио 
да су не тач ни ови на во ди устав не жал бе, с об зи ром на то да обра зло-
же ње оспо ре ног ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је Сгзз. 215/09 од 16. апри-
ла 2009. го ди не не са др жи оце ну тог су да о до зво ље но сти зах те ва за за-
шти ту за ко ни то сти са ста но ви шта од лу ка про тив ко јих се зах тев мо же 
из ја ви ти, ни ти оце ну до зво ље но сти рас по ла га ња стра на ка у пред мет ној  
пар ни ци. 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио да оспо ре ним ре ше-
њем Вр хов ног су да Ср би је Сгзз. 215/09 од 16. апри ла 2009. го ди не под но-
си тељ ки устав не жал бе ни је по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње, ко је је 
за јем че но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва.

Оце њу ју ћи по сто ја ње по вре де пра ва на прав но сред ство, Устав ни суд 
је кон ста то вао да устав на га ран ци ја из чла на 36. став 2. Уста ва не под ра-
зу ме ва оба ве зно обез бе ђи ва ње прав не за шти те и у по ступ ку по ван ред-
ним прав ним сред стви ма. Ме ђу тим, овај суд је на ста но ви шту да, уко ли-
ко је од го ва ра ју ћим про це сним за ко ном про пи са но не ко ван ред но прав но 
сред ство, до по вре де озна че ног пра ва мо же до ћи ако се ли цу ус кра ти мо-
гућ ност ње го вог ко ри шће ња. По ла зе ћи од то га да је основ на прет по став-
ка за оства ри ва ње пра ва на сва ко, па и ван ред но прав но сред ство, да је 
оно из ја вље но на на чин и под усло ви ма про пи са ним за ко ном, а има ју ћи 
у ви ду оце ну овог су да да у кон крет ном слу ча ју од ба ци ва њем зах те ва за 
за шти ту за ко ни то сти као не до зво ље ног, ни је по вре ђе но пра во под но си-
тељ ке устав не жал бе на пра вич но су ђе ње, Устав ни суд оце њу је да јој ти-
ме ни је по вре ђе но ни пра во на прав но сред ство, јер ни су би ли ис пу ње ни 
про це сни усло ви да Вр хов ни суд Ср би је ме ри тор но од лу чу је о под не том 
прав ном ле ку.

На осно ву све га из ло же ног, Устав ни суд је устав ну жал бу из ја вље ну про-
тив ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је Сгзз. 215/09 од 16. апри ла 2009. го ди не 
од био као нео сно ва ну, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав-
ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07).

6. По ла зе ћи од све га на ве де ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла-
на 45. тач ка 9) до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-942/2009 од 22. сеп тем бра 2011. го ди не
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По вре да пра ва пра вич но су ђе ње  
из чла на 32. став 1. Уста ва (пра ва на прав ну си гур ност) 

– не ма по вре де на че ла за бра не дис кри ми на ци је 
из чла на 21. Уста ва

Устав ни суд, до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба М. Д. и утвр ђу је да је пре су дом Окру жног 
су да у Бе о гра ду Гж. I 5002/08 од 23. де цем бра 2008. го ди не по вре ђе но пра-
во под но си тељ ке устав не жал бе на пра вич но су ђе ње за јем че но од ред бом 
чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, док се у пре о ста лом де лу устав-
на жал ба од би ја као нео сно ва на.

2. По ни шта ва се пре су да Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. I 5002/08 од 23. 
де цем бра 2008. го ди не и на ла же се Ви шем су ду у Бе о гра ду да по но во од лу-
чи о жал би М. Д. из ја вље ној про тив пре су де Че твр тог оп штин ског су да у 
Бе о гра ду П1. 2163/07 од 1. апри ла 2008. го ди не. 

О б р а з л о ж е њ е

1. М. Д. из Бе о гра да је 2. апри ла 2009. го ди не, пре ко пу но моћ ни ка Љ. 
Љ. Ж., адво ка та из Бе о гра да, под не ла устав ну жал бу про тив пре су де Окру-
жног су да у Бе о гра ду Гж. I 5002/08 од 23. де цем бра 2008. го ди не, због по вре-
де на че ла за бра не дис кри ми на ци је и пра ва на пра вич но су ђе ње, за јем че них 
од ред ба ма чла на 21. ст. 1. и 2. и чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

Под но си тељ ка устав не жал бе на во ди да је за по сле на на нео д ре ђе но 
вре ме у Јав ном пред у зе ћу за ва зду шни са о бра ћај „JAT AIR WAYS“ на рад-
ном ме сту „пер се ра“. У том свој ству је са по сло дав цем за кљу чи ла уго вор о 
ра ду и анекс уго во ра о ра ду, са ва жно шћу од 1. апри ла 2002. го ди не, ко јим 
анек сом је утвр ђен уго во ре ни део за ра де на осно ву бро ја са ти на ле та у то-
ку ме се ца. Ме ђу тим, ка ко на во ди, по сло да вац је без ика квог прав ног осно-
ва, у пе ри о ду од де цем бра 2004. го ди не до фе бру а ра 2006. го ди не пре стао 
да под но си тељ ки ис пла ћу је не спор но оства ре не са те на ле та. Из на ве де ног 
раз ло га, под но си тељ ка устав не жал бе је под не ла ту жбу ра ди ис пла те Че-
твр том оп штин ском су ду у Бе о гра ду. На кон окон ча ног до ка зног по ступ ка, 
Че твр ти оп штин ски суд у Бе о гра ду је 1. апри ла 2008. го ди не до нео пре су-
ду П1. 2163/07 ко јом је од био у це ли ни њен ту жбе ни зах тев. Окру жни суд 
у Бе о гра ду је оспо ре ном пре су дом Гж. I 5002/08 од 23. де цем бра 2008. го-
ди не по твр дио пр во сте пе ну пре су ду у це ли ни.

Под но си тељ ка устав не жал бе да ље на во ди да је по истом прав ном и чи-
ње нич ном осно ву Че твр ти оп штин ски суд у Бе о гра ду до но сио пре су де ко-
ји ма је усва јао у це ли ни ту жбе не зах те ве дру гих ту жи ла ца у дру гим пред ме-
ти ма, ко је су по твр ђе не од стра не Окру жног су да у Бе о гра ду. Из на ве де ног 
за кљу чу је да су ту жи о ци у тим пред ме ти ма оства ри ли пра во на ис пла ту 
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нов ча них из но са на осно ву оства ре них са ти на ле та, а да то пра во њој ни је 
при зна то, из че га про из ла зи да је дис кри ми ни са на у од но су на оста ле рад-
ни ке и да јој је до но ше њем оспо ре не пре су де по вре ђе но пра во на пра вич-
но су ђе ње. Пред ло жи ла је да Устав ни суд усво ји устав ну жал бу и да утвр ди 
да су јој по вре ђе на „пра ва из чла на 21. ст. 1. и 2. и то за бра на дис кри ми-
на ци је и чла на 32. став 1. Уста ва и то пра во на пра вич но су ђе ње у по ступ-
ку пред Окру жним су дом у Бе о гра ду у пред ме ту Гж. I 5002/08“, као и да се 
по ни шти пре су да Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. I 5002/08 од 23. де цем бра 
2008. го ди не.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал-
ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор-
га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по-
вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва или сло бо де за јем че не 
Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за 
њи хо ву за шти ту. 

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни суд 
утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си-
тељ ке устав не жал бе по вре ђе но ње но Уста вом за јем че но пра во или сло бо да.

Од ред бом чла на 21. Уста ва утвр ђе но је, по ред оста лог, да су пред Уста-
вом и за ко ном сви јед на ки (став 1), као и да сва ко има пра во на јед на ку за-
шти ту, без дис кри ми на ци је (став 2).

Чла ном 32. став 1. Уста ва сва ко ме је за јем че но пра во да не за ви сан, не-
при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав-
но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње 
ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње-
га. 

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у до ку мен та-
ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти 
од зна ча ја за до но ше ње од лу ке у овом устав но суд ском по ступ ку:

Под но си тељ ка устав не жал бе је за по сле на на нео д ре ђе но вре ме у Јав-
ном пред у зе ћу за ва зду шни са о бра ћај „JAT AIR WAYS“, на рад ном ме сту 
„пер се ра“ ко је при па да „Ле тач ким по сло ви ма“. Као за по сле на у на ве де ном 
свој ству је са по сло дав цем 24. мар та 2002. го ди не за кљу чи ла уго вор о ра ду 
01-2520/6684 и 26. ма ја 2002. го ди не анекс уго во ра о ра ду 01-2520/6684/1, са 
ва жно шћу од 1. апри ла 2002. го ди не. Сма тра ју ћи да јој је од де цем бра 2004. 
го ди не до фе бру а ра 2006. го ди не, за сва ки ме сец по је ди нач но, са мо де ли-
мич но ис пла ћен из нос за ра де, под не ла је Че твр том оп штин ском су ду у Бе-
о гра ду ту жбу про тив Јав ног пред у зе ћа за ва зду шни са о бра ћај „JAT AIR-
WAYS“, ра ди ис пла те не ис пла ће ног де ла за ра де ко ји се од но си на оства ре-
не са те на ле та за на ве де ни пе ри од.

Че твр ти оп штин ски суд у Бе о гра ду је 1. апри ла 2008. го ди не до нео пре-
су ду П1. 2163/07 ко јом је од био као нео сно ван ту жбе ни зах тев ту жи ље, ов де 
под но си тељ ке устав не жал бе, ко јим је тра жи ла да се ту же но Јав но пред у зе ће 
за ва зду шни са о бра ћај „JAT AIR WAYS“ оба ве же да јој на име де ла не ис пла ће не  
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за ра де ис пла ти тач но опре де ље не из но се за сва ки ме сец по себ но у пе ри о ду 
од 25. ја ну а ра 2005. го ди не до 25. мар та 2006. го ди не, са при па да ју ћом за-
кон ском за те зном ка ма том. У обра зло же њу ове пре су де је, по ред оста лог, 
на ве де но да ту жи ља ни је пру жи ла до каз у сми слу чла на 223. ЗПП да по сто-
ји са гла сност Вла де Ре пу бли ке Ср би је за за кљу че ње анек са уго во ра о ра ду, 
као и са гла сност за ис пла ту уве ћа не за ра де за ча со ве на ле та, те да је сто га 
ту жбе ни зах тев од би јен као нео сно ван. 

Про тив на ве де не пре су де под но си тељ ка устав не жал бе је из ја ви ла жал-
бу Окру жном су ду у Бе о гра ду, ко ји је оспо ре ном пре су дом Гж. I 5002/08 од 
23. де цем бра 2008. го ди не у це ли ни од био жал бу као нео сно ва ну и по твр-
дио пр во сте пе ну пре су ду. Окру жни суд је за кљу чио да је пр во сте пе ни суд 
пра вил но и пот пу но утвр дио чи ње нич но ста ње, те пра вил но при ме нио ма-
те ри јал но пра во.

У пред ме ту Устав ног су да Уж-1405/2008, ко ји је окон чан 22. ју ла 2010. 
го ди не до но ше њем Од лу ке, Устав ни суд је утвр дио да је Л. К. – за по сле на 
на нео д ре ђе но вре ме у Јав ном пред у зе ћу за ва зду шни са о бра ћај „JAT AIR-
WAYS“, на рад ном ме сту „Ста ри је STW/STD“ ко је при па да „Ле тач ким по-
сло ви ма“, под не ла Че твр том оп штин ском су ду у Бе о гра ду ту жбу про тив 
Јав ног пред у зе ћа за ва зду шни са о бра ћај „JAT AIR WAYS“, ра ди ис пла те не-
ис пла ће ног де ла за ра де ко ји се од но си на оства ре не са те на ле та за на ве де-
ни пе ри од, сма тра ју ћи да јој је од де цем бра 2004. го ди не до фе бру а ра 2006. 
го ди не, за сва ки ме сец по је ди нач но, са мо де ли мич но ис пла ћен из нос за ра-
де. За по сле на је у на ве де ном свој ству са по сло дав цем 24. мар та 2002. го ди-
не за кљу чи ла уго вор о ра ду 01-2520/7938 и 26. ма ја 2002. го ди не анекс уго-
во ра о ра ду 2520/07938/1, са ва жно шћу од 1. апри ла 2002. го ди не. 

Че твр ти оп штин ски суд у Бе о гра ду је 29. фе бру а ра 2008. го ди не до нео 
пре су ду П. I 2167/07 ко јом је: у ста ву је дан де ли мич но усво јио ту жбе ни зах-
тев ту жи ље и оба ве зао ту же но Јав но пред у зе ћа за ва зду шни са о бра ћај „JAT 
AIR WAYS“ да ту жи љи на име де ла не ис пла ће не за ра де ис пла ти из нос од 
16.146,20 ди на ра, са за кон ском за те зном ка ма том по чев од 25. ја ну а ра 2005. 
го ди не па до ко нач не ис пла те, за тим из нос од 3.245,20 ди на ра са за кон ском 
за те зном ка ма том, по чев од 25. мар та 2005. го ди не па до ис пла те и из нос од 
9.709,00 ди на ра са за кон ском за те зном ка ма том по чев од 25. апри ла 2005. 
го ди не па до ко нач не ис пла те, а све у ро ку од осам да на од да на при је ма 
пре су де; у ста ву два од би јен је ту жбе ни зах тев ту жи ље ко јим је тра жи ла да 
се ту же ни оба ве же да јој на име де ла не ис пла ће них за ра да ис пла ти опре де-
ље не из но се за пе ри о де од апри ла 2005. го ди не до фе бру а ра 2006. го ди не; у 
ста ву три пре су ђе но је да сва ка стран ка сно си сво је тро шко ве. 

У обра зло же њу пр во сте пе не пре су де је, по ред оста лог, на ве де но:
– да је чла ном 6. уго во ра о ра ду од 24. мар та 2002. го ди не, ко ји су за кљу-

чи ле пар нич не стран ке, од ре ђе но је да ће се уго во ре ни део за ра де, ко ји за ви-
си од успе шног по сло ва ња пред у зе ћа и ква ли те та и ре зул та та ра да за по сле-
ног, ре гу ли са ти анек сом тог уго во ра, као и да се уго во ре ни део за ра де мо же 
од лу ком по сло дав ца уве ћа ти или ума њи ти на осно ву утвр ђе них фи нан сиј-
ских ре зул та та по сло ва ња по пе ри о дич ном об ра чу ну и за вр шном ра чу ну;
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– да је анек сом уго во ра о ра ду од 26. ма ја 2002. го ди не од ре ђе но да се 
уго во ре ни део за ра де утвр ђу је на осно ву бро ја са ти на ле та у то ку ме се ца, а 
да се це на на ле та утвр ђу је Од лу ком ге не рал ног ди рек то ра за сва ки ме сец;

– да је Од лу ком о по ступ ку утвр ђи ва ња уго во ре не за ра де анек сом уго-
во ра о ра ду за I и II ли ни ју ру ко во ђе ња и ле тач ко осо бље и уго во ре ног де-
ла за ра де оста лих за по сле них број 722/1 од 27. ма ја 2002. го ди не од ре ђе но 
да се „ле тач ко-ка бин ском осо бљу“ утвр ђу је уго во ре ни део за ра де на осно-
ву бро ја са ти на ле та у то ку ме се ца за сва ког по је дин ца и да се це на на ле та 
утвр ђу је Од лу ком ге не рал ног ди рек то ра;

– да је Од лу ком ге не рал ног ди рек то ра број 723/1 од 27. ма ја 2002. го ди-
не утвр ђе на це на на ле та за „Ста ри је STW/STD“; 

– да су Од лу ком ге не рал ног ди рек то ра број 751 од 13. апри ла 2005. го-
ди не ста вље не ван сна ге прет ход не две по ме ну те од лу ке;

– да је ту же ни у пе ри о ду 2004. и 2005. го ди не по сло вао са гу бит ком.
На осно ву ова ко утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, Че твр ти оп штин ски суд 

у Бе о гра ду је утвр дио да је ту жбе ни зах тев осно ван са мо за пе ри од до до но-
ше ња Од лу ке ге не рал ног ди рек то ра број 751 од 13. апри ла 2005. го ди не, а 
од био је ту жбе ни зах тев за пе ри од од сту па ња на сна гу те од лу ке па на да ље.

Про тив на ве де не пре су де ту жи ља Л. К. је из ја ви ла жал бу ко ју је Окру-
жни суд у Бе о гра ду, пре су дом Гж. I 3693/08 од 27. ав гу ста 2008. го ди не, у 
ста ву је дан од био као нео сно ва ну, док је у ста ву два пре и на чио пре су ду 
пр во сте пе ног су да у де лу од лу ке о тро шко ви ма по ступ ка. Окру жни суд је 
за кљу чио да је пр во сте пе ни суд пра вил но и пот пу но утвр дио чи ње нич но 
ста ње и пра вил но при ме нио ма те ри јал но пра во, ис ти чу ћи „да је пра вил но 
од лу чио пр во сте пе ни суд ка да је усво јио ту жбе ни зах тев ту жи ље за ис пла-
ту раз ли ке у за ра ди у спо р ном пе ри о ду од де цем бра 2004. го ди не до фе бру-
а ра 2005. го ди не са за кон ском за те зном ка ма том има ју ћи у ви ду да су из-
но си као и до спе лост не спор ни јер ту жи ља има пра во на уве ћа ну за ра ду у 
скла ду са Уго во ром о ра ду, Анек сом уго во ра о ра ду и од лу ка ма ге не рал ног 
ди рек то ра ту же ног број 722/1 и број 723/1 обе од 27. ма ја 2002. го ди не ко-
је су би ле на сна зи у спо р ном пе ри о ду, а с об зи ром на то да су ове од лу ке 
ста вље не ван сна ге Од лу ком ге не рал ног ди рек то ра ту же ног број 751 од 13. 
апри ла 2005. го ди не и да од тог да ту ма не про из во де прав но деј ство, пр во-
сте пе ни суд пра вил но од лу чио као у ста ву два из ре ке пре су де“.

4. Устав ни суд на ла зи да су за од лу чи ва ње о осно ва но сти под не те устав не 
жал бе од зна ча ја од ред бе За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 70/01 
и 73/01), ко ји је ва жио у вре ме ка да је под но си тељ ка устав не жал бе за кљу-
чи ла уго вор о ра ду и анекс овог уго во ра са по сло дав цем, као и од ред бе За-
ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05), ко ји је ва жио у вре-
ме на стан ка спо р ног од но са.

Ра ни је ва же ћим За ко ном о ра ду, и то од ред ба ма чла на 81. тог за ко на, 
би ло је пр о пи са но: да за по сле ни има пра во на од го ва ра ју ћу за ра ду, ко ја се 
утвр ђу је у скла ду са за ко ном, оп штим ак том или уго во ром о ра ду (став 1); 
да се за по сле ном га ран ту је јед на ка за ра да за исти рад или рад исте вред но-
сти ко ји оства ру је код по сло дав ца (став 2); да за ра ду, у сми слу ста ва 1. овог 
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чла на, чи ни за ра да ко ју је за по сле ни оства рио за оба вље ни рад и вре ме пр-
о ве де но на ра ду, уве ћа на за ра да, на кна да за ра де и дру га при ма ња, осим на-
кна де тр о шко ва из чла на 89. овог за ко на и дру гих при ма ња из чла на 90. став 
1. овог за ко на (став 3) и да се оп штим ак том или уго во ром о ра ду утвр ђу ју 
еле мен ти за од ре ђи ва ње за ра де и на чин утвр ђи ва ња за ра де (став 4). Исто-
вре ме но, чла ном 82. став 2. истог за ко на би ло је пр о пи са но да оп штим ак-
том или уго во ром о ра ду мо гу да се утвр де и дру ги слу ча је ви у ко ји ма за-
по сле ни има пра во на уве ћа ну за ра ду.

Чла ном 104. став 1. ва же ћег За ко на о ра ду та ко ђе је пр о пи са но да за-
по сле ни има пра во на од го ва ра ју ћу за ра ду, ко ја се утвр ђу је у скла ду са за-
ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду.

Од ред бом чла на 108. ст. 3. и 4. За ко на пр о пи са но је да оп штим ак том 
и уго во ром о ра ду мо гу да се утвр де и дру ги слу ча је ви у ко ји ма за по сле ни 
има пра во на уве ћа ну за ра ду и да осно ви цу за об ра чун уве ћа не за ра де чи-
ни основ на за ра да утвр ђе на у скла ду са за ко ном, оп штим ак том и уго во-
ром о ра ду.

5. Оце њу ју ћи раз ло ге и на во де из не те у устав ној жал би са ста но ви шта 
са др жи не утвр ђе ног на че ла за бра не дис кри ми на ци је и за јем че ног пра ва на 
пра вич но су ђе ње из чла на 21. ст. 1. и 2. и чла на 32. став 1. Уста ва, а по ла зе-
ћи од прет ход но утвр ђе них чи ње ни ца и окол но сти, те од ре да ба ра ни јег и 
са да ва же ћег За ко на о ра ду, Устав ни суд је утвр дио сле де ће:

Не спор но је да је под но си тељ ка устав не жал бе за по сле на на нео д ре ђе-
но вре ме у Јав ном пред у зе ћу за ва зду шни са о бра ћај „JAT AIR WAYS“ на рад-
ном ме сту „пер се ра“ и да је са по сло дав цем 24. мар та 2002. го ди не за кљу-
чи ла уго вор о ра ду и 26. ма ја 2002. го ди не анекс уго во ра о ра ду ко ји ма је, 
по ред оста лог, утвр ђе но да уго во ре ни део за ра де за ви си од успе шног по-
сло ва ња пред у зе ћа и да се од лу ком по сло дав ца мо же уве ћа ти или ума њи ти 
на осно ву утвр ђе них фи нан сиј ских ре зул та та по сло ва ња по пе ри о дич ном 
об ра чу ну и за вр шном ра чу ну, као и да се уго во ре ни део за ра де утвр ђу је на 
осно ву бро ја са ти на ле та у то ку ме се ца и да се це на на ле та утвр ђу је од лу-
ком ге не рал ног ди рек то ра за сва ки ме сец.

Та ко ђе, не спор но је да је Јав но пред у зе ће за ва зду шни са о бра ћај „JAT 
AIR WAYS“ у пе ри о ду 2004. и 2005. го ди не по сло ва ло са гу бит ком и да је ге-
не рал ни ди рек тор 13. апри ла 2005. го ди не до нео Од лу ку 751, ко јом је ста-
вио ван сна ге Од лу ке 722/1 и 723/1 од 27. ма ја 2002. го ди не ко ји ма је би ло 
од ре ђе но да се уго во ре ни део за ра де утвр ђу је на осно ву бро ја са ти на ле та 
у то ку ме се ца и ко ји ма је би ла утвр ђе на це на на ле та.

Устав ни суд оце њу је да из од ре да ба чл. 81. и 82. ра ни је ва же ћег За ко-
на о ра ду, као и чл. 104. и 108. За ко на о ра ду ко ји је био на сна зи у вре ме 
на стан ка спо р ног од но са, про из ла зи да се за ра да за по сле ног утвр ђу је на 
осно ву за ко на, оп штег ак та и уго во ра о ра ду, као и да за ра ду чи ни и уве ћа-
на за ра да, при че му се, по ред осно ва за уве ћа ну за ра ду про пи са них за ко-
ном, оп штим ак том или уго во ром о ра ду мо гу утвр ди ти и дру ги слу ча је ви 
у ко ји ма за по сле ни има пра во на уве ћа ну за ра ду. Устав ни суд кон ста ту је да 
основ уве ћа не за ра де под но си тељ ке устав не жал бе ни је про пи сан за ко ном,  
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већ пред ста вља слу чај у ко ме је по сло да вац ис ко ри стио за кон ску мо гућ-
ност да уго во ром о ра ду за кљу че ним са за по сле ним, пред ви ди уве ћа ну за-
ра ду по осно ву ме сеч них оства ре них са ти на ле та за од ре ђе не ка те го ри је 
за по сле них. С тим у ве зи, Устав ни суд оце њу је да је, ка да ко ри сти на ве де-
ну за кон ску мо гућ ност, по сло да вац овла шћен да сво јим ак том и уго во ром 
о ра ду, утвр ди и под ко јим усло ви ма ће се пра во на уве ћа ну за ра ду оства-
ри ва ти. У кон крет ном слу ча ју, ту же ни, ко ји је по сло да вац под но си тељ ки 
устав не жал бе, пред ви део је са мим уго во ром о ра ду ко ји је са под но си тељ-
ком за кљу чио још 24. мар та 2002. го ди не, да уго во ре ни део за ра де за ви си 
не са мо од ква ли те та и ре зул та та ра да за по сле ног, већ и од успе шног по сло-
ва ња пред у зе ћа, као и да се овај део за ра де мо же уве ћа ти или ума њи ти од лу-
ком по сло дав ца, а на осно ву утвр ђе них фи нан сиј ских ре зул та та по сло ва ња. 
Анек сом уго во ра о ра ду пре ци зи ра но је да се уго во ре ни део за ра де утвр ђу-
је на осно ву бро ја са ти на ле та у то ку ме се ца. По ла зе ћи од из не тог, Устав ни 
суд оце њу је да је ту же ни био овла шћен да због не у спе шног ра да пред у зе-
ћа ста ви ван сна ге од лу ке ко је су би ле основ за об ра чун и ис пла ту уго во ре-
не (уве ћа не) за ра де под но си тељ ке устав не жал бе, те да јој је сто га овај део 
за ра де при па дао до до но ше ња Од лу ке ге не рал ног ди рек то ра ту же ног број 
751 од 13. апри ла 2005. го ди не. Дру гим ре чи ма, ту жбе ни зах тев под нет од 
стра не под но си тељ ке устав не жал бе за ис пла ту не ис пла ће не за ра де за пе-
ри од пре 13. апри ла 2005. го ди не, ни је мо гао би ти од би јен као нео сно ван.

6. Оце њу ју ћи на во де под но си тељ ке устав не жал бе у по гле ду раз ли чи-
тог по сту па ња над ле жних су до ва у Бе о гра ду, по себ но Окру жног су да у Бе-
о гра ду, ко ји су у ис тој чи ње нич ној и прав ној си ту а ци ји до не ли раз ли чи-
те пре су де, са ста но ви шта од ред бе чла на 32. став 1. Уста ва, Устав ни суд је 
оце нио да раз ли чи та прак са ре дов них су до ва не ука зу је ну жно на по вре-
ду пра ва на пра вич но су ђе ње, тим пре што ујед на ча ва ње прак се су до ва оп-
ште над ле жно сти не спа да у над ле жност Устав ног су да, већ Вр хов ног ка-
са ци о ног су да.

Ипак, Устав ни суд је као не спор но утвр дио да је ту жбе ни зах тев под-
но си тељ ке прав но сна жно од би јен у це ли ни, док је у по ступ ку ко ји је во-
ђен пред Че твр тим оп штин ским су дом у Бе о гра ду у пред ме ту П I 2167/07 
и Окру жним су дом у Бе о гра ду, као дру го сте пе ним су дом, ујед но и су дом 
по след ње ин стан це, Окру жни суд у Бе о гра ду де ли мич но усво јио ту жбе ни 
зах тев ту жи ље – ко ле ги ни це под но си тељ ке устав не жал бе (за ис пла ту не-
ис пла ће не за ра де до 13. апри ла 2005. го ди не), без об зи ра на чи ње ни цу што 
су њи хо ви зах те ви би ли за сно ва ни на истим чи ње ни ца ма и од но си ли су се 
на иден тич на прав на пи та ња.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је утвр дио да је Окру жни суд у 
Бе о гра ду у иден тич ној чи ње нич ној и прав ној си ту а ци ји до нео раз ли чи те 
од лу ке о осно ва но сти ту жбе них зах те ва ко ји су се за сни ва ли на иден тич ном 
чи ње нич ном ста њу и истом спо р ном прав ном пи та њу и да је на тај на чин 
под но си тељ ку устав не жал бе, де ли мич но од би ја ју ћи њен ту жбе ни зах тев, 
до вео у бит но раз ли чит по ло жај од оно га у ко ме је би ла ту жи ља чи ји је исто-
вр сни ту жбе ни зах тев у том де лу усво јен. Ка ко је Окру жни суд у Бе о гра ду,  



494 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

као суд по след ње ин стан це, до но сио раз ли чи те пре су де ко је су за по сле ди-
цу има ле то да је ту жбе ни зах тев дру гог ли ца за ис пла ту не ис пла ће не за-
ра де до 13. апри ла 2005. го ди не прав но сна жно усво јен, док је у овом кон-
крет ном слу ча ју исто вр сни ту жбе ни зах тев под но си тељ ке устав не жал бе, 
по ста вљен пре ма истом ту же ном, прав но сна жно од би јен као нео сно ван, 
Устав ни суд је ста но ви шта да је та ква прак са Окру жног су да у Бе о гра ду 
су прот на прин ци пу прав не си гур но сти (о по вре ди пра ва на прав ну си гур-
ност ви де ти пре су де Европ ског су да за људ ска пра ва: San tos Pin to про тив 
Пор ту га ли је, од 20. ма ја 2008. го ди не и Be ian про тив Ру му ни је, од 6. де цем-
бра 2007. го ди не). Сто га је Устав ни суд, по ла зе ћи од од ред бе чла на 32. став 
1. Уста ва, оце нио да је раз ли чи том оце ном Окру жног су да у Бе о гра ду да-
том по во дом исте чи ње нич не си ту а ци је и истог прав ног пи та ња по вре ђе-
но пра во под но си тељ ке устав не жал бе на прав ну си гур ност, као са став ни 
део пра ва на пра вич но су ђе ње.

У ве зи са прет ход ном оце ном, Устав ни суд ука зу је да је ова кав став за-
у зео и у пред ме ти ма Уж-143/2007 и Уж-1147/2008 ка да је, по ред оста лог, 
утвр дио по вре ду пра ва на прав ну си гур ност, као са став ног еле мен та пра ва 
на пра вич но су ђе ње за јем че ног од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва.

С об зи ром на то да је Устав ни суд утвр дио да је у на ве де ном слу ча ју 
Окру жни суд у Бе о гра ду, у иден тич ној чи ње нич ној и прав ној си ту а ци ји до-
нео раз ли чи те од лу ке о осно ва но сти ту жбе них зах те ва, Устав ни суд се ни-
је да ље упу штао у оце ну да ли по сто ји раз ли чи то по сту па ње у по ступ ци ма 
на ко је се по зи ва у устав ној жал би. С тим у ве зи, ви де ти Од лу ку Устав ног 
су да Уж-1405/2008 од 22. ју ла 2010. го ди не.

7. Оце њу ју ћи по сто ја ње по вре де на че ла за бра не дис кри ми на ци је из чла-
на 21. Уста ва, Устав ни суд оце њу је да не ма осно ва за тврд њу да је оспо ре ном 
од лу ком под но си тељ ка устав не жал бе на би ло ко ји на чин дис кри ми ни са на, 
иа ко је Окру жни суд у Бе о гра ду у иден тич ним си ту а ци ја ма раз ли чи то по-
сту пао. У устав ној жал би ни су пру же ни до ка зи да јој је због не ког лич ног 
свој ства по вре ђе но људ ско или ма њин ско пра во за јем че но Уста вом, што је 
нео п ход на прет по став ка да би се мо гла утвр ди ти по вре да на че ла за бра не 
дис кри ми на ци је, због че га је Устав ни суд устав ну жал бу у овом де лу од био 
као нео сно ва ну, као у дру гом де лу тач ке 1. из ре ке. 

8. На осно ву све га из ло же ног и од ред бе чла на 89. став 1. За ко на о Устав-
ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), Устав ни суд је устав ну жал-
бу де ли мич но усво јио, те утвр дио да је оспо ре ном пре су дом Окру жног су-
да у Бе о гра ду Гж. I 5002/08 од 23. де цем бра 2008. го ди не по вре ђе но пра во 
под но си тељ ке устав не жал бе на пра вич но су ђе ње за јем че но чла ном 32. став 
1. Уста ва, од лу чу ју ћи као у пр вом де лу тач ке 1. из ре ке.

Устав ни суд је оце нио да су у кон крет ном слу ча ју по сле ди це учи ње не 
по вре де та кве при ро де да се мо гу от кло ни ти са мо по ни шта јем оспо ре не дру-
го сте пе не пре су де Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. I 5002/08 од 23. де цем бра 
2008. го ди не, ка ко би над ле жан суд у по нов ном по ступ ку до нео но ву од лу-
ку о жал би. Сто га је, са гла сно од ред би чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном 
су ду, од лу че но као у тач ки 2. из ре ке.
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Устав ни суд ука зу је да је ова кав став за у зео у пред ме ту Уж-331/2009 од 
4. но вем бра 2010. го ди не.

9. По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. тач-
ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-488/2009 од 29. сеп тем бра 2011. го ди не

По вре да пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку 
из чла на 32. став 1. Уста ва и  

пра ва на мир но ужи ва ње имо ви не 
из чла на 58. Уста ва

Устав ни суд, до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба Го ра на Сто ја но ви ћа и утвр ђу је да су под но-
си о цу устав не жал бе у по ступ ку ко ји се во дио пред Оп штин ским су дом у 
Ле сков цу у пред ме ту И. 2018/06 по вре ђе на пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро-
ку и на мир но ужи ва ње имо ви не, за јем че на чла ном 32. став 1. и чла ном 58. 
став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је,.

2. Од лу ку об ја ви ти у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

О б р а з л о ж е њ е

1. Го ран Сто ја но вић из се ла Гра јев це, оп шти на Ма ној лов це, под нео је 
13. мар та 2009. го ди не Устав ном су ду устав ну жал бу због по вре де пра ва на 
су ђе ње у ра зум ном ро ку и пра ва на имо ви ну, за јем че них чла ном 32. став 
1. и чла ном 58. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, у по ступ ку ко ји се во дио 
пред Оп штин ским су дом у Ле сков цу у пред ме ту И. 2018/06.

У устав ној жал би под но си лац је на вео да је као из вр шни по ве ри лац, 
на осно ву прав но сна жне и из вр шне пре су де Оп штин ског су да у Ле сков цу 
П. 2894/05 од 18. ма ја 2006. го ди не, под нео 4. ју ла 2006. го ди не пред лог за 
из вр ше ње Оп штин ском су ду у Ле сков цу, ко ји је по во дом тог пред ло га 11. 
ју ла 2006. го ди не до нео ре ше ње И. 2018/06, ко јим је до зво лио пред ло же-
но из вр ше ње. Под но си лац је на вио и да се обра ћао са при ту жба ма на рад, 
пред став ка ма и ур ген ци ја ма пред сед ни ку Оп штин ског су да у Ле сков цу и 
пред сед ни ку Окру жног су да у Ле сков цу, али да до под но ше ња устав не жал-
бе из вр ше ње, ипак, ни је спро ве де но. Та ко ђе, на ве де но је да је Оп штин ски 
суд у Ле сков цу под но си о цу устав не жал бе „на пра вио“ тро шко ве у из но су 
од 8.000 ди на ра за из ла зак су да на ли це ме ста и спро во ђе ње из вр ше ња, ко је 
ни је спро ве де но. Од Устав ног су да је тра же но да утвр ди по вре ду на ве де них 
Уста вом за јем че них пра ва, на ре ди Оп штин ском су ду у Ле сков цу да у ро ку 
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од 15 да на од при је ма од лу ке Су да окон ча по сту пак из вр ше ња И. 2018/06 и 
укло ни све штет не по сле ди це ду гог во ђе ња по ступ ка на ми ре њем свих тро-
шко ва ко је је под но си лац устав не жал бе имао у из вр шном по ступ ку.

2. Основ ни суд у Ле сков цу је 5. ав гу ста 2011. го ди не до ста вио Устав ном 
су ду до пис Су. 2011-263 ко ји са др жи ин фор ма ци ју о по сту па њу Оп штин-
ског су да у Ле сков цу у пред ме ту тог су да И. 2018/06, од но сно о по сту па њу 
Основ ног су да у Ле сков цу у пред ме ту тог су да И. 1978/10.

3. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо же 
из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор-
га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или 
ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су 
ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти-
ту. По сту пак по устав ној жал би, у сми слу чла на 175. став 3. Уста ва, уре ђу-
је се за ко ном.

Од ред бом чла на 82. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) про пи са но је да се устав на жал ба мо же из ја ви ти и ако ни-
су ис цр пље на прав на сред ства, у слу ча ју ка да је под но си о цу жал бе по вре-
ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

4. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у спи се пред-
ме та Оп штин ског су да у Ле сков цу И. 2018/06 (са да пред мет Основ ног су-
да у Ле сков цу И. 1978/10) и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна-
ча ја за од лу чи ва ње:

Под но си лац устав не жал бе је 6. ју ла 2006. го ди не под нео Оп штин ском 
су ду у Ле сков цу пред лог за из вр ше ње по пи сом, про це ном и про да јом по-
крет них ства ри из вр шног ду жни ка А. П. из Ле сков ца, ули ца Ста но ја Гла ва-
ша број 81, ра ди на пла те нов ча ног по тра жи ва ња из вр шног по ве ри о ца, утвр-
ђе ног прав но сна жном пре су дом Оп штин ског су да у Ле сков цу П. 2894/05 
од 18. ма ја 2006. го ди не

По во дом овог пред ло га, Оп штин ски суд у Ле сков цу до нео је 11. ју ла 
2006. го ди не ре ше ње о из вр ше њу И. 2018/06, ко јим је усво јио пред лог и од-
ре дио тро шко ве из вр ше ња у из но су од 8.000 ди на ра.

На кон до но ше ња ре ше ња, суд ски из вр ши тељ је 28. ав гу ста иза шао на 
адре су из вр шног ду жни ка ко ју је озна чио из вр шни по ве ри лац, али та мо 
ни је за те као из вр шног ду жни ка, а од ли ца ко ја су се за те кла на ли цу ме ста 
оба ве штен је да из вр шни ду жник ви ше не жи ви на тој адре си. Суд ски из-
вр ши тељ је по но во иза шао на исту адре су 12. фе бру а ра 2007. го ди не, ка-
да је по но во оба ве штен од стра не истих ли ца да из вр шни ду жник ви ше не 
жи ви на тој адре си.

Оп штин ски суд у Ле сков цу је 14. фе бру а ра 2007. го ди не до нео за кљу-
чак И. 2018/06, ко јим је на ло жио из вр шном по ве ри о цу да у ро ку од осам  
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да на од да на при је ма за кључ ка до ста ви тач ну адре су ду жни ка, с об зи ром на 
то да је ду жник од се љен са адре се на ве де не у пред ло гу и ре ше њу о из вр ше-
њу. Из вр шни по ве ри лац је под не ском од 23. фе бру а ра 2007. го ди не до ста-
вио но ву адре су из вр шног ду жни ка ко ја гла си – Нор ве жан ска 65, Ле ско вац.

Суд ски из вр ши тељ је 8. мар та 2007. го ди не иза шао на но ву адре су, где 
је за те као из вр шног ду жни ка, те му је уру чио ре ше ње о из вр ше њу и оста-
вио му рок од осам да на да „ис пла ти дуг“. Да на 11. ја ну а ра 2008. го ди не из-
вр шен је по пис по крет них ства ри у ста ну из вр шног ду жни ка, а по пи са не 
ства ри су пре да те на чу ва ње ду жни ку. Суд ски из вр ши тељ је 24. сеп тем бра 
2008. го ди не, у при су ству па тр о ле по ли ци је По ли циј ске упра ве Ле ско вац, 
иза шао на ли це ме ста ра ди од у зи ма ња по пи са них ства ри од из вр шног ду-
жни ка, али ду жник ни је за те чен у ста ну, а вра та су би ла за кљу ча на. На кон 
што је суд ски из вр ши тељ при ба вио по ли циј ски из ве штај да се из вр шни ду-
жник во ди на адре си Или је Стре ле 8а/12, Ле ско вац, и на кон кон сул та ци је 
са по сту па ју ћим су ди јом, у за пи сни ку је кон ста то вао да се „об у ста вља да љи 
ток из вр ше ња“. Два да на ка сни је, 26. сеп тем бра 2008. го ди не, суд ски из вр-
ши тељ је иза шао на адре су Или је Стре ле 8а/12 у Ле сков цу, где је оба ве штен 
од стра не тре ћег ли ца да је из вр шни ду жник са мо при ја вљен на тој адре си, 
али да ни ка да ни је ту и жи вео. Суд ски из вр ши тељ је 18. ма ја 2009. го ди не 
иза шао на адре су из вр шног ду жни ка из пред ло га за из вр ше ње – Ста но ја 
Гла ва ша 81,Ле ско вац, где га је вла сник те згра де оба ве стио да из вр шни ду-
жник ви ше од две и по го ди не не жи ви на тој адре си.

Оп штин ски суд у Ле сков цу је до пи сом од 10. ју на 2009. го ди не за тра жио 
од По ли циј ске упра ве Ле ско вац да до ста ви тач ну адре су из вр шног ду жни-
ка, с об зи ром на то да име но ва ни од се лио са адре се Ста но ја Гла ва ша 81, Ле-
ско вац, док је за кључ ком И. 2018/06 до не тим истог да на на ло жио из вр шном 
по ве ри о цу да у ро ку од осам да на до ста ви тач ну адре су из вр шног ду жни ка.

По ли циј ска упра ва Ле ско вац је, до пи сом од 13. ју на 2009. го ди не, оба-
ве сти ла, суд да је про ве ром на на ве де ној адре си уста но вље но да се из вр шни 
ду жник од се лио са те адре се пре око че ти ри го ди не. Из вр шни по ве ри лац 
је оба ве стио суд, под не ском од 19. ју на 2009. го ди не да се из вр шни ду жник 
на ла зи на адре си Нор ве жан ска 65, Ле ско вац, као и да је из вр шни ду жник 
вла сник мо то ци кла на ве де них ре ги стар ских та бли ца.

Из вр шни суд се по но во, до пи сом од 9. сеп тем бра 2009. го ди не, обра тио 
По ли циј ској упра ви Ле ско вац да, про ве ром на те ре ну, до ста ве тач ну адре-
су из вр шног ду жни ка, с об зи ром на то да се пре ма за пи сни ку у из вр шном 
пред ме ту име но ва ни од се лио са адре се Нор ве жан ска 65, Ле ско вац. По ли-
циј ска упра ва Ле ско вац је до пи сом од 18. сеп тем бра 2009. го ди не, оба ве сти-
ла суд да је пре ма по да ци ма у си сте му МУП-а стал но пре би ва ли ште из вр-
шног ду жни ка у Ле сков цу, ули ца Или је Стре ле 8а/12, уз на по ме ну да се он 
на ла зи на из др жа ва њу ка зне за тво ра у Окру жном за тво ру у Ле сков цу до 
26. фе бру а ра 2010. го ди не.

У 2010. го ди ни, на кон ус по ста вља ња но ве мре же су до ва у Ре пу бли ци 
Ср би је, по сту пак је на ста вљен пред Основ ним су дом у Ле сков цу, а пред-
мет је до био број И. 1978/10.
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Да на 21. ма ја 2010. го ди не суд ски из вр ши тељ је у при су ству по ли ци је и 
све до ка до шао на адре су Нор ве жан ска 65, Ле ско вац и по пи сао од ре ђе не по-
крет не ства ри из ста на из вр шног ду жни ка, ко је је на кон по пи са пре дао на 
чу ва ње из вр шном по ве ри о цу. Истог да на суд ски ве штак је про це нио вред-
ност од у зе тих ства ри на укуп но 33.700 ди на ра.

На кон што се по пи са не ства ри ни су мо гле про да ти на два ро чи шта за 
јав но над ме та ње, одр жа на 24. ју на и 15. ју ла 2010. го ди не, суд је те ства ри 
до су дио из вр шном по ве ри о цу.

Основ ни суд у Ле сков цу је за кључ ком И. 1978/10 од 15. ју ла 2010. го ди-
не узео на зна ње из ве штај слу жбе ног ли ца тог су да по за пи сни ку од 21. ма-
ја 2010. го ди не, пре ма ко ме је по ку шај по пи са ства ри у ста ну ду жни ка ос-
тао без успе ха, јер ни су на ђе не ства ри ко је мо гу би ти пред мет из вр ше ња, 
те је по ве ри о цу оста вљен рок од три ме се ца да од да на при је ма оба ве ште-
ња пред ло жи да се по но во спро ве де по пис. Истим за кључ ком из вр шни по-
ве ри лац је упо зо рен да ако у оста вље ном ро ку не пред ло жи да се по пис по-
но во спро ве де, или ако се при ли ком по нов ног по пи са не на ђу ства ри ко је 
мо гу би ти пред мет из вр ше ња, да ће суд об у ста ви ти из вр ше ње. Овај за кљу-
чак до ста вљен је из вр шном по ве ри о цу 19. ју ла 2010. го ди не.

Ре ше њем Основ ног су да у Ле сков цу И. 1978/10 од 23. фе бру а ра 2011. 
го ди не об у ста вље но је из вр ше ње од ре ђе но ре ше њем тог су да И. 2018/06 од 
11. ју ла 2006. го ди не, јер из вр шни по ве ри лац у оста вље ном ро ку од три ме-
се ца ни је пред ло жио да се по пис по но во спро ве де. Истог да на суд је ре ше-
њем И. 1978/10 на ло жио ра чу но вод ству тог су да да из вр шном по ве ри о цу 
из вр ши по вра ћај де по зи та у из но су од 5.260,00 ди на ра, ко ји је он упла тио 
28. но вем бра 2007. го ди не.

5. Од ред ба ма Уста ва на чи ју по вре ду ука зу је под но си лац устав не жал-
бе, утвр ђе но је: да сва ко има пра во да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном 
већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи 
о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за 
по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га (члан 32. став 1); да 
се јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на 
осно ву за ко на (члан 58. став 1).

Од ред ба ма За ко на о из вр шном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
125/04) про пи са но је да је у по ступ ку из вр ше ња и обез бе ђе ња суд ду жан 
да по сту па хит но, да је о пред ло гу за из вр ше ње суд ду жан да од лу чи у ро-
ку од три да на од да на под но ше ња пред ло га, да се по сту па ње про тив но од-
ред ба ма ст. 1. и 2. овог чла на сма тра не са ве сним и не струч ним по сту па-
њем су ди је, у сми слу од ре да ба За ко на о су ди ја ма. (члан 5. ст. 1, 2. и 5); да се 
ре ше ње о из вр ше њу на по крет ним ства ри ма до ста вља из вр шном ду жни ку 
не по сред но пре пред у зи ма ња пр ве из вр шне рад ње, ако овим за ко ном ни је 
дру га чи је од ре ђе но (члан 53); да из вр шним рад ња ма у ста ну из вр шног ду-
жни ка ко ји ма не при су ству је из вр шни ду жник, ње гов за кон ски за ступ ник, 
пу но моћ ник или од ра сли члан ње го вог до ма ћин ства, мо ра ју при су ство ва-
ти два пу но лет на гра ђа ни на, да кад из вр шне рад ње тре ба спро ве сти у про-
сто ри ји ко ја је за кљу ча на, а из вр шни ду жник ни је при су тан или не при-
ста је да про сто ри ју отво ри, суд ски из вр ши тељ ће отво ри ти про сто ри ју у 
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при су ству два пу но лет на гра ђа ни на (члан 56. ст. 2. и 3); да ће суд ски из вр-
ши тељ, не по сред но пре не го што при сту пи по пи су, пре да ти из вр шном ду-
жни ку ре ше ње о из вр ше њу и по зва ти га да пла ти из нос за ко ји је од ре ђе но 
из вр ше ње, за јед но са ка ма том и тро шко ви ма; ако из вр шном ду жни ку ре-
ше ње о из вр ше њу ни је мо гло да се пре да при ли ком по пи са, до ста ви ће му 
се на кнад но, по оп штим пра ви ли ма о до ста вља њу, да ће се о вре ме ну и ме-
сту по пи са оба ве сти ти из вр шни по ве ри лац, ако је то тра жио, да од су ство 
стра на ка не спре ча ва да се при сту пи по пи су, да ће се о из вр ше ном по пи су 
оба ве сти ти стран ка ко ја ни је при су ство ва ла по пи су (члан 72).

6. Оце њу ју ћи на во де и раз ло ге из не те у устав ној жал би са ста но ви-
шта ци ти ра ног чла на 32. став 1. Уста ва, а по ла зе ћи од утвр ђе них чи ње ни-
ца и окол но сти, Устав ни суд је, пре све га, кон ста то вао да је по сту пак чи је 
се тра ја ње оспо ра ва устав ном жал бом од под но ше ња пред ло га за из вр ше-
ње Оп штин ском су ду у Ле ско ву 6. ју ла 2006. го ди не, до под но ше ња устав-
не жал бе 13. мар та 2009. го ди не, тра јао две го ди не и осам ме се ци, као и да 
је пред мет ни из вр шни по сту пак окон чан на кон че ти ри го ди не и осам и по 
ме се ци, до но ше њем ре ше ња И. 1978/10 од 23. фе бру а ра 2011. го ди не ко јим 
је об у ста вље но из вр ше ње.

Са дру ге стра не, оце њу ју ћи пе ри од у од но су на ко ји је Устав ни суд над-
ле жан да це ни по вре ду пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, Суд кон ста ту је да 
је пе ри од у ко ме се гра ђа ни ма Ср би је јем че пра ва и сло бо де утвр ђе не Уста-
вом и обез бе ђу је устав но суд ска за шти та у по ступ ку по устав ној жал би по-
чео да те че 8. но вем бра 2006. го ди не, да ном сту па ња на сна гу Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је. Ме ђу тим, по ла зе ћи од то га да је суд ски по сту пак по сво јој 
при ро ди је дин стве на це ли на, ко ја по чи ње по кре та њем по ступ ка, а за вр ша-
ва се до но ше њем од лу ке ко јом се по сту пак окон ча ва, Устав ни суд је за кљу-
чио да су ис пу ње ни усло ви да се при ли ком оце не ра зум ног ро ка, у кон крет-
ном слу ча ју, узме у об зир це ло куп ни пе ри од тра ја ња пар нич ног по ступ ка, 
од ње го вог по кре та ња под но ше њем ту жбе, па до да нас.

На ве де но тра ја ње из вр шног по ступ ка са мо по се би ука зу је да по сту-
пак ни је окон чан у окви ру гра ни ца ра зум ног ро ка. Ме ђу тим, ра зум на ду-
жи на тра ја ња суд ског по ступ ка је ре ла тив на ка те го ри ја, ко ја за ви си од ни-
за чи ни ла ца ко ји се мо ра ју узе ти у об зир у сва ком по је ди ном слу ча ју пре ма 
ње го вим спе ци фич ним окол но сти ма. Сло же ност чи ње нич них и прав них 
пи та ња у кон крет ном пред ме ту, по на ша ње под но си о ца устав не жал бе као 
стран ке у по ступ ку, по сту па ње над ле жних су до ва ко ји во де по сту пак, као и 
при ро да по ста вље ног зах те ва, од но сно зна чај пра ва за под но си о ца устав не 
жал бе су кри те ри ју ми ко ји ути чу на оце ну ду жи не тра ја ња по ступ ка и од-
ре ђу ју да ли је по сту пак окон чан у окви ру ра зум ног ро ка или ни је.

Ис пи ту ју ћи на ве де не кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње по сто ја ња по вре де 
пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку у кон крет ном слу ча ју, Устав ни суд је оце-
нио да у овом пред ме ту ни је би ло сло же них чи ње нич них и прав них пи та-
ња о ко ји ма би се суд из ја шња вао.

Устав ни суд је, та ко ђе, оце нио да је из вр шна тра жби на од не сум њи вог 
ма те ри јал ног зна ча ја за под но си о ца устав не жал бе, јер се ра ди о на ми ре-
њу нов ча ног по тра жи ва ња, као и да он сво јим по на ша њем и рад ња ма ни је 
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до при нео нео прав да ном за ка шње њу. На про тив, под но си лац устав не жал-
бе је, упра во у ци љу убр за ња по ступ ка из вр ше ња, два пу та (11. де цем бра 
2007. го ди не и 23. де цем бра 2008. го ди не) под но сио при ту жбе ве за не за рад 
су да, од но сно не из вр ша ва ње до не тог ре ше ња.

Оце њу ју ћи по сту па ње су да у оспо ре ном из вр шном по ступ ку, Устав ни 
суд је на шао да из вр шни суд у кон крет ном слу ча ју ни је пред у зео све рад ње 
на ко је је по За ко ну био оба ве зан ка ко би се из вр ше ње од ре ђе но до не тим ре-
ше њем спро ве ло до кра ја. На и ме, пре ма пра ви ли ма из вр шног по ступ ка, ре-
ше ње о из вр ше њу по пи сом, про це ном и про да јом по крет них ства ри се до-
ста вља из вр шном ду жни ку не по сред но пред по пис ства ри, а у од ре ђе ним 
си ту а ци ја ма и на кон спро ве де ног по пи са, али ни ка ко ра ни је, као што је по-
сту пио из вр шни суд, оста вља ју ћи рок од осам да на из вр шном ду жни ку за 
до бро вољ но из вр ше ње. Та квим чи ње њем из вр шни суд је про пу стио при ли-
ку да бр зо и ефи ка сно спро ве де од ре ђе но из вр ше ње. Али, на кон што је оста-
вио рок од осам да на из вр шном ду жни ку за до бро вољ но из вр ше ње, суд је 
по пис по крет них ства ри у ста ну из вр шног ду жни ка из вр шио тек на кон де-
сет ме се ци од до ста вља ња ре ше ња о из вр ше њу, 11. фе бру а ра 2008. го ди не. 
По пи са не ства ри ни су од мах од у зе те од из вр шног по ве ри о ца ра ди про це не 
и про да је, већ су оста вље не на чу ва ње из вр шном ду жни ку. На кон то га, суд је 
тек на кон осам и по ме се ци, 24. сеп тем бра 2008. го ди не по ку шао да пре у зме 
по пи са не ства ри од из вр шног ду жни ка, али је не на шав ши га на тој адре си, 
иа ко је слу жбе но ли це су да би ло у прат њи по ли ци је, од лу чио да „об у ста ви 
да љи ток из вр ше ња“. На кон осам ме се ци од овог по ку ша ја, суд је по ку шао 
да утвр ди тач ну адре су на ко јој ствар но жи ви из вр шни ду жник, обра ћа ју ћи 
се из вр шном по ве ри о цу, као и два пу та По ли циј ској упра ви Ле ско вац. Но-
ви по пис ства ри и њи хо ва пре да ја из вр шном по ве ри о цу на чу ва ње ко нач но 
је спро ве ден на адре си на ко јој је ра ни је из вр шном по ве ри о цу уру че но ре-
ше ње о из вр ше њу, тек 21. ма ја 2010. го ди не, иа ко ни ко ни је за те чен у ста ну.

Устав ни суд је имао у ви ду да је у пред ло гу за из вр ше ње из вр шни по ве-
ри лац на зна чио адре су из вр шног ду жни ка на ко јој он у том мо мен ту нај-
ве ро ват ни је ни је ви ше жи вео. Ме ђу тим, Устав ни суд је кон ста то вао да је 
из вр шном су ду би ло по треб но ско ро по ла го ди не да од мо мен та ка да је са-
знао да из вр шни ду жник не ста ну је на на зна че ној адре си, о то ме оба ве сти 
из вр шног по ве ри о ца и на ло жи му да до ста ви но ву адре су.

По ла зе ћи од све га на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да је не де ло твор-
ним и не е фи ка сним по сту па њем Оп штин ског су да у Ле сков цу у пред ме ту 
тог су да И. 2018/06, под но си о цу устав не жал бе по вре ђе но пра во на су ђе ње 
у ра зум ном ро ку, за јем че но чла ном 32. став 1. Уста ва.

У по гле ду зах те ва под но си о ца да се укло не све штет не по сле ди це ду гог 
во ђе ња пред мет ног из вр шног по ступ ка на ми ре њем тро шко ва ко је је имао у 
том по ступ ку, Устав ни суд ука зу је да је од ред бом чла на 88. За ко на о из вр-
шном по ступ ку про пи са но да се тро шко ви по ступ ка на ми ру ју из про дај-
не це не. Ме ђу тим, у кон крет ном слу ча ју, по пи са не ства ри ни су мо гле да се 
про да ју на ро чи шти ма за јав но над ме та ње, те су те ства ри, са гла сно од ред би 
чла на 90. истог за ко на, до су ђе не из вр шном по ве ри о цу. Устав ни суд, та ко ђе, 
ука зу је да је ре ше њем Основ ног су да у Ле сков цу И. 1978/10 од 23. фе бру а ра 
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2011. го ди не на ло же но ра чу но вод ству тог су да да под но си о цу ис пла ти из де-
по зи та пре о ста ла нов ча на сред ства у из но су од 5.260,00 ди на ра, од нов ча ног 
из но са од 8.000,00 ко ја је он упла тио на име тро шко ва из вр шног по ступ ка.

7. Оце њу ју ћи на во де устав не жал бе ко ји се од но се на по вре ду пра ва на 
имо ви ну, Устав ни суд је утвр дио да је не спро во ђе њем из вр ше ња по вре ђе-
но и пра во под но си о ца устав не жал бе на мир но ужи ва ње имо ви не, за јем-
че но чла ном 58. став 1. Уста ва. На и ме, сва ко нов ча но или дру го имо вин ско 
по тра жи ва ње ко је не ко има на осно ву из вр шне ис пра ве, би ло да је у пи та-
њу прав но сна жна суд ска од лу ка или суд ско по рав на ње или са њи ма из јед-
на че на ис пра ва у по гле ду из вр шно сти, ула зи у имо ви ну по ве ри о ца. Сто га, 
не спро во ђе ње из вр ше ња на осно ву из вр шне ис пра ве пред ста вља по вре ду 
пра ва на мир но ужи ва ње имо ви не, за јем че ног чла ном 58. став 1. Уста ва.

Устав ни суд на гла ша ва да је исти став већ за у зи мао у ра ни јим од лу ка-
ма о устав ним жал ба ма (ви де ти Од лу ку у пред ме ту Уж-1499/2008 од 16. ју-
ла 2009. го ди не).

Та ко ђе, Устав ни суд ука зу је да и пре ма ста ву Европ ског су да за људ ска 
пра ва про пуст др жа ве да из вр ши прав но сна жну пре су ду из ре че ну у ко-
рист под но си о ца пред став ке, пред ста вља ме ша ње у ње го во пра во на мир-
но ужи ва ње имо ви не (ви де ти од лу ке у пред ме ти ма: Ка ча пор и др. про тив 
Ср би је, Bur dov про тив Ру си је ).

8. С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 89. 
став 1. За ко на о Устав ном су ду, усво јио устав ну жал бу и од лу чио као у тач-
ки 1. из ре ке.

Устав ни суд је, кре ћу ћи се у гра ни ца ма зах те ва, а с об зи ром на то да 
под но си лац устав не жал бе ни је тра жио да му се због не при ме ре но ду гог 
тра ја ња из вр шног по ступ ка утвр ди пра во на на кна ду не ма те ри јал не ште те, 
у тач ки 2. из ре ке од лу чио да се пра вич но за до во ље ње под но си о ца устав не 
жал бе због кон ста то ва не по вре де пра ва, у кон крет ном слу ча ју, оства ри об-
ја вљи ва њем ове од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

9. На осно ву из не тог и од ред бе чла на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су-
ду, Устав ни суд је до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-387/2009 од 29. сеп тем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 81/11)

По вре да пра ва на пра вич но су ђе ње  
из чла на 32. став 1. Уста ва 

(пра ва на обра зло же ну суд ску од лу ку)

Устав ни суд, до нео је

О Д Л У К У 

1. Усва ја се устав на жал ба Ло вач ког удру же ња „Вр хо ви“ из Сје ни це и 
утвр ђу је да је пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Рев. II 1060/09 од 5. но вем бра  
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2009. го ди не по вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе на пра вич но су-
ђе ње за јем че но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, док се 
у пре о ста лом де лу устав на жал ба од ба цу је. 

2. По ни шта ва се пре су да Вр хов ног су да Ср би је из тач ке 1. и од ре ђу-
је да Вр хов ни ка са ци о ни суд до не се но ву од лу ку о ре ви зи ји ту жи о ца из ја-
вље ној про тив пре су де Окру жног су да у Но вом Па за ру Гж1. 1389/08 од 9. 
мар та 2009. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е

1. Ло вач ко удру же ње „Вр хо ви“ из Сје ни це под не ло је 6. ја ну а ра 2010. го-
ди не Устав ном су ду устав ну жал бу, до пу ње ну под не ском од 11. мар та 2010. 
го ди не, про тив пре су де Вр хов ног су да Ср би је Рев. II 1060/09 од 5. но вем-
бра 2009. го ди не, због по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње и пра ва на рад за-
јем че них чла ном 32. став 1. и чла ном 60. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. 

У устав ној жал би је, по ред оста лог, на ве де но: да је пр во сте пе ни суд од-
био ту жбе ни зах тев ту жи о ца С. М. ко јим је тра жен по ни штај ре ше ња о пре-
стан ку рад ног од но са; да је у пар нич ном по ступ ку утвр ђе но да је Ло вач ко 
удру же ње „Вр хо ви“ 26. фе бру а ра 2007. го ди не при ми ло оба ве ште ње Гим на-
зи је оп шти не Ка син до из Бо сне Хер це го ви не број 03-1211/04 од 19. но вем-
бра 2004. го ди не, и да је тек по зва нич ном при је му тог до пи са и утвр ђи ва њу 
од луч не чи ње ни це да је ту жи лац при ло жио фал си фи кат ди пло ме, про тив 
ту жи о ца по кре нут по сту пак за пре ста нак рад ног од но са и до не то ре ше ње о 
пре стан ку рад ног од но са; да је Вр хов ни суд Ср би је стао на ста но ви ште „да 
је дан са зна ња по чео да те че ра ни је не го што је то ту же ни пи сме но до био и 
пр о то ко ли сао у де ло вод ном пр о то ко лу, и ако ту чи ње ни цу у по гле ду са зна-
ња Вр хов ни суд Ср би је не обра зла же на пот пун и ја сна на чин“; да под но си-
лац устав не жал бе и да ни је хтео мо рао је по си ли за ко на да ту жи о цу до не-
се ре ше ње о пре стан ку рад ног од но са, јер га на то упра во оба ве зу ју од ред бе 
чла на 57. За ко на о лов ству, као и од ред бе чла на 15. ст. 1. и 3, чла на 26. став 
1, у ве зи са чла ном 1. став 2, и чла ном 179. став 1. тач ка 1) За ко на о ра ду, јер 
би у пр о тив ном пред сед ник удру же ња из вр шио кри вич но де ло зло у по тре бе 
слу жбе ног по ло жа ја; да се по вре да пра ва на рад огле да у то ме што се та квом 
пре су дом Вр хов ног су да Ср би је омо гу ћа ва ту жи о цу до ступ ност ра да на рад-
ном ме сту за ко је по за ко ну не ис пу ња ва усло ве, чи ме се кр ше пра ва на за по-
сле ње ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве за рад на овом рад ном ме сту.

Под но си лац устав не жал бе је пред ло жио да Устав ни суд усво ји устав-
ну жал бу и по ни шти оспо ре ну пре су ду.

2. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо же 
из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор-
га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или 
ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су 
ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва-
ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни 
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суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у спи се пред-
ме та Оп штин ског су да у Сје ни ци П1. 51/07 и утвр дио сле де ће чи ње ни це и 
окол но сти од зна ча ја за од лу чи ва ње у овој устав но суд ској ства ри:

С. М. из Сје ни це под нео је 23. ма ја 2007. го ди не Оп штин ском су ду у 
Сје ни ци ту жбу про тив ту же ног Ло вач ког удру же ња „Вр хо ви“ из Сје ни це, 
ов де под но си о ца устав не жал бе, ра ди по ни шта ја ре ше ња о пре стан ку рад-
ног од но са.

На ро чи шту за глав ну рас пра ву одр жа ном 25. мар та 2008. го ди не из ве-
ден је до каз са слу ша њем за кон ског за ступ ни ка ту же ног у свој ству све до ка, 
ко ји је, по ред оста лог, из ја вио: да је из ве штај од 19. но вем бра 2004. го ди не 
да је ди пло ма ту жи о ца фал си фи кат зва нич но при мио 26. фе бру а ра 2007. 
го ди не, а да је са знао за на ве де ну чи ње ни цу два или три ме се ца пре тог да-
ту ма, и то пре ко дру гих љу ди; да му је из ве штај од 19. но вем бра 2004. го ди-
не до нео чо век ко га не по зна је, да му је пи сме но до ста вље но у по слов ним 
про сто ри ја ма, да не зна да ли је би ло у ко вер ти или отво ре но, да при ли ком 
при је ма ни ко ни је био при су тан осим ње га и тог ли ца, да упис у де ло вод-
ник вр ши он, те да он од лу чу је шта ће се упи са ти у де ло вод ник, ру ко во де-
ћи се да ли је не што бит но или ни је бит но.

Оп штин ски суд у Сје ни ци је 25. ју на 2008. го ди не до нео пре су ду П1. 
51/07 ко јом је у ста ву пр вом из ре ке од био као нео сно ван ту жбе ни зах тев 
ту жи о ца ко јим је тра же но да се по ни шти као не за ко ни то ре ше ње ту же ног 
о пре стан ку рад ног од но са ту жи о ца број 7/07 од 28. мар та 2007. го ди не, те 
да се оба ве же ту же ни да ту жи о ца вра ти на рад и истог рас по ре ди на рад но 
ме сто ло во чу ва ра, у ро ку од осам да на, а у ста ву дру гом из ре ке од ре дио да 
сва ка стран ка сно си сво је тро шко ве по ступ ка. У обра зло же њу пр во сте пе-
не пре су де је, по ред оста лог, на ве де но: да је уви дом у ре ше ње ту же ног број 
7/07 од 28. мар та 2007. го ди не утвр ђе но да је ту жи лац био у рад ном од но су 
код ту же ног на по сло ви ма ло во чу ва ра; да је уви дом у из ве штај гим на зи је и 
сред ње струч не шко ле оп шти не Ка син до, Ре пу бли ка Срп ска (ко ја је прав-
ни след бе ник Шу мар ске шко ле за прак тич ну обу ку оп шти не Или џа) број 
03-1211/04 од 19. но вем бра 2004. го ди не утвр ђе но да све до чан ство Шу мар-
ске шко ле за прак тич ну обу ку ко је је ту жи лац при ло жио у до си је ту же не 
као до каз о IV сте пе ну струч не спре ме ни је ве ро до стој на јав на ис пра ва, јер 
у зва нич ним књи га ма те шко ле не по сто ји књи га број 12, да је под ред ним 
бро јем 328 упи са но дру го ли це, а да пот пи си ди рек то ра и раз ред ног ста ре-
ши не не од го ва ра ју пот пи си ма и пе ча ту из ма тич не књи ге те шко ле; да је 
на осно ву ис ка за за кон ског за ступ ни ка ту же ног утвр ђе но да је из ве штај од 
19. но вем бра 2004. го ди не при мио лич но на ру ке 26. фе бру а ра 2007. го ди-
не, као и да је чи ње ни ца при је ма кон ста то ва на у про то ко лу – књи зи при-
је ма по ште; да ту жи лац не ис пу ња ва усло ве за оба вља ње по сло ва рад ног 
ме ста ло во чу ва ра, у сми слу чла на 57. став 3. За ко на о лов ству, због че га су 
ис пу ње ни усло ви у сми слу чла на 179. став 1. тач ка 1. За ко на о ра ду, да се  
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истом от ка же уго вор о ра ду, од но сно да ту жи о цу пре ста не рад ни од нос, 
због че га је ре ше ње ту же ног за ко ни то; да је нео сно ван при го вор за ста ре-
ло сти утвр ђи ва ња ди сци плин ске од го вор но сти ту жи о ца ис так нут у сми-
слу чла на 184. став 1. За ко на о ра ду, с об зи ром на то да ту жи о цу ни је пре-
стао рад ни од нос због по вре де рад не оба ве зе, већ из раз ло га што је ту же ни 
у спро ве де ном по ступ ку утвр дио да ту жи лац не ма по треб на зна ња за оба-
вља ње по сло ва рад ног ме ста ло во чу ва ра, јер је све до чан ство о за вр ше ном 
обра зо ва њу фал си фи кат и не ма свој ство ве ро до стој не јав не ис пра ве, у ве-
зи са чла ном 15. став 1. тач ка 3) За ко на о ра ду; да не по сто је ро ко ви за ста-
ре ло сти да ва ња от ка за уго во ра о ра ду у кон крет ном слу ча ју, јер ту жи лац у 
то ку тра ја ња рад ног од но са ни је дао исти ни те по дат ке о ис пу ње но сти усло-
ва за рад у по гле ду струч не спре ме. Пи сме ни от пра вак пр во сте пе не пре-
су де је уру чен пу но моћ ни ку ту же ног 25. ју ла 2008. го ди не, а пу но моћ ни ку 
ту жи о ца 8. ок то бра 2008. го ди не.

Ту жи лац је под не ском од 6. ав гу ста 2008. го ди не пред ло жио да суд, са-
гла сно чла ну 306. За ко на о пар нич ном по ступ ку, по но во отво ри глав ну рас-
пра ву због по сто ја ња чи ње ни ца ко је су од пре суд ног зна ча ја за пре су ђе ње, 
а за ко је ту жи лац ни је знао у вре ме тра ја ња глав не рас пра ве, на во де ћи да је 
ту же ни још 2004. го ди не спо р ни до пис до ста вио на увид јав ном ту жи о цу оп-
шти не Сје ни ца Р. П., те је пред ло жио ње го во са слу ша ње у свој ству све до ка.

Ту жи лац је 14. ок то бра 2008. го ди не под нео жал бу про тив пре су де Оп-
штин ског су да у Сје ни ци П1. 51/07 од 25. ју на 2008. го ди не. У жал би је, по-
ред оста лог, на ве де но: да је у упо зо ре њу о по сто ја њу раз ло га за от каз уго-
во ра о ра ду од 12. мар та 2007. го ди не ту же ни на вео да је до пис гим на зи је 
при мио кра јем 2006. го ди не; да суд ни јед ним ва ља ним до ка зом ни је утвр-
дио да је ту же ни са знао, три ме се ца пре да ва ња от ка за уго во ра о ра ду, за 
чи ње ни цу да ту жи лац не ма по треб на зна ња за рад но ме сто, због ко је је ту-
жи о цу и дао от каз; да је ту жи лац под не ском од 4. ав гу ста 2008. го ди не пред-
ло жио су ду из во ђе ње до ка за са слу ша њем све до ка Р. П, с об зи ром на то да 
за ту чи ње ни цу ни је знао у вре ме за кљу че ња глав не рас пра ве, али да суд о 
том пред ло гу ни је од лу чио.

Окру жни суд у Но вом Па за ру је 9. мар та 2009. го ди не, од лу чу ју ћи о 
жал ба ма ту жи о ца и ту же ног, до нео пре су ду Гж1. 1389/08 ко јом је у ста ву 
пр вом из ре ке од био као нео сно ва ну жал бу ту жи о ца и по твр дио пре су ду 
Оп штин ског су да у Сје ни ци П1. 51/07 од 25. ју на 2008. го ди не у ста ву пр-
вом из ре ке, а у ста ву дру гом из ре ке усво јио жал бу ту же ног и уки нуо пре-
су ду Оп штин ског су да у Сје ни ци П1. 51/07 од 25. ју на 2008. го ди не у ста ву 
дру гом из ре ке и пред мет вра тио истом су ду на по нов ни по сту пак и од лу-
чи ва ње. У обра зло же њу дру го сте пе не пре су де је, по ред оста лог, на ве де но: 
да су се у це ли ни по ка за ли нео сно ва ни на во ди жал бе да је по би ја на пре-
су да за сно ва на на по гре шно и не пот пу но утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу; 
да ово из раз ло га што за по сле ни при ли ком за сни ва ња рад ног од но са ни-
је дао исти ни те по дат ке о ис пу ње но сти усло ва за рад у по гле ду по треб-
не струч не спре ме, јер у слу ча ју да је ту жи лац дао исти ни те по дат ке не би  



ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО УСТАВНИМ ЖАЛБАМА 505

мо гао за сно ва ти ра ни од нос, с об зи ром на то да ни је ис пу ња вао усло ве за 
за сни ва ње рад ног од но са.

Ту жи лац је 10. апри ла 2009. го ди не под нео ре ви зи ју про тив пре су де 
Окру жног су да у Но вом Па за ру Гж1. 1389/08 од 9. мар та 2009. го ди не. Пред-
ло жио је да Вр хов ни суд Ср би је уки не дру го сте пе ну пре су ду и пред мет вра-
ти на по нов ни по сту пак и од лу чи ва ње.

Вр хов ни суд Ср би је је 5. но вем бра 2009. го ди не, од лу чу ју ћи о ре ви зи ји 
ту жи о ца, до нео оспо ре ну пре су ду Рев. II 1060/09 ко јом је пре и на чио пре-
су ду Окру жног су да у Но вом Па за ру Гж1. 1389/08 од 9. мар та 2009. го ди не 
и пре су ду Оп штин ског су да у Сје ни ци П1. 51/07 од 25. ју на 2008. го ди не, 
та ко што је усво јио ту жбе ни зах тев ту жи о ца и по ни штио као не за ко ни то 
ре ше ње ту же ног о пре стан ку рад ног од но са ту жи о ца број 7/07 од 28. мар-
та 2007. го ди не и оба ве зао ту же ног да ту жи о ца вра ти на рад и рас по ре ди 
на рад но ме сто ло во чу ва ра. У обра зло же њу оспо ре не ре ви зиј ске пре су де 
је, по ред оста лог, на ве де но: да Вр хов ни суд на ла зи да ту жи лац у ре ви зи ји 
осно ва но ука зу је на по гре шну при ме ну ма те ри јал ног пра ва; да је ту жи о цу 
рад ни од нос код ту же ног пре стао на осно ву од лу ке до не те 28. мар та 2007. 
го ди не, на осно ву чла на 179. став 1. тач ка 1) За ко на о ра ду; да је ту же ни из 
до пи са гим на зи је и сред њих струч них шко ла оп шти не Ка син до, Ре пу бли-
ка Срп ска, број 3-1211/04 од 19. но вем бра 2004. го ди не са знао да ди пло ма 
ту жи о ца о IV сте пе ну струч не спре ме ни је ве ро до стој на, што зна чи да је 
про те као рок за ста ре ло сти из чла на 184. За ко на о ра ду; да је на ве де ном од-
ред бом про пи са но да се от каз уго во ра о ра ду из чла на 179. став 1. тач ка 1) 
мо же да ти за по сле ном у ро ку од три ме се ца од да на са зна ња, од но сно у ро ку 
од шест ме се ци од да на на сту па ња чи ње ни ца ко је су основ за да ва ње от ка-
за; да ка ко су ти ро ко ви, и су бјек тив ни и објек тив ни ис те кли, то ни је би ло 
осно ва за до но ше ње оспо ре ног ре ше ња, па је Вр хов ни суд усво јио ре ви зи-
ју ту жи о ца; да с об зи ром на то да је прав на по сле ди ца по ни шта ја од лу ке о 
пре стан ку рад ног од но са ре ин те гра ци ја за по сле ног, то је ту же ни оба ве зан 
да ту жи о ца вра ти на рад, са гла сно чла ну 10. За ко на о из ме на ма и до пу на-
ма За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/05).

4. За оце ну на во да и раз ло га устав не жал бе са ста но ви шта Уста вом за-
јем че них пра ва, на чи ју по вре ду се под но си лац устав не жал бе по зи ва, бит-
не су сле де ће од ред бе Уста ва и за ко на:

Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва је за јем че но сва ко ме пра во да не за-
ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном 
ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но-
сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма 
про тив ње га. 

Од ред бом чла на 60. став 3. Уста ва је утвр ђе но да су сви ма, под јед на-
ким усло ви ма, до ступ на сва рад на ме ста.

Од ред ба ма За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05) је 
про пи са но: да по сло да вац мо же за по сле ном да от ка же уго вор о ра ду ако за 
то по сто ји оправ да ни раз лог ко ји се од но си на рад ну спо соб ност за по сле ног,  
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ње го во по на ша ње и по тре бе по сло дав ца, и то ако за по сле ни не оства ру је 
ре зул та те ра да, од но сно не ма по треб на зна ња и спо соб но сти за оба вља ње 
по сло ва на ко ји ма ра ди (члан 179. став 1. тач ка 1)); да от каз уго во ра о ра ду 
из чла на 179. тач. 1), 2), 3), 5) и 6) овог за ко на по сло да вац мо же да ти за по-
сле ном у ро ку од три ме се ца од да на са зна ња за чи ње ни це ко је су основ за 
да ва ње от ка за, од но сно у ро ку од шест ме се ци од да на на сту па ња чи ње ни-
ца ко је су основ за да ва ње от ка за (члан 184. став 1).

Од ред ба ма За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр.125/04 и 111/09) про пи са но је: да суд од лу чу је о ту жбе ном зах те ву по 
пра ви лу на осно ву усме ног, не по сред ног и јав ног рас пра вља ња (члан 4. став 
1); да суд не мо же сво ју од лу ку за сно ва ти на чи ње ни ца ма о ко ји ма стран-
ка ма ни је пру же на мо гућ ност да се из ја сне осим кад за ко ном ни је дру га чи-
је про пи са но (члан 7. став 4); да се у жал би мо гу из но си ти но ве чи ње ни це 
и пред ла га ти но ви до ка зи са мо ако жа ли лац учи ни ве ро ват ним да их без 
сво је кри ви це ни је мо гао из не ти, од но сно пред ло жи ти до за кљу че ња глав-
не рас пра ве, а да ће суд пре ма по тре би спро ве сти из ви ђај ра ди про ве ре 
исти ни то сти на во да жа ли о ца (члан 359. ст. 1. и 2); да не пот пу но утвр ђе но 
чи ње нич но ста ње по сто ји и кад на то ука зу ју но ве чи ње ни це или но ви до-
ка зи – члан 359. (члан 362. став 2); да у обра зло же њу пре су де, од но сно ре-
ше ња, дру го сте пе ни суд тре ба да оце ни жал бе не на во де од зна ча ја и да на-
ве де раз ло ге ко је је узео у об зир по слу жбе ној ду жно сти (члан 382. став 1); 
да ако ре ви зиј ски суд утвр ди да је ма те ри јал но пра во по гре шно при ме ње-
но, пре су дом ће усво ји ти ре ви зи ју и пре и на чи ти по би ја ну пре су ду, а да ако 
ре ви зиј ски суд на ђе да је због по гре шне при ме не ма те ри јал ног пра ва чи-
ње нич но ста ње не пот пу но утвр ђе но и да због то га не ма усло ва за пре и на-
че ње по би ја не пре су де, ре ше њем ће усво ји ти ре ви зи ју, уки ну ти у це ли ни 
или де ли мич но пре су ду пр во сте пе ног и дру го сте пе ног су да или са мо пре-
су ду дру го сте пе ног су да и пред мет вра ти ти на по нов но су ђе ње истом или 
дру гом ве ћу пр во сте пе ног, од но сно дру го сте пе ног су да (члан 407. ст. 1. и 2).

5. Оце њу ју ћи осно ва ност устав не жал бе у по гле ду по вре де пра ва на пра-
вич но су ђе ње, Устав ни суд, пре све га, на гла ша ва да је ње го ва над ле жност у 
по ступ ку по устав ној жал би огра ни че на на утвр ђи ва ње да ли је по је ди нач-
ним ак том или рад њом др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве-
ре на јав на овла шће ња по вре ђе но или ус кра ће но устав но пра во под но си о ца. 
Устав ни суд на чел но ни је над ле жан да вр ши оце ну утвр ђе них чи ње ни ца и 
из ве де них до ка за, осим уко ли ко је ова оце на очи глед но про из вољ на. 

Устав ни суд под се ћа да се при ли ком раз ма тра ња га ран ци ја из чла на 32. 
став 1. Уста ва не сме за ста ти на фор мал ном ис пи ти ва њу да ли су оне по што-
ва не, већ се мо ра оспо ре на од лу ка са гле да ти и у све тлу га ран ци ја ко је ни су 
из ри чи то пред ви ђе не. Јед на од та квих га ран ци ја се од но си на оба ве зу су да 
да обра зло жи сво ју од лу ку На и ме, стран ка има пра во да бу де упо зна та са 
ста во ви ма на ко ји ма је суд за сно вао сво ју од лу ку. То пра во стран ке је пра-
ће но ду жно шћу су да да из не се раз ло ге сво је од лу ке, ко ји пред ста вља ју јед-
ну га ран ти ју објек тив но сти су ђе ња, ко јом се спре ча ва ју зло у по тре бе. Оба-
ве за обра зло же ња суд ске од лу ке, ме ђу тим, не зна чи да се у од лу ци мо ра ју  
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да ти де таљ ни од го во ри на све из не те ар гу мен те (ви де ти нпр. пре су ду Европ-
ског су да за људ ска пра ва у пред ме ту Van de Hurk про тив Хо лан ди је, од 19. 
апри ла 1994. го ди не). Ипак, мо же до ћи до по вре де пра ва на пра вич но су-
ђе ње ако су до ви не утвр де и не обра зло же кључ не ар гу мен те за до но ше ње 
пре су де. На и ме, ако је јед но пи та ње од та квог зна ча ја да зах те ва из ри чи ти 
од го вор, ко ји се не на ла зи у од лу ци о су шти ни ства ри, до ла зи до кр ше ња 
пра ва на пра вич но су ђе ње (ви де ти нпр. пре су ду Европ ског су да за људ ска 
пра ва у пред ме ту Ru iz To ri ja про тив Шпа ни је, од 9. де цем бра 1994. го ди-
не). Та ко ђе, по вре да пра ва на пра вич но су ђе ње по сто ји и ако у обра зло же-
њу ни су са до вољ ном пре ци зно шћу на ве де ни раз ло зи на ко ји ма се од лу ка 
за сни ва (ви де ти нпр. пре су ду Европ ског су да за људ ска пра ва у пред ме ту 
Ha dji a na stas si ou про тив Грч ке, од 16. де цем бра 1992. го ди не).

У кон крет ном слу ча ју, пр во сте пе ни суд је од био ту жбе ни зах тев ту жи-
о ца, на ла зе ћи да не по сто је ро ко ви за ста ре ло сти да ва ња от ка за уго во ра о 
ра ду у кон крет ном слу ча ју. При то ме, у обра зло же њу пр во сте пе не пре су-
де је на ве де но да је на осно ву ис ка за за кон ског за ступ ни ка ту же ног утвр-
ђе но да је 26. фе бру а ра 2007. го ди не ту же ни при мио из ве штај гим на зи је и 
сред ње струч не шко ле оп шти не Ка син до, Ре пу бли ка Срп ска од 19. но вем-
бра 2004. го ди не.

Ту жи лац је у жал би про тив пр во сте пе не пре су де ис та као да суд ни је од-
лу чио о ње го вом пред ло гу, ста вље ном у под не ску од 4. ав гу ста 2008. го ди не, 
да се из ве де до каз са слу ша њем све до ка – јав ног ту жи о ца оп шти не Сје ни-
ца Р. П, ра ди утвр ђи ва ња чи ње ни це да је ту же ни још 2004. го ди не спо р ни 
до пис до ста вио на увид Р. П, с об зи ром на то да за ту чи ње ни цу ни је знао 
у вре ме за кљу че ња глав не рас пра ве. Ме ђу тим, дру го сте пе ни суд је при хва-
тио ста но ви ште пр во сте пе ног су да да не по сто је ро ко ви за ста ре ло сти да-
ва ња от ка за уго во ра о ра ду у кон крет ном слу ча ју, те се ни је упу стио у оце-
ну но вог до ка за ис так ну тог од стра не ту жи о ца.

Ко нач но, ре ви зиј ски суд је оспо ре ном пре су дом пре и на чио ни же сте пе-
не пре су де и по ни штио као не за ко ни то ре ше ње ту же ног о пре стан ку рад ног 
од но са ту жи о ца, на ла зе ћи да је ма те ри јал но пра во по гре шно при ме ње но. У 
обра зло же њу оспо ре не ре ви зиј ске пре су де је на ве де но: да је ту же ни из до-
пи са од 19. но вем бра 2004. го ди не са знао да ди пло ма ту жи о ца о IV сте пе ну 
струч не спре ме ни је ве ро до стој на, што зна чи да је про те као рок за ста ре ло-
сти из чла на 184. За ко на о ра ду; да је на ве де ном од ред бом про пи са но да се 
от каз уго во ра о ра ду из чла на 179. став 1. тач ка 1) мо же да ти за по сле ном у 
ро ку од три ме се ца од да на са зна ња, од но сно у ро ку од шест ме се ци од да-
на на сту па ња чи ње ни ца ко је су основ за да ва ње от ка за; да ка ко су ти ро ко-
ви, и су бјек тив ни и објек тив ни ис те кли, то ни је би ло осно ва за до но ше ње 
оспо ре ног ре ше ња, па је Вр хов ни суд усво јио ре ви зи ју ту жи о ца.

У кон крет ном слу ча ју, Вр хов ни ка са ци о ни суд је пре и на чио по би ја не 
пре су де са по зи вом на од ред бу чла на 407. став 1. ЗПП, ко јом је про пи са но 
да ако ре ви зиј ски суд утвр ди да је ма те ри јал но пра во по гре шно при ме ње но, 
пре су дом ће усво ји ти ре ви зи ју и пре и на чи ти по би ја ну пре су ду. Ме ђу тим, 
ре ви зиј ски суд мо же да пре и на чи по би ја не пре су де са мо ако је у по ступ ку 
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пред ни же сте пе ним су до ви ма чи ње нич но ста ње пра вил но и пот пу но утвр-
ђе но. У слу ча ју да ре ви зиј ски суд оце ни прав но схва та ње ни жег су да као 
не тач но, он мо же да из рек не пре и на че ње, али са мо ако је у чи ње нич ном 
осно ву по би ја них пре су да са др жа на и чи ње ни ца ко ја је по прав ном схва та-
њу ре ви зиј ског су да бит на. Ако, пак, ре ви зиј ски суд сма тра да је по гре шна 
прав на оце на ни же сте пе них су до ва до ве ла до то га да не ка бит на чи ње ни-
ца ни је утвр ђе на, он ће, са гла сно од ред би чла на 407. став 2. ЗПП, ре ше њем 
усво ји ти ре ви зи ју, уки ну ти у це ли ни или де ли мич но пре су ду пр во сте пе ног 
и дру го сте пе ног су да или са мо пре су ду дру го сте пе ног су да и пред мет вра-
ти ти ни жем су ду, ста вља ју ћи му у за да так да о тој чи ње ни ци утвр ди ствар-
но ста ње и по но во пре су ди. 

Устав ни суд сма тра устав но прав но при хва тљи вим ста но ви ште Вр хов-
ног су да Ср би је да под ле же за ста ре ва њу пра во по сло дав ца да за по сле ном 
от ка же уго вор о ра ду у слу ча ју од су ства по треб них зна ња и спо соб но сти 
из чла на 179. тач ка 1) За ко на о ра ду. У кон крет ном слу ча ју, ре ви зиј ски суд 
је по шао од то га да је ту же ни из до пи са од 19. но вем бра 2004. го ди не са знао 
да ди пло ма ту жи о ца о IV сте пе ну струч не спре ме ни је ве ро до стој на, из че га 
је из вео за кљу чак да је про те као и су бјек тив ни и објек тив ни рок за ста ре ло-
сти из чла на 184. За ко на о ра ду. Ме ђу тим, у обра зло же њу ре ви зиј ске пре су-
де ни је на ве де но ка да је по чео да те че рок за ста ре ло сти, ни ти је у по ступ-
ку пред ни же сте пе ним су до ви ма та чи ње ни ца би ла утвр ђи ва на, јер пре ма 
ста но ви шту ни же сте пе них су до ва ни је би ла од зна ча ја за до но ше ње од лу ке.

Да кле, по на ла же њу Устав ног су да, обра зло же ње оспо ре не ре ви зиј ске 
пре су де не са др жи од го вор на кључ но пи та ње на ко ме се за сни ва од лу ка о 
пре и на че њу ни же сте пе них пре су да на ште ту под но си о ца устав не жал бе, а 
то је пи та ње ка да је у кон крет ном слу ча ју по чео да те че рок за ста ре ло сти 
пра ва на да ва ње от ка за. Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је за кљу чио 
да оспо ре на пре су да Вр хов ног су да Ср би је ни је обра зло же на на на чин ко-
ји за до во ља ва усло ве из чла на 32. став 1. Уста ва, од но сно да не за до во ља-
ва стан дар де пра вич ног су ђе ња, ус по ста вље не устав но суд ском прак сом и 
прак сом Европ ског су да за људ ска пра ва. Устав ни суд је сто га оце нио да је 
оспо ре ном ре ви зиј ском пре су дом по вре ђе но пра во под но си о ца устав не 
жал бе на обра зло же ну суд ску од лу ку као еле мент пра ва на пра вич но су ђе-
ње из чла на 32. став 1. Уста ва, те је устав ну жал бу у том де лу усво јио, са гла-
сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07), и од лу чио као у пр вом де лу тач ке 1. из ре ке.

6. У ве зи са на во дом под но си о ца устав не жал бе да му је оспо ре ном пре-
су дом по вре ђе но пра во на рад за јем че но од ред бом чла на 60. став 3. Уста ва, 
Устав ни суд на ла зи да се пра во на рад јем чи са мо фи зич ким ли ци ма, а не и 
прав ним ли ци ма. Има ју ћи у ви ду да је устав ну жал бу под не ло прав но ли це 
– Ло вач ко удру же ње „Вр хо ви“ из Сје ни це, Устав ни суд је оце нио да под но-
си о цу устав не жал бе ни је мо гло би ти по вре ђе но пра во из чла на 60. став 3. 
Уста ва. По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је у овом де лу од ба цио устав-
ну жал бу, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном  
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су ду, јер не по сто је Уста вом и За ко ном утвр ђе не прет по став ке за во ђе ње 
по ступ ка, од лу чу ју ћи као у дру гом де лу тач ке 1. из ре ке.

7. Устав ни суд је оце нио да се штет не по сле ди це утвр ђе не по вре де Уста-
вом за јем че ног пра ва мо гу от кло ни ти је ди но по ни шта јем оспо ре не пре су-
де Вр хов ног су да Ср би је, уз од ре ђи ва ње да Вр хов ни ка са ци о ни суд до не се 
но ву од лу ку о ре ви зи ји ту жи о ца, те је, са гла сно од ред би чла на 89. став 2. 
За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као у тач ки 2. из ре ке.

8. По ла зе ћи од све га из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 
45. тач ка 9) и чла на 46. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, као и чла на 84. По-
слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), 
до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-85/2010 од 29. сеп тем бра 2011. го ди не

Не ма по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње 
из чла на 32. став 1. Уста ва

Устав ни суд, до нео је

О Д Л У К У 

Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба при вред ног дру штва за спољ-
ну и уну тра шњу тр го ви ну и услу ге „М. е. и.“ а. д. Бе о град из ја вље на про тив 
пре су де Вр хов ног су да Ср би је Прев. 180/08 од 25. но вем бра 2008. го ди не. 

О б р а з л о ж е њ е

1. При вред но дру штво за спољ ну и уну тра шњу тр го ви ну и услу ге „М. 
е. и“ а. д. Бе о град под не ло је Устав ном су ду, пре ко пу но моћ ни ка С. А., адво-
ка та из Бе о гра да, 20. фе бру а ра 2009. го ди не устав ну жал бу про тив пре су де 
Вр хов ног су да Ср би је Прев. 180/08 од 25. но вем бра 2008. го ди не, због по вре-
де пра ва на пра вич но су ђе ње из чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. 

Под но си лац на во ди да је оспо ре ном пре су дом усво је на ре ви зи ја ту жи о-
ца и пре и на че не пре су да Ви шег тр го вин ског су да у Бе о гра ду Пж. 8856/06 од 
7. но вем бра 2007. го ди не и пре су да Тр го вин ског су да у Бе о гра ду П. 1037/06 
од 4. сеп тем бра 2006. го ди не та ко што је под но си лац оба ве зан да на име ду-
га ту жи о цу ис пла ти из нос од 154.358,34 УСД са до ми цил ном ка ма том на тај 
из нос и да му на кна ди тро шко ве пар нич ног по ступ ка. Под но си лац устав не 
жал бе сма тра да је оспо ре на пре су да не пра вич на због по гре шне при ме не 
ма те ри јал ног пра ва, и то чла на 371. За ко на о обли га ци о ним од но си ма. Под-
но си лац устав не жал бе на во ди да су ни же сте пе ни су до ви пра вил но за кљу-
чи ли да је пред мет но по тра жи ва ње ту жи о ца пре ма под но си о цу, са гла сно  
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чла ну 374. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, за ста ре ло, и то због при ро де 
спо р ног по тра жи ва ња, а да је Вр хов ни суд Ср би је по гре шно за кљу чио да се 
у кон крет ном слу ча ју има при ме ни ти оп шти рок за ста ре ло сти по тра жи ва-
ња из чла на 371. За ко на о обли га ци о ним од но си ма. Под но си лац сма тра и да 
је оспо ре на пре су да до не та уз по вре ду чла на 399. За ко на о пар нич ном по-
ступ ку, јер је Вр хов ни суд Ср би је ис пи ти вао по би ја ну пре су ду са мо у гра-
ни ца ма раз ло га на ве де них у ре ви зи ји, а „ни је утвр дио да ли је и ка да на-
ста ла оба ве за ту же ног пре ма ту жи о цу по осно ву ко ри шће ња сред ста ва из 
ино де по зи та на вод но обез бе ђе ног за пла ћа ње оба ве за ту же ног пре ма сво-
јим ино по ве ри о ци ма“. Пред ла же да Устав ни суд до до но ше ња ко нач не од-
лу ке ко јом ће по ни шти оспо ре ну пре су ду, са гла сно од ред би чла на 86. став 
2. За ко на о Устав ном су ду, од ло жи из вр ше ње оспо ре не пре су де.

2. Пре ма од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре-
ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста-
вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи-
хо ву за шти ту. По сту пак по устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. 
Уста ва, уре ђу је за ко ном.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или укра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у оспо ре ну 
пре су ду Вр хов ног су да Ср би је Прев. 180/08 од 25. но вем бра 2008. го ди не и 
утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за од лу чи ва ње:

Оспо ре ном пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Прев. 180/08 од 25. но вем-
бра 2008. го ди не усво је на је ре ви зи ја ту жи о ца и пре и на че не пре су да Ви-
шег тр го вин ског су да у Бе о гра ду Пж. 8856/06 од 7. но вем бра 2007. го ди не 
и пре су да Тр го вин ског су да у Бе о гра ду П. 1037/06 од 4. сеп тем бра 2006. го-
ди не та ко што је усво јен ту жбе ни зах тев ту жи о ца и оба ве зан ту же ни, ов-
де под но си лац устав не жал бе, да ту жи о цу на име ду га ис пла ти из нос од 
154.358,34 УСД, са до ми цил ном ка ма том на тај из нос по чев од 30. де цем-
бра 2002. го ди не до ко нач не ис пла те, у ди нар ској про тив вред но сти по про-
дај ном кур су НБС за УСД на дан пла ћа ња и из нос од 14.391,80 ди на ра, са 
ка ма том по сто пи утвр ђе ној За ко ном о ви си ни сто пе за те зне ка ма те, по чев 
од 30. но вем бра 2002. го ди не до ко нач не ис пла те. Истом пре су дом је оба-
ве зан ту же ни да ту жи о цу на кна ди тро шко ве пар нич ног по ступ ка у из но-
су од 15.078,00 ди на ра. 

У обра зло же њу ове пре су де је, по ред оста лог, на ве де но: да из утвр ђе-
ног чи ње нич ног ста ња у пр во сте пе ном по ступ ку про из ла зи да су пар нич не 
стран ке 12. ју ла 1989. го ди не за кљу чи ле уго вор ра ди ре гу ли са ња ме ђу соб них 
пра ва и оба ве за у ве зи са крат ко роч ним за ду же њем ту жи о ца у ино стран ству  
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(ино де по зит), пре ко Удру же не бе о град ске бан ке у сво је име и за ра чун ту-
же ног, у ци љу обез бе ђе ња сред ста ва пла ћа ња оба ве за ту же ног пре ма ино-
стран ству у укуп ном из но су од 169.010,00 ДЕМ; да се овим уго во ром ту жи-
лац оба ве зао да ту же ни ко вом по ве ри о цу у име ино кре ди та упла ти на ве де ни 
из нос, а ту же ни се оба ве зао да уред но и у ро ку до спе ћа обез бе ди ди на ре за 
из ми ри ва ње оба ве зе вра ћа ња обез бе ђе них де по зи том, уве ћа но за ка ма ту и 
при па да ју ће тро шко ве по кур су на дан до спе ћа, као и да сно си курс не раз-
ли ке на ста ле од мо мен та ко ри шће ња де по зи та до ро ка ис пла те; да из на-
ла за и ми шље ња суд ског ве шта ка фи нан сиј ске стру ке про из ла зи да је ту-
жи лац сво ју оба ве зу ис пу нио, а да је ту же ни оба ве зе по осно ву об ра чу на те 
ка ма те по пред мет ном уго во ру, у пе ри о ду од 14. ју на 1989. го ди не за кључ-
но са 22. апри лом 1993. го ди не, пла тио ту жи о цу у ди нар ској про тив вред-
но сти; да из на ла за и ми шље ња ве шта ка про из ла зи да ту же ни ду гу је ту жи-
о цу 154.358,34 УСД на име ко ри шће ња ино де по зи та и об ра чу на те ка ма те на 
тај де по зит (на име глав ног ду га 105.863,47 УСД и на име об ра чу на те ка ма те 
48.494,87 УСД), као и из нос од 14.391,80 ди на ра на име тро шко ва по том де-
по зи ту; да из ИСО обра сца од 31. де цем бра 1999. го ди не про из ла зи по сто-
ја ње оба ве зе ту же ног по ино де по зи ту у из но су од 105.963,47 УСД и на име 
об ра чу на тих ка ма та у из но су од 38.137,92 УСД; да су на осно ву ова ко утвр-
ђе ног чи ње нич ног ста ња, ни же сте пе ни су до ви од би ли ту жбе ни зах тев ту-
жи о ца због за ста ре ло сти по тра жи ва ња, јер су оце ни ли да је про те као рок 
од три го ди не, про пи сан чла ном 374. За ко ном о обли га ци о ним од но си ма.

По оце ни Вр хов ног су да Ср би је, ни же сте пе ни су до ви су пра вил но за-
кљу чи ли да уго вор о ино де по зи ту у кон крет ном слу ча ју има прав ну при-
ро ду уго во ра о кре ди ту, те да, с об зи ром на то да тра жи по вра ћај де ви зног 
из но са са ка ма том за пе ри од ко ри шће ња на име за ду же ња код ино бан ке 
за оба ве зе ту же ног, по тра жи ва ње ту жи о ца по ти че из уго во ра о кре ди ту. 
У обра зло же њу се да ље на во ди да уго вор о кре ди ту по сво јој прав ној при-
ро ди не пред ста вља уго вор о про ме ту ро бе и услу га за ко ја по тра жи ва ња 
је, пре ма од ред би чла на 374. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, про пи сан 
рок за ста ре ло сти од три го ди не, већ се за уго вор о кре ди ту при ме њу је оп-
шти рок за ста ре ло сти по тра жи ва ња из чла на 371. За ко на о обли га ци о ним 
од но си ма. Ка ко је ту же ни по след њу упла ту из вр шио 22. апри ла 1993. го ди-
не, а ту жба је под не та су ду 3. де цем бра 2002. го ди не, Вр хов ни суд Ср би је је 
оце нио да ту жи о че во по тра жи ва ње ни је за ста ре ло, па је оспо ре ном пре су-
дом пре и на чио ни же сте пе не пре су де та ко што је усво јио ту жбе ни зах тев 
ту жи о ца за из нос глав ног ду га и при па да ју ћих ка ма та.

4. Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва за јем че но је да сва ко има пра во 
да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у 
ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, 
осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп-
ту жба ма про тив ње га.

За ко ном о обли га ци о ним од но си ма („Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр. 29/78, 
39/85, 45/89 и 57/89 и „Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99 и 
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44/99) (у да љем тек сту: ЗОО) про пи са но је: да за ста ре ло шћу пре ста је пра-
во зах те ва ти ис пу ње ње оба ве зе (члан 360. став 1); да за ста ре лост по чи ње 
те ћи пр вог да на по сле да на кад је по ве ри лац имао пра во да зах те ва ис пу-
ње ње оба ве зе, ако за ко ном за по је ди не слу ча је ве ни је што дру го про пи са-
но (члан 361. став 1); да по тра жи ва ња за ста ре ва ју за де сет го ди на, ако за-
ко ном ни је од ре ђен не ки дру ги рок за ста ре ло сти (члан 371); да ме ђу соб на 
по тра жи ва ња прав них ли ца из уго во ра о про ме ту ро бе и услу га, као и по-
тра жи ва ња на кна де за из дат ке учи ње не у ве зи с тим уго во ри ма, за ста ре-
ва ју за три го ди не и да за ста ре ва ње те че одво је но за сва ку ис по ру ку ро бе, 
из вр ше ни рад или услу гу (члан 374); да се уго во ром о кре ди ту бан ка оба-
ве зу је да ко ри сни ку кре ди та ста ви на рас по ла га ње од ре ђе ни из нос нов ча-
них сред ста ва, на од ре ђе но или нео д ре ђе но вре ме, за не ку на ме ну или без 
утвр ђе не на ме не, а ко ри сник се оба ве зу је да бан ци пла ћа уго во ре ну ка ма ту 
и до би је ни из нос нов ца вра ти у вре ме и на на чин ка ко је утвр ђе но уго во ром  
(члан 1064).

За ко ном о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04) 
је пр о пи са но: да бит на по вре да од ре да ба пар нич ног по ступ ка увек по сто ји 
ако је у по ступ ку као ту жи лац или ту же ни уче ство ва ло ли це ко је не мо же 
би ти стран ка у по ступ ку, или ако стран ку ко ја је прав но ли це ни је за сту-
па ло овла шће но ли це, или ако пар нич но не спо соб ну стран ку ни је за сту-
пао за кон ски за ступ ник, или ако за кон ски за ступ ник, од но сно пу но моћ ник 
стран ке ни је имао по треб но овла шће ње за во ђе ње пар ни це или за по је ди-
не рад ње у по ступ ку, уко ли ко во ђе ње пар ни це, од но сно вр ше ње по је ди них 
рад њи у по ступ ку ни је би ло на кнад но одо бре но, ако се ови не до ста ци од-
но се на стран ку ко ја је из ја ви ла жал бу (члан 361. став 2. тач ка 9)); да се ре-
ви зи ја не мо же из ја ви ти због по гре шно или не пот пу но утвр ђе ног чи ње нич-
ног ста ња (члан 398. став 2); да ре ви зиј ски суд ис пи ту је по би ја ну пре су ду 
са мо у оном де лу у ко ме се она по би ја ре ви зи јом и у гра ни ца ма раз ло га на-
ве де них у ре ви зи ји, па зе ћи по слу жбе ној ду жно сти на бит ну по вре ду од-
ре да ба пар нич ног по ступ ка из чла на 361. став 2. тач ка 9) овог за ко на и на 
пра вил ну при ме ну ма те ри јал ног пра ва (члан 399).

5. Оце њу ју ћи осно ва ност на во да устав не жал бе о по вре ди пра ва на пра-
вич но су ђе ње из чла на 32. став 1. Уста ва, Устав ни суд је кон ста то вао да под-
но си лац сма тра да је при ли ком до но ше ња оспо ре не ре ви зиј ске пре су де, Вр-
хов ни суд Ср би је по гре шно при ме нио ма те ри јал но пра во, а на ње го ву ште ту, 
и то ка да је оце нио да се у кон крет ном слу ча ју има при ме ни ти оп шти рок 
за ста ре ло сти по тра жи ва ња из чла на 371. ЗОО, а не рок из чла на 374. ЗОО.

С тим у ве зи, Устав ни суд је кон ста то вао да је пра вил ну при ме ну ма те-
ри јал ног пра ва, пре све га, над ле жан да це ни ви ши суд у за ко ном пр о пи са-
ном по ступ ку кон тро ле за ко ни то сти од лу ка ни же сте пе них су до ва. Ме ђу-
тим, Устав ни суд на ла зи да пр о из вољ на и ар би трер на при ме на ма те ри јал ног 
пра ва на ште ту под но си о ца устав не жал бе мо же до ве сти до по вре де пра-
ва на пра вич но су ђе ње, те да у од ре ђе ним си ту а ци ја ма, ко је пр вен стве но 
за ви се од чи ње ни ца и окол но сти кон крет ног слу ча ја и од устав но прав них 
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раз ло га на ве де них у устав ној жал би, има осно ва да се у по ступ ку по устав-
ној жал би по вре да пра ва из чла на 32. став 1. Уста ва це ни и са ста но ви шта 
при ме не ма те ри јал ног пра ва.

Устав ни суд је кон ста то вао да је у кон крет ном слу ча ју ту жи лац зах те-
вао да суд оба ве же под но си о ца устав не жал бе да ис пу ни оба ве зу ко ја је на-
ста ла по уго во ру о ино де по зи ту, а за ко ји су су до ви утвр ди ли да има прав-
ну при ро ду уго во ра о кре ди ту. С тим у ве зи, Устав ни суд је кон ста то вао да 
је је дан од усло ва да се по осно ву уго во ра о кре ди ту пред над ле жним су дом 
осно ва но по тра жу је по вра ћај де ви зног из но са са ка ма том за пе ри од ко ри-
шће ња на име за ду же ња код ино бан ке, а за оба ве зе ду жни ка, рок у ко ме се 
та кав зах тев мо же по ста ви ти. Устав ни суд је утвр дио да је чла ном 371. ЗОО 
про пи сан оп шти рок за ста ре ло сти по тра жи ва ња ко ји се при ме њу је осим 
у слу ча ју ка да је за ко ном из ри чи то пред ви ђен не ки дру ги рок за ста ре ло-
сти по тра жи ва ња, а да је чла ном 374. ЗОО про пи сан по се бан рок за ста ре-
ло сти за по тра жи ва ња прав них ли ца из уго во ра о про ме ту ро бе и услу га. 

Устав ни суд је да ље утвр дио да је Вр хов ни суд Ср би је оспо ре ном пре-
су дом пре и на чио ни же сте пе не пре су де и оце нио да је ту жбе ни зах тев ту-
жи о ца осно ван, па је оба ве зао ту же ног, ов де под но си о ца устав не жал бе, да 
ту жи о цу на име ду га пла ти утвр ђе не нов ча не из но се. Вр хов ни суд Ср би је је 
сво ју оце ну за сно вао на ста ву ко ји је био из ра жен и у ни же сте пе ним пре су-
да ма, и то да пред мет ни уго вор о ино де по зи ту на осно ву ко јег ту жи лац има 
по тра жи ва ње пре ма ту же ном, у кон крет ном слу ча ју, има прав ну при ро ду 
уго во ра о кре ди ту. Ме ђу тим, су прот но ста ву и оце ни из ра же ном у ни же-
сте пе ним пре су да ма да је у кон крет ном слу ча ју на сту пи ла за ста ре лост по-
тра жи ва ња ту же ног, јер је ис те као рок од три го ди не про пи сан од ред бом 
чла на 374. ЗОО, Вр хов ни суд Ср би је је у оспо ре ној пре су ди за у зео став да 
се у кон крет ном слу ча ју има при ме ни ти од ред ба чла на 371. ЗОО, од но сно 
да се за уго вор о кре ди ту при ме њу је оп шти рок за ста ре ло сти од де сет го ди-
на. Устав ни суд је да ље кон ста то вао да је у оспо ре ној пре су ди кон ста то ва-
но да је ту же ни по след њу упла ту из вр шио 22. апри ла 1993. го ди не, као и да 
је ту жба под не та су ду 3. де цем бра 2002. го ди не, те да је Вр хов ни суд Ср би-
је оце нио да ту жи о че во по тра жи ва ње ни је за ста ре ло, па је оспо ре ном пре-
су дом пре и на чио ни же сте пе не пре су де та ко што је усво јио ту жбе ни зах тев 
ту жи о ца за из нос глав ног ду га и при па да ју ћих ка ма та. 

По ла зе ћи од све га на ве де ног, Устав ни суд је на шао да је Вр хов ни суд 
Ср би је из вео устав но прав но при хва тљив за кљу чак ка да је оце нио да се, у 
кон крет ном слу ча ју, на по тра жи ва ње ту жи о ца има при ме ни ти оп шти рок 
за ста ре ло сти из чла на 371. ЗОО. Ово из раз ло га што и сам под но си лац 
устав не жал бе, као и Вр хов ни суд Ср би је у оспо ре ној пре су ди, не сма тра 
спо р ним став да пред мет ни уго вор о ино де по зи ту на осно ву ко јег ту жи лац 
има по тра жи ва ње пре ма под но си о цу има прав ну при ро ду уго во ра о кре-
ди ту, што да ље зна чи да се за ова кву вр сту по тра жи ва ња не мо же при ме-
ни ти по се бан рок за ста ре ло сти за по тра жи ва ња прав них ли ца из уго во ра 
о про ме ту ро бе и услу га, про пи сан чла ном 374. ЗОО. 
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По оце ни Устав ног су да, Вр хов ни суд Ср би је је у оспо ре ној пре су ди за 
свој став дао ја сне, пре ци зне и ло гич не за кључ ке. Устав ни суд ни је на шао 
би ло шта што би ука за ло да су ма те ри јал но прав ни про пи си про из вољ-
но или не пра вич но при ме ње ни на ште ту под но си о ца устав не жал бе, ни ти 
има еле ме на та ко ји ука зу ју на про це сну не пра вич ност у сми слу га ран ци ја 
у окви ру пра ва на пра вич но су ђе ње. 

Оце њу ју ћи на во де устав не жал бе o по вре ди чла на 399. За ко на о пар нич-
ном по ступ ку, од но сно о тврд њи под но си о ца да Вр хов ни суд Ср би је ни је 
утвр дио да ли је и ка да на ста ла оба ве за ту же ног пре ма ту жи о цу по осно-
ву ко ри шће ња сред ста ва из ино де по зи та, Устав ни суд је кон ста то вао да се 
ови на во ди од но се пре све га од но се на пра вил ност утвр ђе ног чи ње нич ног 
ста ња. Устав ни суд је ука зао на свој ра ни је за у зет став да у прин ци пу ни-
је над ле жан да као ин стан ци о ни суд пре и спи ту ју за кључ ке и оце не ре дов-
них су до ва у по гле ду утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња. 

Ка ко је у ЗПП из ри чи то про пи са но да се ре ви зи ја не мо же из ја ви ти због 
по гре шно или не пот пу но утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, а да је устав на жал-
ба из ја вље на про тив ре ви зиј ске пре су де, Устав ни суд је, кре ћу ћи се у гра-
ни ца ма зах те ва устав не жал бе, оце нио да су ови на во ди под но си о ца устав-
не жал бе о по вре ди чла на 399. За ко на о пар нич ном по ступ ку и по сле дич но 
о по вре ди пра ва из чла на 32. став 1. Уста ва, очи глед но нео сно ва ни. На и ме, 
Вр хов ни суд Ср би је оспо ре ном ре ви зиј ском пре су дом не спор но кон ста то-
вао, ни же сте пе ним пре су да ма утвр ђе ну чи ње ни цу, да је под но си лац устав-
не жал бе по след њу упла ту из вр шио 22. апри ла 1993. го ди не, те да ни је мо-
гао оце њи ва ти прет ход но спро ве де ни до ка зни по сту пак ни ти утвр ђи ва ти 
евен ту ал ну не пра вил ност или не пот пу ност утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња. 

Са гла сно из ло же ном, Устав ни суд је оце нио да под но си о цу устав не 
жал бе оспо ре ном пре су де Вр хов ног су да Ср би је Прев. 180/08 од 25. но-
вем бра 2008. го ди не, ни је по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње из чла на 
32. став 1. Уста ва.

Има ју ћи у ви ду да је до нео ко нач ну од лу ку, Суд је оце нио да је зах тев 
под но си о ца да се од ло жи из вр ше ње оспо ре не пре су де Вр хов ног су да Ср-
би је Прев. 180/08 од 25. но вем бра 2008. го ди не бес пред ме тан. 

По во дом зах те ва под но си о ца за на кна ду тро шко ва по ступ ка по устав-
ној жал би, Устав ни суд ука зу је на то да је од ред ба ма чла на 6. За ко на о Устав-
ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) про пи са но да се у по ступ-
ку пред Су дом не пла ћа так са и да уче сни ци у по ступ ку пред Су дом сно се 
сво је тро шко ве.

6. Сле дом на ве де ног, Устав ни суд је устав ну жал бу од био као нео сно ва-
ну, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду. 

На осно ву из ло же ног и чла на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, Устав-
ни суд је до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-265/2009 од 6. ок то бра 2011. го ди не
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По вре да пра ва на пра вич но су ђе ње из  
чла на 32. став 1. Уста ва (ар би трер на при ме на пра ва)

и пра ва на пра вич ну на кна ду  
за рад из чла на 60. став 4. Уста ва 

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба Сла во љу ба Ми ти ћа, Ми ле не Ви та но вић, Сла-
ви ше Сто јиљ ко ви ћа, Ли ди је Ши кић, Љу би ше Јо ва но ви ћа, Ср ђа на Смиљ ко-
ви ћа, Го ра на Бо жи но ви ћа, Ми ла на Де ни ћа, Ми о дра га Бог да но ви ћа и Не бој-
ше Ми ти ћа и утвр ђу је да су пре су дом Окру жног су да у Ни шу Гж. I 1127/08 
од 30. ја ну а ра 2009. го ди не по вре ђе на пра ва под но си ла ца устав не жал бе на 
пра вич но су ђе ње и пра вич ну на кна ду за рад, за јем че на од ред ба ма чла на 
32. став 1. и чла на 60. став 4. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

2. По ни шта ва се пре су да Окру жног су да у Ни шу Гж. I 1127/08 од 30. ја-
ну а ра 2009. го ди не и на ла же над ле жном су ду да до не се но ву од лу ку о жал-
би Сла во љу ба Ми ти ћа и др. из ја вље ној про тив пре су де Оп штин ског су да 
у Ни шу П1. 3299/05 од 27. фе бру а ра 2008. го ди не. 

3. Ова од лу ка има прав но деј ство и пре ма ли ци ма ко ја ни су под не ла 
устав ну жал бу, а на ла зе се у ис тој прав ној си ту а ци ји, са гла сно од ред би чла-
на 87. За ко на о Устав ном су ду. 

О б р а з л о ж е њ е

1. Сла во љуб Ми тић из се ла До ња Вре жи на, град Ниш, и дру ги под но си-
о ци устав не жал бе на ве де ни у уво ду ове од лу ке, су 20. мар та 2009. го ди не, 
пре ко пу но моћ ни ка Зо ра на Ко сти ћа, адво ка та из Ни ша, под не ли Устав ном 
су ду устав ну жал бу про тив пре су де на ве де не у из ре ци, због по вре де пра ва 
на пра вич но су ђе ње и пра вич ну на кна ду за рад, за јем че них од ред ба ма чла-
на 32. став 1. и чла на 60. став 4. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

Под но си о ци устав не жал бе на во де да су као за по сле ни у Ми ни стар ству 
уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је – По ли циј ској упра ви за град Ниш, 
у пе ри о ду од 22. но вем бра 2002. го ди не до 30. но вем бра 2005. го ди не ра ди ли 
пре ко вре ме но, но ћу и на да не др жав них пра зни ка, а да им за то ни су ис пла-
ћи ва не на кна де, те су из тих раз ло га, за јед но са дру гим за по сле ни ма, под не-
ли ту жбу Оп штин ском су ду у Ни шу, ра ди ис пла те до да та ка на пла ту по на-
ве де ним осно ви ма. У устав ној жал би се ука зу је да је Оп штин ски суд у Ни шу 
пре су дом П1. 3299/05 од 27. фе бру а ра 2008. го ди не усво јио ту жбе ни зах тев 
под но си о ца устав не жал бе ра ди ис пла те до да та ка на пла ту по на ве де ним 
осно ви ма за пе ри од од 22. но вем бра 2002. го ди не до 30. но вем бра 2005. го-
ди не, док је у де лу ко јим је тра же на на ве де на на кна да за пе ри од по сле 30. но-
вем бра 2005. го ди не, ту жбе ни зах тев од би јен као нео сно ван. Окру жни суд у 
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Ни шу је, ре ша ва ју ћи о жал би ту же не, сво јом пре су дом Гж. I 1127/08 од 30. 
ја ну а ра 2009. го ди не, пре и на чио на ве де ну пр во сте пе ну пре су ду у усва ја ју-
ћем де лу и у том сми слу од био ту жбу као нео сно ва ну. У обра зло же њу оспо-
ре не дру го сте пе не пре су де ис так ну то је да је под но си о ци ма устав не жал бе 
у вред ност за ра де ура чу на та и на кна да за рад под на ве де ним усло ви ма и да 
је на тај на чин, по том осно ву, из вр ше но уве ћа ње пла те у скла ду са чла ном 
47. За ко на о уну тра шњим по сло ви ма. Ме ђу тим, под но си о ци устав не жал-
бе твр де да се на ве де ном од ред бом За ко на о уну тра шњим по сло ви ма, ни-
ти дру гим под за кон ским ак ти ма ниг де не по ми ње да се про пи са но уве ћа ње 
од но си на рад ду жи од пу ног рад ног вре ме на, на ноћ ни рад и рад у да не др-
жав них и вер ских пра зни ка, већ да је то пи та ње ре гу ли са но Ко лек тив ним 
уго во ром за рад ни ке др жав них ор га на. Под но си о ци су на ве ли да је у пр во-
сте пе ном по ступ ку утвр ђе но да је ве ћи број рад ни ка Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва имао пра во на уве ћа ну за ра ду и да су оства ри ли уве ћа ње од 
30%, иа ко ни су ра ди ли пре ко вре ме но, но ћу и у да не пра зни ка. За тим ис ти-
чу да је 29. но вем бра 2005. го ди не сту пио на сна гу За кон о по ли ци ји, ко јим 
је про пи са но да се због по себ них усло ва ра да, опа сно сти по жи вот и здра-
вље, од го вор но сти, те жи не и при ро де по сло ва, ра да на дан пра зни ка ко ји је 
не рад ни дан, ноћ ног ра да и пре ко вре ме ног ра да, за по сле ни ма у Ми ни стар-
ству мо гу утвр ди ти ко е фи ци јен ти за об ра чун пла те ко ји су од 30% до 50% 
но ми нал но ве ћи од ко е фи ци је на та за дру ге др жав не слу жбе ни ке. Из све га 
на ве де ног, пре ма ми шље њу под но си о ца устав не жал бе, мо же се за кљу чи ти 
да су за пе ри од до сту па ња на сна гу За ко на о по ли ци ји, ре дов ни су до ви мо-
гли при ме ни ти је ди но За кон о пла та ма у др жав ним ор га ни ма ко ји пред ви ђа 
оба ве зу ту же не да под но си о ци ма устав не жал бе ис пла ти тра же ну на кна ду. 
Та кав став је у ис тој прав ној си ту а ци ји за у зео Оп штин ски и Окру жни суд у 
Ва ље ву. Из на ве де них раз ло га, под но си лац устав не жал бе је пред ло жио да 
Устав ни суд усво ји устав ну жал бу и уки не пре су ду Оп штин ског су да у Ни-
шу П1. 3299/05 од 27. фе бру а ра 2008. го ди не и пре су ду Окру жног су да у Ни-
шу Гж. I 1127/08 од 30. ја ну а ра 2009. го ди не. 

2. Пре ма од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре-
ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста-
вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи-
хо ву за шти ту. По сту пак по устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. 
Уста ва, уре ђу је за ко ном.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у оспо ре не 
пре су де и до ку мен та ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу и утвр дио сле де ће 
чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за ре ша ва ње ове устав но суд ске ства ри:



ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО УСТАВНИМ ЖАЛБАМА 517

Пре су дом Оп штин ског су да у Ни шу П1. 3299/05 од 27. фе бру а ра 2008. 
го ди не, ста вом пр вим из ре ке ту же на Ре пу бли ка Ср би ја – Ми ни стар ство 
уну тра шњих по сло ва – По ли циј ска упра ва Ниш је оба ве за на да ту жи о ци-
ма, ме ђу ко ји ма се на ла зе и ов де под но си о ци устав не жал бе, на име не ис-
пла ће ног пре ко вре ме ног ра да, ноћ ног ра да и ра да у вре ме др жав них пра-
зни ка, за пе ри од од 22. но вем бра 2002. го ди не до 30. но вем бра 2005. го ди не, 
ис пла ти из но се са ка ма том, ка ко је бли же озна че но у из ре ци ове пре су де, 
ста вом дру гим из ре ке од би јен је ту жбе ни зах тев ту жи ла ца ко јим су тра жи-
ли да се ту же на оба ве же да ту жи о ци ма на име не ис пла ће ног пре ко вре ме-
ног ра да, ноћ ног ра да и ра да у вре ме др жав них пра зни ка, за пе ри од од де-
цем бра 2005. го ди не до де цем бра 2006. го ди не, ис пла ти из но се са ка ма том, 
ка ко је бли же озна че но у из ре ци ове пре су де, док је ста вом тре ћим из ре ке 
ту же на оба ве за на да ту жи о ци ма на кна ди тро шко ве пар нич ног по ступ ка. 
У обра зло же њу пр во сте пе не пре су де је, по ред оста лог, на ве де но: да је не-
спор но да су ту жи о ци за по сле ни код ту же не, та да су рас по ре ђе ни на ду-
жност по ли цај ца у по ли циј ској ста ни ци оде ље ња по ли ци је у скла ду са до-
не тим ре ше њи ма; да је не спор но да ту жи о ци ма ни је уве ћа ва на за ра да по 
осно ву оба вља ња по сло ва но ћу, на дан др жав ног и вер ског пра зни ка и пре-
ко вре ме но, она ко ка ко су они опре де ли ли зах те вом, у скла ду са од ред ба ма 
чла на 108. За ко на о ра ду и Оп штег ко лек тив ног уго во ра; да је суд из вео до-
каз ве шта че њем, те да је у на ла зу и ми шље њу ве шта ка из не то да су у спо р-
ном пе ри о ду ту жи о ци оба вља ли по сло ве но ћу, на дан др жав ног и вер ског 
пра зни ка и пре ко вре ме но, да им је на име по себ них усло ва ра да уве ћан ко-
е фи ци јент за 30%, те је утвр ђе на раз ли ка за ис пла ту за ра де по на ве де ним 
осно ва ма пре ма ва же ћим про пи си ма, по укуп ном бро ју ча со ва у из но си ма 
ко ји су на ве де ни у из ре ци пре су де; да пре ма из ја ва ма стра на ка на ве де но 
уве ћа ње од 30% има ју сви за по сле ни. Пре ма ста но ви шту пр во сте пе ног су-
да, ту жи о ци ма при па да пра во на уве ћа ње за ра де по на ве де ним осно ви ма, 
бу ду ћи да рад ту жи ла ца ни је био по себ но вред но ван по осно ву до да та ка на 
пла ту, у сми слу чла на 5. За ко на о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним 
слу жба ма, од но сно, јер не мо гу да се из јед на че пра ва на пла ту и до да та ка на 
пла ту у том сми слу што би се узе ло да уве ћа на пла та због усло ва ра да, об у-
хва та и до да так на пла ту. Сто га је усво јио ту жбе ни зах тев у де лу ко ји се од-
но си на пе ри од од 22. но вем бра 2002. го ди не до 30. но вем бра 2005. го ди не. 

Оспо ре ном пре су дом Окру жног су да у Ни шу Гж1. 1127/08 од 30. ја ну а-
ра 2009. го ди не пре и на че на је пре су да Оп штин ског су да у Ни шу П1. 3299/05 
од 27. фе бру а ра 2008. го ди не, та ко што је од би јен ту жбе ни зах тев ту жи ла-
ца да им се на име не ис пла ће ног пре ко вре ме ног ра да, ноћ ног ра да и ра да 
у вре ме др жав них пра зни ка, за пе ри од од 22. но вем бра 2002. го ди не до 30. 
но вем бра 2005. го ди не, ис пла те из но си са ка ма том, ка ко је бли же озна че но 
у из ре ци ове пре су де. У обра зло же њу ове пре су де, је по ред оста лог, ис так-
ну то да се осно ва но жал бом ука зу је да је пр во сте пе ни суд у по би ја ној пре-
су ди по гре шно при ме нио ма те ри јал но пра во, па је по би ја на пре су да пре-
и на че на и ту жбе ни зах тев од би јен. Дру го сте пе ни суд је, по зи ва ју ћи се на 
од ред бе чла на 47. За ко на о уну тра шњим по сло ви ма и чла на 1. Пра вил ни ка  
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о пла та ма рад ни ка Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, оце нио да су, у 
кон крет ном слу ча ју, ту жи о ци кроз ре дов ну пла ту оства ри ва ли и на кна ду 
за пре ко вре ме ни рад, ноћ ни рад и рад у вре ме др жав них пра зни ка, па се не 
мо же при хва ти ти за кљу чак пр во сте пе ног су да да тај рад ни је био по себ но 
вред но ван. С тим у ве зи, дру го сте пе ни суд је на вео да је од ред ба ма чла на 
20. на ве де ног За ко на о уну тра шњим по сло ви ма про пи са но да овла шће на 
слу жбе на ли ца вр ше по сло ве и ка да ни су на слу жбе ној ду жно сти, као и да 
је про пи са на њи хо ва оба ве за ра да ду жег од пу ног рад ног вре ме на, за шта 
су пла ће на пла том од ре ђе ном па ра ме тром ко е фи ци јен та ко ји у се би под ра-
зу ме ва ову при ро ду по сла и ова кве усло ве ра да. Та ко ђе, по оце ни дру го сте-
пе ног су да, у кон крет ном слу ча ју при ме њу је се За кон о уну тра шњим по сло-
ви ма ко ји је lex spe ci a lis у од но су на дру ге за кон ске про пи се ко ји ре гу ли шу 
ту ма те ри ју. Из из не тих раз ло га је од би јен ту жбе ни зах тев као нео сно ван.

4. За оце ну на во да и раз ло га устав не жал бе са ста но ви шта Уста вом за-
јем че них пра ва на чи ју по вре ду се под но си о ци устав не жал бе по зи ва ју, ре-
ле вант не су сле де ће устав не и за кон ске од ред бе: 

Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва је утвр ђе но да сва ко има пра во да 
не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра-
зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, 
осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп-
ту жба ма про тив ње га.

Од ред бом чла на 60. став 4. Уста ва утвр ђе но је да сва ко има пра во на 
по што ва ње до сто јан ства сво је лич но сти на ра ду, без бед не и здра ве усло ве 
ра да, по треб ну за шти ту на ра ду, огра ни че но рад но вре ме, днев ни и не дељ-
ни од мор, пла ће ни го ди шњи од мор, пра вич ну на кна ду за рад и на прав ну 
за шти ту за слу чај пре стан ка рад ног од но са, те да се ни ко тих пра ва не мо-
же од ре ћи. 

За ко ном о уну тра шњим по сло ви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/91, 
79/91, 54/96, 25/2000, 8/01 и 106/03), ко ји је, по ред оста лог, уре ђи вао и пи-
та ња из обла сти рад них од но са за по сле них у Ми ни стар ству уну тра шњих 
по сло ва, укљу чу ју ћи и пла те и на кна де рад ни ка тог ми ни стар ства, би ло је 
про пи са но: да се на рад ни ке Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва при ме-
њу ју про пи си о др жав ној упра ви, рад ним од но си ма, здрав стве ном, пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу и обра зо ва њу, ако овим за ко ном ни је друк-
чи је од ре ђе но (члан 37); да се због по себ них усло ва ра да, те жи не и при ро де 
за да та ка и по сло ва, овла шће ним слу жбе ним ли ци ма и рад ни ци ма на од ре-
ђе ним ду жно сти ма обез бе ђу ју за нај ма ње 30 од сто уве ћа на сред ства за пла-
те у од но су на сред ства ко ја се обез бе ђу ју за оста ле рад ни ке Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва и рад ни ке дру гих ми ни стар ста ва (члан 47. став 1); да 
се зва ње, на пре до ва ње, пла те и на кна де овла шће них слу жбе них ли ца и рад-
ни ка на од ре ђе ним ду жно сти ма и дру га пи та ња из рад них од но са, уре ђу ју 
про пи сом ми ни стра у скла ду са за ко ном. За кон о уну тра шњим по сло ви ма 
пре стао је да ва жи сту па њем на сна гу За ко на о по ли ци ји („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 101/05), 29. но вем бра 2005. го ди не. 
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За ко ном о по ли ци ји уре ђе на су, по ред оста лог, и пи та ња на чи на утвр-
ђи ва ња пла та и ко е фи ци је на та за об ра чун пла та по ли циј ских слу жбе ни ка 
и дру гих за по сле них у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва. Овим за ко ном 
је про пи са но: да по ли циј ски слу жбе ни ци и дру ги за по сле ни у Ми ни стар-
ству има ју пра во на пла ту ко ја се са сто ји од осно ви це ко ју утвр ђу је Вла да 
и основ ног и до дат ног ко е фи ци јен та у од но су на зва ње, по себ не усло ве ра-
да, опа сност, од го вор ност и сло же ност по сло ва (члан 146. став 1); да ви си-
ну ко е фи ци јен та из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је ми ни стар ак том о пла та-
ма за по сле них у Ми ни стар ству, ко ји до но си уз са гла сност Вла де (члан 146. 
став 3); да се због по себ них усло ва ра да, опа сно сти по жи вот и здра вље, 
од го вор но сти, те жи не и при ро де по сло ва, ра да на дан пра зни ка ко ји је не-
рад ни дан, ноћ ног ра да, ра да у сме на ма, пре ко вре ме ног ра да, де жур ста ва, 
при прав но сти и дру гих ви до ва не ре дов но сти у ра ду, за по сле ни ма у Ми-
ни стар ству мо гу утвр ди ти ко е фи ци јен ти за об ра чун пла те ко ји су од 30 до 
50 од сто но ми нал но ве ћи од ко е фи ци је на та за дру ге др жав не слу жбе ни ке, 
а у ви си ни ма се сред ста ва по треб них за ис пла ту до дат них ко е фи ци је на та 
из чла на 146. став 1. овог за ко на (члан 147. став 1); да се на пра ва и оба ве-
зе про ис те кле из на пред на ве де них по себ них усло ва ра да не при ме њу ју од-
ред бе оп штих рад но прав них про пи са о уве ћа ној за ра ди (члан 147. став 3). 

Пре ла зним и за вр шним од ред ба ма За ко на о по ли ци ји про пи са но је: да 
до до но ше ња ак та о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста 
у Ми ни стар ству у скла ду са овим за ко ном и ре ше ња о рас по ре ђи ва њу на 
рад но ме сто у скла ду са тим ак том или до но ше ња дру гог ре ше ња у скла ду 
са за ко ном, за по сле ни у Ми ни стар ству на дан сту па ња на сна гу овог за ко-
на на ста вља ју да ра де на истим рад ним ме сти ма и за др жа ва ју чи но ве, од-
но сно зва ња и пла те пре ма до са да шњим про пи си ма и дру гим ак ти ма (члан 
194); да ће се акт о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста 
и ре ше ња из чла на 194. овог за ко на до не ти у ро ку од го ди ну да на од да на 
сту па ња на сна гу овог за ко на (члан 195). 

Пра вил ни ком о пла та ма рад ни ка Ми ни стар ства уну тра шњих по сло-
ва, ко ји је ва жио до сту па ња на сна гу За ко на о по ли ци ји и на осно ву тог за-
ко на до не тог Пра вил ни ка о пла та ма рад ни ка Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва од 28. но вем бра 2005. го ди не и 13. ју на 2006. го ди не, би ло је про пи-
са но да за по сле ни у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва има пра во на ко-
е фи ци јент ко ји се од ре ђу је пре ма плат ној гру пи или плат ном раз ре ду у ко-
ји се рад но ме сто раз вр ста ва, пра во на уве ћа ње тог ко е фи ци јен та за 30% и 
пра во на ко е фи ци јент по осно ву зва ња, од но сно чи на ко ји за по сле ни има.

Од ред ба ма чла на 5. За ко на о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним 
слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 34/01), ко је су се при ме њи ва ле 
на по ста вље на и за по сле на ли ца у ми ни стар стви ма до 1. ја ну а ра 2007. го-
ди не, ка да је по чео да се при ме њу је За кон о пла та ма др жав них слу жбе-
ни ка и на ме ште ни ка („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/06, 63/06, 115/06 и 
101/07), би ло је про пи са но да до да так на пла ту, из ме ђу оста лог, при па да за 
де жур ство и дру ге слу ча је ве ра да ду жег од пу ног рад ног вре ме на од ре ђе не  
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про пи си ма (пре ко вре ме ни рад), рад на дан др жав ног и вер ског пра зни ка 
и рад но ћу (из ме ђу 22.00 и 6.00 ча со ва на ред ног да на), ако та кав рад ни је 
вред но ван при утвр ђи ва њу ко е фи ци јен та (став 1. тач. 2), 3) и 5)), као и да 
се до да так на пла ту об ра чу на ва и ис пла ћу је у ви си ни утвр ђе ној Оп штим 
ко лек тив ним уго во ром.

5. Оце њу ју ћи да ли је оспо ре ном пре су дом по вре ђе но пра во под но си-
ла ца на пра вич но су ђе ње за јем че но чла ном 32. став 1. Уста ва, Устав ни суд 
је, по ла зе ћи од чи ње ни це да су под но си о ци устав не жал бе и дру ги по ли-
циј ски слу жбе ни ци, по ред оста лог, под не ли зах тев за ис пла ту до дат ка на 
пла ту за пре ко вре ме ни, ноћ ни и рад на да не др жав них и вер ских пра зни ка 
у пе ри о ду од 22. но вем бра 2002. го ди не до 30. но вем бра 2005. го ди не, оце-
нио да је при ли ком од лу чи ва ња о овом зах те ву би ло нео п ход но раз ли ко-
ва ти на чин на ко ји је ово пи та ње би ло уре ђе но до 29. но вем бра 2005. го ди-
не и на кон тог да ту ма, ка да је сту пио на сна гу За кон о по ли ци ји.

На кон сту па ња на сна гу За ко на о по ли ци ји, за по сле ни у Ми ни стар ству 
уну тра шњих по сло ва, са гла сно од ред би чла на 147. став 1. За ко на о по ли ци-
ји, због по себ них усло ва ра да, опа сно сти по жи вот и здра вље, од го вор но сти, 
те жи не и при ро де по сло ва, ра да на дан пра зни ка ко ји је не рад ни дан, ноћ-
ног ра да, ра да у сме на ма, пре ко вре ме ног ра да, де жур ста ва, при прав но сти и 
дру гих ви до ва не ре дов но сти у ра ду, мо гу оства ри ти пра во на ко е фи ци јен те 
за об ра чун пла те ко ји су од 30% до 50% но ми нал но ве ћи од ко е фи ци је на та 
за дру ге др жав не слу жбе ни ке. Из на ве де ног про из ла зи да се за по сле ни ма у 
Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва пре ко вре ме ни рад, рад но ћу и рад на 
да не др жав них и вер ских пра зни ка вред ну је уве ћа њем ко е фи ци јен та, та ко 
да се на њих не при ме њу ју од ред бе оп штих рад но прав них про пи са о уве-
ћа ној за ра ди. На рав но, при ме на од ре да ба оп штих рад но прав них про пи са о 
уве ћа ној за ра ди је ис кљу че на уко ли ко је за по сле ни ко ји је ра дио пре ко вре-
ме но, но ћу и у да не др жав них и вер ских пра зни ка, оства рио пра во на уве-
ћа ње ко е фи ци јен та за об ра чун пла те на прет ход но на ве де ни на чин. Уко ли-
ко за по сле ном у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва ре ше њем по сло дав ца 
ни је утвр ђен ко е фи ци јент за об ра чун пла те од 30% до 50% но ми нал но ве ћи 
од ко е фи ци је на та за дру ге др жав не слу жбе ни ке, за по сле ном не мо же би ти 
ус кра ће но пра во на уве ћа ну за ра ду ко ју за рад на дан пра зни ка, рад но ћу, 
рад у сме на ма и пре ко вре ме ни рад има ју сви за по сле ни у Ре пу бли ци Ср би-
ји. Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду да је пре ла зним и за вр шним од ред ба ма За-
ко на о по ли ци ји из ри чи то про пи са но да за по сле ни у Ми ни стар ству уну-
тра шњих по сло ва за др жа ва ју, из ме ђу оста лог, и пла ту пре ма до са да шњим 
про пи си ма и дру гим ак ти ма до до но ше ња ак та о уну тра шњем уре ђе њу и 
си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у скла ду са овим за ко ном и ре ше ња о рас-
по ре ђи ва њу на рад но ме сто у скла ду са тим ак том (члан 194). Пре ма то ме, 
по оце ни Устав ног су да, на пла те за по сле них у Ми ни стар ству уну тра шњих 
по сло ва, укљу чу ју ћи и до да так на пла ту, и на кон сту па ња на сна гу За ко на 
о по ли ци ји, при ме њи ва ле су се од ред бе до та да ва же ћих про пи са, а све до 
до но ше ња ак та о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у 
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скла ду са но во до не тим за ко ном и ре ше ња о рас по ре ђи ва њу на рад но ме сто 
на осно ву тог ак та, при че му је За кон, у од ред би чла на 195. од ре дио рок од 
го ди ну да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на за до но ше ње но вог оп-
штег ак та и по је ди нач них ре ше ња др жав ним слу жбе ни ци ма у Ми ни стар-
ству, а ко ји ма се при ли ком рас по ре ђи ва ња на рад на ме ста утвр ђу ју и ко е-
фи ци јен ти за об ра чун пла та, са гла сно За ко ну. 

Ме ђу тим, од ред ба ма За ко на о уну тра шњим по сло ви ма, ко ји је ва жио до 
29. но вем бра 2005. го ди не, од но сно до сту па ња на сна гу За ко на о по ли ци ји, 
пи та ња из обла сти рад них од но са за по сле них у Ми ни стар ству уну тра шњих 
по сло ва, укљу чу ју ћи и пла те и на кна де рад ни ка тог ми ни стар ства, би ла су 
дру га чи је ре гу ли са на. Од ред бом чла на 47. став 1. За ко на о уну тра шњим по-
сло ви ма би ло је про пи са но да се због по себ них усло ва ра да, те жи не и при-
ро де за да та ка и по сло ва, овла шће ним слу жбе ним ли ци ма и рад ни ци ма на 
од ре ђе ним ду жно сти ма обез бе ђу ју за нај ма ње 30% уве ћа на сред ства за пла-
те у од но су на сред ства ко ја се обез бе ђу ју за оста ле рад ни ке Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва и рад ни ке дру гих ми ни стар ста ва. За ко ном о пла та ма 
у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма би ло је, из ме ђу оста лог, про пи са-
но да се пла те утвр ђу ју на осно ву осно ви це за об ра чун пла та, ко е фи ци јен та 
ко ји се мно жи осно ви цом, до дат ка на пла ту и оба ве за ко је за по сле ни пла-
ћа по осно ву по ре за и до при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, у скла-
ду са за ко ном, те да до да так на пла ту, из ме ђу оста лог, при па да за де жур ство 
и дру ге слу ча је ве ра да ду жег од пу ног рад ног вре ме на од ре ђе не про пи си-
ма (пре ко вре ме ни рад), рад на дан др жав ног и вер ског пра зни ка и рад но-
ћу (из ме ђу 22.00 и 6.00 ча со ва на ред ног да на), ако та кав рад ни је вред но ван 
при утвр ђи ва њу ко е фи ци јен та. Од ред ба ма Пра вил ни ка о пла та ма рад ни ка 
Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва ко ји је ва жио у вре ме ва же ња За ко на 
о уну тра шњим по сло ви ма, би ло је пред ви ђе но да за по сле ни у Ми ни стар-
ству уну тра шњих по сло ва има пра во на ко е фи ци јент ко ји се од ре ђу је пре ма 
плат ној гру пи или плат ном раз ре ду у ко ји се рад но ме сто раз вр ста ва и пра-
во на уве ћа ње тог ко е фи ци јен та за 30%. Из на ве де ног про из ла зи да, за раз-
ли ку од За ко на о по ли ци ји ко ји про пи су је мо гућ ност уве ћа ња ко е фи ци јен та 
по осно ву пре ко вре ме ног, ноћ ног и ра да на да не др жав ног и вер ског пра-
зни ка, те ис кљу чу је при ме ну дру гих про пи са о уве ћа ној за ра ди, од ред ба ма 
За ко на у уну тра шњим по сло ви ма ови осно ви ни су би ли по себ но на ве де ни 
као услов за уве ћа ње ко е фи ци јен та, ни ти је би ла ис кљу че на при ме на дру-
гих про пи са о уве ћа ној за ра ди. Да кле, од ред ба ма За ко на о пла та ма у др жав-
ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма би ло је, по ред оста лог, про пи са но да пла-
ту чи ни осно ви ца, ко е фи ци јент ко ји се мно жи осно ви цом, до да так на пла ту 
и оба ве зе ко је за по сле ни пла ћа по осно ву по ре за и до при но са за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње, те је утвр ђе но да се до да ци на пла ту да ју, из ме ђу оста-
лог, у слу ча ју пре ко вре ме ног, ноћ ног и ра да на дан др жав ног и вер ског пра-
зни ка, осим уко ли ко тај рад ни је вред но ван при утвр ђи ва њу ко е фи ци јен та. 

Са гла сно из не том, Устав ни суд је оце нио да, уко ли ко за по сле ном у 
Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва пре ко вре ме ни, ноћ ни и рад на дан  



522 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

др жав ног и вер ског пра зни ка ни је вред но ван при утвр ђи ва њу ко е фи ци јен-
та за об ра чун пла те, за по сле ном не мо же би ти ус кра ће но пра во на уве ћа ну 
за ра ду ко ју за рад на дан пра зни ка, рад но ћу, рад у сме на ма и пре ко вре ме ни 
рад има ју сви за по сле ни у Ре пу бли ци Ср би ји. Сто га је, по оце ни Устав ног 
су да, из не ти став дру го сте пе ног су да о то ме да под но си о ци устав не жал бе, 
са гла сно чла ну 47. За ко на о уну тра шњим по сло ви ма, ни су има ли пра во на 
уве ћа ну за ра ду по осно ву пре ко вре ме ног, ноћ ног и ра да на дан др жав ног и 
вер ског пра зни ка, у пе ри о ду од 22. но вем бра 2002. го ди не до 30 но вем бра 
2005. го ди не, не за ви сно од чи ње ни це да та кав рад ни је по себ но вред но ван 
при утвр ђи ва њу ко е фи ци јен та за об ра чун пла те, спо ран у по гле ду пра вил-
не при ме не ма те ри јал ног пра ва, а што је у не по сред ној ве зи са оства ри ва-
њем пра ва на пра вич но су ђе ње за јам че ног од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је утвр дио да ста но ви шта и да-
ти раз ло зи у оспо ре ној дру го сте пе ној пре су ди за при ме ну од го ва ра ју ћих 
од ре да ба За ко на о уну тра шњим по сло ви ма, ни су устав но прав но при хва-
тљи ви, јер се из ре ле вант них про пи са не мо же из ве сти за кљу чак о прав-
ној уте ме ље но сти из ра же ног ста ва да је уту же но по тра жи ва ње под но си-
о ца устав не жал бе нео сно ва но. У том сми слу, Устав ни суд је утвр дио да је 
под но си о ци ма устав не жал бе по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње за јем-
че но чла ном 32. став 1. Уста ва, ко је је у не по сред ној ве зи са оства ри ва њем 
пра ва на пра вич ну на кна ду за рад га ран то ва ног чла ном 60. став 4. Уста ва.

Устав ни суд је на осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 89. став 1. За ко на о 
Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), устав ну жал бу усво-
јио и утвр дио да су оспо ре ном пре су дом Окру жног су да у Ни шу по вре ђе на 
пра ва под но си ла ца устав не жал бе на пра вич но су ђе ње и на пра вич ну на-
кна ду за рад, за јем че на од ред ба ма чла на 32. став 1. и чла на 60. став 4. Уста-
ва, од лу чу ју ћи као у тач ки 1. из ре ке. 

Устав ни суд је оце нио да се штет не по сле ди це учи ње не по вре де пра ва 
мо гу от кло ни ти је ди но по ни шта јем оспо ре не дру го сте пе не пре су де, ка ко 
би у по нов ном жал бе ном по ступ ку би ла до не та но ва од лу ка о жал би, те је, 
са гла сно од ред би чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном су ду, од лу че но као у 
тач ки 2. из ре ке.

С об зи ром на то да је Устав ни суд утвр дио по сто ја ње по вре де Уста вом 
за јем че ног пра ва на пра вич но су ђе ње и на пра вич ну на кна ду за рад под-
но си ла ца устав не жал бе, а да се у ис тој прав ној си ту а ци ји као под но си о ци 
устав не жал бе на ла зе и дру ги ту жи о ци у пред мет ном пар нич ном по ступ-
ку, ко ји ни су под не ли устав ну жал бу, Суд је, на осно ву од ред бе чла на 87. 
За ко на о Устав ном су ду, утвр дио да ова од лу ка има прав но деј ство и пре-
ма тим ли ци ма, од лу чу ју ћи као у тач ки 3. из ре ке. 

6. С об зи ром на из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. тач-
ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци. 

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-429/2009 од 13. ок то бра 2011. го ди не
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По вре да пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку и  
пра ва на пра вич но су ђе ње из чла на 32. став 1. Уста ва  

(ар би трер на при ме на ма те ри јал ног пра ва) и 
пра ва на јед на ку за шти ту пра ва из чла на 36. став 1. Уста ва 

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба Шу кри је Зе ка, Ав ни Зе ка, Бе дри Зе ка, Ха зби-
је Ша ља рођенe Зе ка, Ба хри је Зе ка, Ха зби је Ша ља и Ука Ша ља и утвр ђу је да 
је у по ступ ку ко ји се пред Че твр тим оп штин ским су дом у Бе о гра ду во дио 
у пред ме ту П. 5074/02, а са да се во ди пред Пр вим основ ним су дом у Бе о-
гра ду у пред ме ту П. 52865/10, по вре ђе но пра во под но си ла ца устав не жал-
бе на су ђе ње у ра зум ном ро ку за јем че но од ред бом чла на 32. став 1. Уста-
ва Ре пу бли ке Ср би је.

2. Усва ја се устав на жал ба под но си ла ца устав не жал бе из тач ке 1. и 
утвр ђу је да су пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Рев. 2002/07 од 29. ав гу ста 
2007. го ди не по вре ђе ни пра во под но си ла ца на пра вич но су ђе ње за јем че-
но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва и пра во на јед на ку за шти ту пра ва из 
чла на 36. став 1. Уста ва.

3. По ни шта ва се пре су да Вр хов ног су да Ср би је Рев. 2002/07 од 29. ав-
гу ста 2007. го ди не и од ре ђу је се да Вр хов ни ка са ци о ни суд по но во од лу чи 
о ре ви зи ји под но си ла ца устав не жал бе из ја вље ној про тив пре су де Окру-
жног су да у Бе о гра ду Гж. 2854/07 од 14. мар та 2007. го ди не.

4. На ла же се над ле жним су до ви ма да пре ду зму све нео п ход не ме ре ка-
ко би се пар нич ни по сту пак из тач ке 1. окон чао у нај кра ћем ро ку.

5. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

О б р а з л о ж е њ е

1. Шу кри ја Зе ка, Ав ни Зе ка, Бе дри Зе ка, Ха зби ја Ша ља ро ђе на Зе ка, Ба-
хри ја Зе ка, Ха зби је Ша ља и Ука Ша ља, сви из Бе о гра да, су пре ко пу но моћ-
ни ка Не ма ње Јо ло ви ћа, адво ка та из Бе о гра да под не ли Устав ном су ду 29. 
апри ла 2008. го ди не устав ну жал бу, због по вре де пра ва на пра вич но су ђе-
ње и су ђе ње у ра зум ном ро ку за јем че них чла ном 32. став 1. Уста ва и по-
вре де пра ва на јед на ку за шти ту пра ва из чла на 36. став 1. Уста ва у по ступ-
ку ко ји се во дио пред Че твр тим оп штин ским су дом у Бе о гра ду у пред ме ту 
П. 5074/02. Под но си о ци устав не жал бе су на ве ли да су још сеп тем бра 1999. 
го ди не под не ли ту жбу ра ди на кна де ште те због смр ти њи хо вог су пру га и 
оца по ги ну лог у не сре ћи у Алек си нач ким руд ни ци ма; да је пре су дом Че-
твр тог оп штин ског су да у Бе о гра ду од 2005. го ди не усво јен ту жбе ни зах-
тев и оба ве зан је ту же ни „Елек тро при вре да Ср би је“ да сва ком од ту жи ла-
ца ис пла ти на кна ду не ма те ри јал не ште те; да је пре су дом Окру жног су да у 
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Бе о гра ду пре и на че на пр во сте пе на пре су да та ко што је ту жбе ни зах тев од-
би јен, а да је Вр хов ни суд Ср би је, ре ша ва ју ћи о ре ви зи ји, од био ре ви зи ју 
као нео сно ва ну.

Под но си о ци устав не жал бе су ис та кли по вре ду пра ва на су ђе ње у ра-
зум ном ро ку, на во де ћи да су до ви о њи хо вим пра ви ма ни су од лу чи ли у ра-
зум ном ро ку, јер су ту жбе под не те још 1999. го ди не, пр во сте пе на пре су да 
је до не та по сле шест го ди на, а по сту пак пред Вр хов ним су дом Ср би је се 
за вр шио осам го ди на по сле под но ше ња ту жбе. У устав ној жал би је по вре-
да пра ва на пра вич но су ђе ње и на јед на ку за шти ту пра ва обра зло же на ти-
ме да су у иден тич ним прав ним си ту а ци ја ма су до ви раз ли чи то по сту па ли, 
бу ду ћи да су го то во сва ли ца осим под но си ла ца устав не жал бе оства ри ла 
пра во на на кна ду ште те, са мо је под но си о ци ма устав не жал бе пре су дом 
Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. 2854/07 од 14. мар та 2007. го ди не и пре су-
дом Вр хов ног су да Ср би је Рев. 2002/07 од 29. ав гу ста 2007. го ди не ту жбе-
ни зах тев од би јен због за ста ре ло сти. За те сво је на во де под но си о ци устав-
не жал бе су до ста ви ли до ка зе.

2. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо же 
из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор-
га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или 
ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јам че не Уста вом, ако су 
ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту.

Пре ма од ред би чла на 82. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 109/07), устав на жал ба се мо же из ја ви ти и ако ни су ис цр-
пље на прав на сред ства у слу ча ју ка да је под но си о цу жал бе по вре ђе но пра-
во на су ђе ње у ра зум ном ро ку.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку, уви дом у спи се пред ме та ра-
ни јег Че твр тог оп штин ског су да у Бе о гра ду П. 5074/02, са да Пр вог основ-
ног су да у Бе о гра ду П. 52865/10, утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од 
зна ча ја за до но ше ње од лу ке у овој устав но суд ској ства ри:

Ру дар Љах Зе ка, су пруг под но си тељ ке устав не жал бе Шу кри је Зе ка и 
отац под но си ла ца устав не жал бе Ав ни Зе ка, Бе дри Зе ка, Ха зби је Ша ља ро-
ђе не Зе ка и Ба хри је Зе ка, по ги нуо је у ру дар ској не сре ћи ко ја се до го ди ла 
17. но вем бра 1989. го ди не у Алек си нач ким руд ни ци ма. У ис тој не сре ћи по-
ги нуо је и Ука Ша ља, су пруг под но си тељ ке Ха зби је Ша ља и отац под но си-
о ца Ука Ша ље. Прав но сна жном пре су дом Оп штин ског су да у Алек син цу 
К. 12/92 од 4. апри ла 1996. го ди не ви ше од го вор них ли ца у Алек си нач ким 
руд ни ци ма огла ше но је кри вим и осу ђе но за из вр ше но кри вич но де ло те-
шко де ло про тив оп ште си гур но сти из чла на 194. став 4. у ве зи са чла ном 
189. став 3. а у ве зи са ста вом 2. истог чла на Кри вич ног за ко на Ре пу бли ке 
Ср би је. Су пру га и де ца по ги ну лог Љах Зе ке под не ли су 27. сеп тем бра 1999. 
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го ди не ту жбу за на кна ду не ма те ри јал не и ма те ри јал не ште те про у зро ко-
ва не на ве де ним штет ним до га ђа јем а су пру га и де те пок. Ука Ша ље, под не-
ли су та кву ту жбу 29. сеп тем бра 1999. го ди не. Пар ни це по овим ту жба ма 
су спо је не ра ди за јед нич ког рас пра вља ња и од лу чи ва ња. Ту жбе су под не-
те Тре ћем оп штин ском су ду у Бе о гра ду ко ји се ре ше њем од 31. де цем бра 
2001. го ди не огла сио ме сно не на дле жним и усту пио је пред мет Че твр том 
оп штин ском су ду у Бе о гра ду. 

Пред Че твр тим оп штин ским су дом у Бе о гра ду би ло је за ка за но 13 ро-
чи шта за глав ну рас пра ву. Пр во ро чи ште је одр жа но 16. де цем бра 2002. го-
ди не, да би тек на ро чи шту од 22. но вем бра 2005. го ди не глав на рас пра ва 
би ла за кљу че на. Од на ве де них 13 ро чи шта, че ти ри ро чи шта ни су одр жа на, 
и то због спре че но сти по сту па ју ћег су ди је, као и због не до ла ска за ступ ни-
ка ту же них. Та ко ђе, уви дом у спи се пред ме та је утвр ђе но да је у вре ме на-
стан ка штет ног до га ђа ја Алек си нач ки руд ник угља по сто јао као са мо стал ни 
прав ни су бјект, да би 13. мар та 1990. го ди не ушао у са став Јав ног пред у-
зе ћа „Елек тро при вре да Ср би је – Бе о град“, док је 20. ја ну а ра 1992. го ди не 
осно ва но Јав но пред у зе ће за под зем ну екс пло а та ци ју угља у Ре са ви ци чи ји 
је осни вач „Елек тро при вре да Ср би је“, а 8. ју ла 2003. го ди не осно ва но је ЈП 
Пред у зе ће за под зем ну екс пло а та ци ју угља „Ре са ви ца“ као пот пу но са мо-
стал ни прав ни су бјект. 

Де ли мич ном пре су дом Че твр тог оп штин ског су да у Бе о гра ду П. 5074/02 
од 22. но вем бра 2005. го ди не, пр вим ста вом из ре ке усво јен је ту жбе ни зах-
тев ту жи ла ца па је оба ве за но Јав но пред у зе ће „Елек тро при вре да Ср би је“ 
из Бе о гра да, као пр во ту же ни, да ту жи о ци ма на име на кна де не ма те ри јал не 
ште те ис пла ти по је ди нач не из но се бли же опи са не у из ре ци пре су де. Дру гим 
ста вом из ре ке ове пре су де од би јен је као нео сно ван ту жбе ни зах тев ту жи-
ла ца ко јим су тра жи ли да се оба ве же дру го ту же ни Јав но пред у зе ће за под-
зем ну екс пло а та ци ју угља из Ре са ви це да им на кна ди не ма те ри јал ну ште ту 
и тро шко ве пар нич ног по ступ ка; тре ћим ста вом из ре ке од би јен је као нео-
сно ван при го вор за ста ре ло сти по тра жи ва ња ко је су ис та кли пр во ту же ни и 
дру го ту же ни; че твр тим ста вом из ре ке од би јен је као нео сно ван при го вор 
не до стат ка па сив не ле ги ти ма ци је ко ји је ис та као пр во ту же ни; пе тим ста-
вом из ре ке од ре ђе но је да ће се у од но су на пре о ста ли део ту жбе ног зах те-
ва у по гле ду ма те ри јал не ште те, као и у од но су на тро шко ве по ступ ка, по-
сту пак на ста ви ти на кон прав но сна жно сти ове де ли мич не пре су де. 

Окру жни суд у Бе о гра ду је пре су дом Гж. 2854/07 од 14. мар та 2007. го-
ди не пре и на чио де ли мич ну пре су ду Че твр тог оп штин ског су да у Бе о гра-
ду П. 5074/02 од 22. но вем бра 2005. го ди не, ис пра вље ну ре ше њем Че твр-
тог оп штин ског су да од 24. ја ну а ра 2006. го ди не, у ста ву пр вом и де лу ста ва 
тре ћег из ре ке у од но су на ту же но ЈП „Елек тро при вре да Ср би је“, та ко што 
је од би јен као нео сно ван ту жбе ни зах тев ко јим је тра же но да се ту же но 
ЈП „Елек тро при вре да Ср би је“ оба ве же да ту жи о ци ма на док на ди не ма те-
ри јал ну ште ту на име ду шев них бо ло ва због смр ти бли ског ли ца. Окру-
жни суд је у сво јој пре су ди за у зео став да је до тре нут ка под но ше ња ту жбе 
ис те као рок из чла на 376. став 2. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, а из  
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раз ло га што је од на стан ка ште те про те кло ви ше од пет го ди на, због че га је 
при го вор за ста ре ло сти осно ва но ис так нут. Ка ко са гла сно чла ну 360. став 
1. истог за ко на, за ста ре ло шћу пре ста је пра во да се зах те ва ис пу ње ње оба-
ве зе, то је, по ста ву Окру жног су да у Бе о гра ду, ту жбе ни зах тев у овој прав-
ној ства ри нео сно ван.

Оспо ре ном пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Рев. 2002/07 од 29. ав гу-
ста 2007. го ди не од би је на је као нео сно ва на ре ви зи ја ту жи ла ца из ја вље на 
про тив пре су де Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. 2854/07 од 14. мар та 2007. 
го ди не. Вр хов ни суд Ср би је је стао на ста но ви ште да је ре ви зи ја ту жи ла ца 
нео сно ва на из раз ло га што су ту жбе за на кна ду ште те под не те 27. сеп тем-
бра 1999. го ди не и 29. сеп тем бра 1999. го ди не, од но сно на кон про те ка ви-
ше од пет го ди на од да на ка да је ште та на ста ла, те је по тра жи ва ње ту жи ла-
ца за на кна ду ште те за ста ре ло, у сми слу од ред бе чла на 376. став 2. За ко на 
о обли га ци о ним од но си ма.

У на став ку по ступ ка, и то у пе ри о ду на кон под но ше ња устав не жал бе 
спи си су из не ти по сту па ју ћем су ди ји и ро чи ште за глав ну рас пра ву је одр-
жа но 24. мар та 2009. го ди не, ка да је до не то ре ше ње да је до ка зни по сту пак 
за вр шен. Пре су дом Че твр тог оп штин ског су да у Бе о гра ду П. 1689/09 од 24. 
мар та 2009. го ди не од би јен је ту жбе ни зах тев ту жи ла ца ко јим су тра жи-
ли да се ту же ни Јав но пред у зе ће “Елек тро при вре да Ср би је” из Бе о гра да и 
Јав но пред у зе ће за под зем ну екс пло а та ци ју угља из Ре са ви це оба ве жу да 
ис пла те тра же не из но се на име на кна де ште те због из гу бље ног из др жа ва-
ња. У обра зло же њу на ве де не пре су де ци ти ра на је од ред ба чла на 170. став 
1. За ко на о обли га ци о ним од но си ма ко јом је про пи са но да за ште ту ко-
ју за по сле ни у ра ду или у ве зи са ра дом про у зро ку је тре ћем ли цу од го ва-
ра пред у зе ће у ко ме је за по сле ни ра дио у тре нут ку про у зро ко ва не ште те, 
осим ако до ка же да је за по сле ни у да тим окол но сти ма по сту пао она ко ка-
ко је тре ба ло, од ред бе чла на 376. ст 1. и 2. истог за ко на ко ји ма је про пи са-
но да по тра жи ва ње на кна де про у зро ко ва не ште те за ста ре ва за три го ди не 
од ка да је оште ће ник до знао за ште ту и за ли це ко је је ште ту учи ни ло, а у 
сва ком слу ча ју за пет го ди на од ка да је ште та на ста ла, као и од ред ба чла на 
360. став 1. За ко на пре ма ко јој за ста ре ло шћу пре ста је пра во зах те ва ти ис-
пу ње ње оба ве зе. Има ју ћи у ви ду пре су де Окру жног су да у Бе о гра ду и Вр-
хов ног су да Ср би је, као и све из ве де не до ка зе, пр во сте пе ни суд је сма трао 
нео сно ва ним зах тев ту жи ла ца за на кна ду ма те ри јал не ште те због из гу бље-
ног из др жа ва ња и ис пла ту тро шко ва пар нич ног по ступ ка.

Ту жи о ци су 10. ју ла 2009. го ди не под не ли жал бу про тив на ве де не пре-
су де. Окру жни суд у Бе о гра ду је 10. ок то бра 2009. го ди не до нео ре ше ње 
Гж. 21303/09 ко јим је Че твр том оп штин ском су ду у Бе о гра ду вра тио спи се 
пред ме та ра ди до пу не по ступ ка, јер је ту жи лац Ука Ша ља по стао пу но ле-
тан па је би ло по треб но да се из ја сни да ли одо бра ва рад ње ко је је у ње го-
во име пред у зи мао пу но моћ ник 8. де цем бра 2009. го ди не. На ве де ном пр-
во сте пе ном су ду је до ста вље но пу но моћ је за за сту па ње да то од стра не Уке 
Ша ље, али у пред ме ту да ље ни је по сту па но.
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4. За оце ну на во да и раз ло га из устав не жал бе са ста но ви шта Уста вом 
за јем че них пра ва на чи ју по вре ду се под но си лац устав не жал бе по зи ва, од 
зна ча ја су сле де ће од ред бе Уста ва и за ко на:

Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва утвр ђе но је да сва ко има пра во да 
не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра-
зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, 
осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп-
ту жба ма про тив ње га. Од ред бом чла на 36. став 1. Уста ва утвр ђе но је да се 
јем чи јед на ка за шти та пра ва пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, 
има о ци ма јав них овла шће ња и ор га ни ма ау то ном не по кра ји не и је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве.

Од ред ба ма чла на 10. ва же ћег За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 125/04 и 111/09) про пи са но је: да стран ка има пра во да 
суд од лу чи о ње ним зах те ви ма и пред ло зи ма у ра зум ном ро ку (став 1) и да 
је суд ду жан да на сто ји да се по сту пак спро ве де без оду го вла че ња и са што 
ма ње тро шко ва (став 2). Чла ном 312. став 2. За ко на про пи са но је да је суд 
ду жан да се ста ра да пред мет спо ра све стра но пре тре се, да се по сту пак не 
оду го вла чи и да се рас пра ва по мо гућ но сти до вр ши на јед ном ро чи шту. Та-
ко ђе, и од ред ба ма ра ни јег За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни 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 „Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 и 3/02), ко ји је 
ва жио у вре ме под но ше ња ту жбе, би ло је про пи са но да је суд ду жан да на-
сто ји да се по сту пак спро ве де без оду го вла че ња и са што ма ње тро шко ва 
и да оне мо гу ћи сва ку зло у по тре бу пра ва ко ја стран ка ма при па да ју у по-
ступ ку (члан 10).

За ко ном о обли га ци о ним од но си ма („Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр. 29/78, 
39/85, 45/89, 57/89, „Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99 и 
44/99) про пи са но је: да по тра жи ва ње на кна де про у зро ко ва не ште те за ста-
ре ва за три го ди не од кад је оште ће ник до знао за ште ту и за ли це ко је је 
ште ту учи ни ло и да у сва ком слу ча ју ово по тра жи ва ње за ста ре ва за пет го-
ди на од кад је ште та на ста ла (члан 376. ст. 1. и 2); да кад је ште та про у зро-
ко ва на кри вич ним де лом а за кри вич но го ње ње је пред ви ђен ду жи рок за-
ста ре ло сти, зах тев за на кна ду ште те пре ма од го вор ном ли цу за ста ре ва кад 
ис тек не вре ме од ре ђе но за за ста ре лост кри вич ног го ње ња и пре кид за ста-
ре ва ња кри вич ног го ње ња по вла чи за со бом и пре кид за ста ре ва ња зах те-
ва за на кна ду ште те (члан 377. ст. 1. и 2).

5. У по гле ду ис так ну те по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, за-
јем че ног чла ном 32. став 1. Уста ва, Устав ни суд је утвр дио сле де ће:

Пе ри од оце не ра зум но сти ду жи не тра ја ња овог суд ског по ступ ка ко-
ји спа да у над ле жност Устав ног су да, ra ti o ne tem po ris, по чео је 8. но вем бра 
2006. го ди не, ка да је про гла шен и сту пио на сна гу Устав Ре пу бли ке Ср би је 
ко ји уста но вља ва устав ну жал бу као прав но сред ство за за шти ту по вре ђе-
них или ус кра ће них људ ских пра ва и сло бо да и сва ко ме јем чи пра во на јав-
но рас пра вља ње и од лу чи ва ње о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма у ра зум ном  
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ро ку. Ме ђу тим, Устав ни суд сма тра да се ра ди утвр ђи ва ња оправ да но сти 
ду жи не тра ја ња по ступ ка мо ра узе ти у об зир и ста ње пред ме та на дан 8. 
но вем бра 2006. го ди не, до ка да је пред мет био не ре шен већ се дам го ди на, 
та ко да је за оце ну по сто ја ња по вре де пра ва под но си ла ца устав не жал бе на 
су ђе ње у ра зум ном ро ку ре ле ван тан цео про те кли пе ри од, од да на под но-
ше ња ту жбе су ду сеп тем бра 1999. го ди не па на да ље.

Ра зум на ду жи на суд ског по ступ ка је ре ла тив на ка те го ри ја, ко ја за ви си 
од ни за чи ни ла ца и мо ра се про це ни ти у сва ком по је ди нач ном слу ча ју, пре-
ма ње го вим спе ци фич ним окол но сти ма. Сло же ност чи ње нич них и прав-
них пи та ња у кон крет ном пред ме ту, по на ша ње под но си о ца устав не жал бе 
као стран ке у по ступ ку, по сту па ње над ле жних ор га на вла сти – су до ва ко-
ји во де по сту пак као и при ро да зах те ва, од но сно зна чај пред ме та спо ра за 
под но си о ца, основ ни су чи ни о ци ко ји ути чу и на оце ну ду жи не пар нич-
ног суд ског по ступ ка.

Оце њу ју ћи спро ве де ни по сту пак у пред мет ној гра ђан ско прав ној ства-
ри, ува жа ва ју ћи при то ме суд ску прак су и кри те ри ју ме Устав ног су да, као и 
ме ђу на род них ин сти ту ци ја за за шти ту људ ских пра ва, Устав ни суд је утвр-
дио да је под но си о ци ма устав не жал бе по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум-
ном ро ку за јем че но чла ном 32. став 1. Уста ва. По оце ни Су да, основ ни раз-
лог ко ји је до вео до по вре де за јем че ног пра ва је не де ло твор но по сту па ње 
над ле жног су да.

На и ме, од под но ше ња ту жбе до до но ше ња ре ше ња, ко јим се суд огла сио 
ме сно не на дле жним, про шло је ви ше од го ди ну да на; од усту па ња пред ме-
та над ле жном су ду до за ка зи ва ња пр вог ро чи шта за глав ну рас пра ву про-
шло је го ди ну да на, а до до но ше ња де ли мич не пр во сте пе не пре су де че ти-
ри го ди не; пр во сте пе на пре су да у по гле ду пре о ста лих ту жи лач ких зах те ва 
до не та је де сет го ди на по сле под не те ту жбе. Да кле, на ве де но де се то го ди-
шње тра ја ње пар нич ног по ступ ка ко ји још увек ни је у це ли ни пр во сте пе но 
окон чан са мо по се би ука зу је на по вре ду пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку.

Устав ни суд оце њу је да под но си о ци устав не жал бе ни су до при не ли ду-
жи ни тра ја ња суд ског по ступ ка. На и ме, Устав ни суд је утвр дио да су се под-
но си о ци устав не жал бе уред но ода зи ва ли на све по зи ве су да, при сту па ли 
свим ро чи шти ма за глав ну рас пра ву и ак тив но уче ство ва ли у по ступ ку, при 
че му ни су зло у по тре бља ва ли сво ја про це сна овла шће ња.

Да кле, по оце ни Устав ног су да, над ле жни суд ни је пред у зи мао све за-
ко ном пред ви ђе не про це сне ме ре да се овај по сту пак ефи ка сно окон ча и 
да се о пра ву под но си ла ца од лу чи без не по треб ног оду го вла че ња. Устав-
ни суд на гла ша ва да је у сва кој прав ној др жа ви од из у зет не ва жно сти ор-
га ни за ци ја суд ског си сте ма на на чин да се омо гу ћи до но ше ње суд ских од-
лу ка без од ла га ња, ка ко се не би угро зи ла де ло твор ност за шти те Уста вом 
га ран то ва них пра ва и сло бо да, те ка ко би се по вра ти ло и одр жа ло по ве ре-
ње гра ђа на у су до ве.

На осно ву све га из не тог, Устав ни суд је ста но ви шта да је под но си о ци ма 
устав не жал бе по вре ђе но пра во за јем че но у чла ну 32. став 1. Уста ва да се о 
њи хо вим пра ви ма у пар нич ном по ступ ку ко ји се пред ра ни јим Че твр тим  
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оп штин ским су дом у Бе о гра ду во дио под бро јем П. 5074/02, а са да се во ди 
пред Пр вим основ ним су дом у Бе о гра ду под бро јем П. 52865/10, од лу чи у 
ра зум ном ро ку, те је сто га у тач ки 1. из ре ке устав ну жал бу усво јио, у скла-
ду са од ред бом чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 109/07), а у тач ки 4. из ре ке на ло жио Пр вом основ ном су ду 
у Бе о гра ду да пре ду зме све нео п ход не ме ре да се пар нич ни по сту пак окон-
ча у нај кра ћем ро ку.

Та ква од лу ка Устав ног су да до не та је у гра ни ца ма зах те ва по ста вље ног 
у устав ној жал би, с об зи ром на то да под но си о ци устав не жал бе ни су зах-
те ва ли пра вич но за до во ље ње у ви ду на кна де не ма те ри јал не ште те. Суд је 
у тач ки 5. из ре ке од ре дио да се као вид пра вич ног за до во ље ња под но си ла-
ца ова од лу ка об ја ви у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, на осно ву 
чла на 82. став 2. За ко на о Устав ном су ду.

6. У по гле ду ис так ну те по вре де пра ва на јед на ку суд ску за шти ту, за јем-
че ног чла ном 36. став 1. Уста ва, Устав ни суд је утвр дио сле де ће:

У иден тич ним прав ним си ту а ци ја ма про ис те клим из истог штет ног до-
га ђа ја, пре су дом Окру жног су да у Ни шу Гж. 25/06 од 24. ја ну а ра 2006. го-
ди не, пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Прев. 43/01 од 9. ма ја 2001. го ди не и 
пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Рев. 89/03 од 21. ја ну а ра 2003. го ди не за у-
зет је дру га чи ји став, од но сно утвр ђе но је да по тра жи ва ње ту жи ла ца за на-
кна ду ште те ни је за ста ре ло. На и ме, на ве де не пре су де су обра зло же не на тај 
на чин да се у слу ча ју ка да је ште та про у зро ко ва на кри вич ним де лом на за-
ста ре лост при ме њу ју од ред бе чла на 377. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, 
а не од ред ба чла на 376, бу ду ћи да се од ред бе чла на 377. За ко на при ме њу ју 
не са мо кад се на кна да зах те ва од учи ни о ца кри вич ног де ла као не по сред-
ног штет ни ка, већ и од дру гог ли ца ко је од го ва ра за ште ту ма да ни је учи ни-
лац кри вич ног де ла. На осно ву на ве де ног про из ла зи да су из истог штет ног 
до га ђа ја не ка ли ца оства ри ла пра во на на кна ду ште те, та ко што су су до ви 
усва ја ли ту жбе не зах те ве на ла зе ћи да по тра жи ва ње ни је за ста ре ло, док је 
под но си о ци ма устав не жал бе ту жбе ни зах тев од би јен због за ста ре ло сти.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је утвр дио да су окру жни су до ви 
и Вр хов ни суд Ср би је у иден тич ној чи ње нич ној и прав ној си ту а ци ји до но-
си ли раз ли чи те од лу ке и на тај на чин под но си о це устав не жал бе до ве ли у 
бит но раз ли чит по ло жај од оно га у ко ме су би ли ту жи о ци чи ји је исто вр-
сни ту жбе ни зах тев усво јен. Устав ни суд је ста но ви шта да су раз ли чи том 
оце ном Окру жног су да у Бе о гра ду и Вр хов ног су да Ср би је до не том по во-
дом исте чи ње нич не си ту а ци је и истог прав ног пи та ња, под но си о ци устав-
не жал бе до ве де ни у не рав но пра ван по ло жај у оства ри ва њу суд ске за шти-
те у од но су на ли ца чи ји су ту жбе ни зах те ви усво је ни. 

Устав ни суд кон ста ту је да раз ли чи то по сту па ње ре дов них су до ва по во-
дом исте чи ње нич не и прав не си ту а ци је ука зу је на по вре ду прин ци па прав-
не си гур но сти и, с тим у ве зи, на гла ша ва да ни је над ле жан за ујед на ча ва-
ње суд ске прак се ре дов них су до ва, али с об зи ром на свој Уста вом утвр ђе ни 
по ло жај, као др жав ни ор ган ко ји шти ти људ ска и ма њин ска пра ва и сло-
бо де, сма тра да је нео п ход но да над ле жни ре дов ни су до ви, у си ту а ци ја ма  
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ка да на ла зе да до та да шња суд ска прак са ни је у скла ду са ме ро дав ним ма те-
ри јал ним пра вом, пре до но ше ња од лу ке, пре ду зму све ме ре и рад ње пред-
ви ђе не од го ва ра ју ћим про це сним за ко ни ма. Сто га је Устав ни суд оце нио 
да је Вр хов ни суд Ср би је по во дом исте чи ње нич не и прав не си ту а ци је до-
но ше њем раз ли чи тих од лу ка ство рио прав ну не си гур ност код под но си ла-
ца устав не жал бе, те да та окол ност са ма по се би пред ста вља до во љан раз-
лог да се утвр ди по сто ја ње по вре де пра ва под но си ла ца устав не жал бе на 
јед на ку за шти ту пра ва пред су до ви ма.

7. У по гле ду ис так ну те по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње за јем че ног 
чла ном 32. став 1. Уста ва, Устав ни суд је утвр дио сле де ће: 

На сед ни ци Устав ног су да од 7. ју ла 2011. го ди не утвр ђен је прав ни 
став да у слу ча ју ка да је ште та про у зро ко ва на кри вич ним де лом (члан 377. 
За ко на о обли га ци о ним од но си ма), ако је за кри вич но го ње ње пред ви ђен 
ду жи рок за ста ре ло сти од ро ко ва про пи са них чла ном 376. За ко на о обли-
га ци о ним од но си ма, зах тев за на кна ду ште те пре ма сва ком од го вор ном 
ли цу, а не са мо штет ни ку, за ста ре ва ка да ис тек не вре ме од ре ђе но за за ста-
ре лост кри вич ног го ње ња са мо ако је прав но сна жном пре су дом утвр ђе но 
по сто ја ње кри вич ног де ла и окри вље ни огла шен кри вим за кри вич но де ло. 
У кон крет ном слу ча ју је утвр ђе но да су у кри вич ном по ступ ку ко ји је во-
ђен пред Оп штин ским су дом у Алек син цу, у пред ме ту К-12/92, од го вор на 
ли ца огла ше на кри вим и осу ђе на на ка зну за тво ра прав но сна жном пре су-
дом Оп штин ског су да у Алек син цу К. 12/92 од 4. апри ла 1996. го ди не. Да-
кле, у кон крет ном пред ме ту, у ве зи са пи та њем при ме не ро ка за ста ре ло сти 
по тра жи ва ња на кна де ште те ко ја је при чи ње на кри вич ним де лом, Устав-
ни суд сма тра да се на за ста ре лост при ме њу ју од ред бе чла на 377. За ко на о 
обли га ци о ним од но си ма не са мо ка да се на кна да ште те зах те ва од учи ни-
о ца кри вич ног де ла као не по сред ног штет ни ка већ и од дру гог ли ца ко је 
од го ва ра за ште ту иа ко ни је учи ни лац кри вич ног де ла. По ла зе ћи од на ве-
де ног, Устав ни суд оце њу је да су у кон крет ном слу ча ју дру го сте пе ни и ре ви-
зиј ски суд про из вољ но при ме ни ли ма те ри јал но пра во, и то на ште ту под-
но си ла ца устав не жал бе, при ме њу ју ћи у кон крет ном слу ча ју од ред бе чла на 
376. За ко на о обли га ци о ним од но си ма.

Сто га је Устав ни суд, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав-
ном су ду, устав ну жал бу усво јио у тач ки 2. из ре ке и утвр дио да су пре су-
дом Вр хов ног су да Ср би је Рев. 2002/07 од 29. ав гу ста 2007. го ди не, у ко јој 
је про из вољ но при ме ње но ма те ри јал но пра во, по вре ђе на пра ва под но си-
ла ца устав не жал бе на пра вич но су ђе ње и на јед на ку за шти ту пра ва, за јем-
че на чла ном 32. став 1. и чла ном 36. став 1. Уста ва. Устав ни суд је утвр дио 
да су у кон крет ном слу ча ју по сле ди це учи ње не по вре де та кве при ро де да 
се мо гу от кло ни ти са мо по ни шта јем оспо ре не пре су де Вр хов ног су да Ср-
би је Рев. 2002/07 од 29. ав гу ста 2007. го ди не, ка ко би са да над ле жни Вр хов-
ни ка са ци о ни суд до нео но ву од лу ку о ре ви зи ји из ја вље ној про тив пре су де 
Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. 2854/07 од 14. мар та 2007. го ди не, па је од-
лу чио као у тач ки 3. из ре ке. 
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8. По ла зе ћи од све га из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 
45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-482/2008 од 13. ок то бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 88/11)

По вре да пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку 
из чла на 32. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У 

1. Усва ја се устав на жал ба Пред у зе ћа за ин же ње ринг, про из вод њу, про-
мет и услу ге „ХЕП“ и утвр ђу је да је у из вр шном по ступ ку ко ји се во дио пред 
Тр го вин ским су дом у Ни шу у пред ме ту И. 6232/97 по вре ђе но пра во под но-
си о ца устав не жал бе на су ђе ње у ра зум ном ро ку, за јем че но од ред бом чла-
на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Србијe

2. На ла же се При вред ном су ду у Ни шу да пре ду зме све ме ре ка ко би 
се из вр шни по сту пак из тач ке 1. окон чао у нај кра ћем ро ку, ка да и ако се за 
то стек ну усло ви.

3. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

О б р а з л о ж е њ е

1. Пред у зе ће за ин же ње ринг, про из вод њу, про мет и услу ге „ХЕП“ из 
Бе о гра да 2. апри ла 2009. го ди не, пре ко пу но моћ ни ка Зо ре Ли си нац, адво-
ка та из Кру шев ца, из ја ви ло је устав ну жал бу због по вре де пра ва на су ђе ње 
у ра зум ном ро ку, за јем че ног од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке 
Србијe, у из вр шном по ступ ку ко ји се во дио пред Тр го вин ским су дом у Ни-
шу у пред ме ту И. 6232/97.

У устав ној жал би је, по ред оста лог, на ве де но: да је пре су дом При вред ног 
су да у Ни шу П. 1207/97 од 15. ма ја 1997. го ди не оба ве зан ту же ни Хол динг 
пред у зе ће „Иво Ло ла Ри бар“ „Ло ла Сар лах“ из Пи ро та да ту жи о цу, ов де под-
но си о цу устав не жал бе, ис пла ти из нос од 73.601,20 ди на ра, са при па да ју ћом 
за кон ском за те зном ка ма том; да је на кон то га, истом су ду под нет пред лог 
за од ре ђи ва ње из вр ше ња ко ји је усво јен ре ше њем И. 6232/97 од 19. ав гу ста 
1997. го ди не, али да по сту пак из вр ше ња ни је спро ве ден ни на кон 12 го ди на; 
да је на ве де ним по сту па њем нај пре При вред ног су да, а за тим и Тр го вин ског 
су да у Ни шу, по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но пра во на су ђе ње у ра зум-
ном ро ку. Под но си лац устав не жал бе ни је ис та као зах тев за на кна ду ште те.

При вред ни суд у Ни шу је до пи си ма од 16. де цем бра 2010. го ди не, 8. 
апри ла и 12. апри ла 2011. го ди не оба ве стио Устав ни суд да спи си пред ме та  
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тог су да И. 6232/97 ни су про на ђе ни, али да из ко пи је до ку мен та ци је при-
ба вље не од из вр шног ду жни ка про из и ла зи да је суд пред у зи мао све рад-
ње у скла ду са за кон ским про пи си ма да се по сту пак из вр ше ња спро ве де. 
Та ко ђе је ис так ну то да је слу жбе но ли це су да ус пе ло да из вр ши по пис по-
крет них ства ри ду жни ка, али су од у зи ма ње истих спре чи ли за по сле ни ду-
жни ка, као и да је од у зи ма ње ства ри би ло без у спе шно, чак и уз при су ство 
и аси стен ци ју при пад ни ка Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва.

2. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо-
же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или 
ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју 
или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, 
ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву 
за шти ту. По сту пак по устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. Уста-
ва, уре ђу је за ко ном. 

Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва се јем чи сва ком пра во да не за ви сан, 
не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро-
ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти 
сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про-
тив ње га. 

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у до ку мен та-
ци ју до ста вље ну уз устав ну жал бу, из ја шње ње При вред ног су да у Ни шу, 
по дат ке Аген ци је за при ва ти за ци ју, по дат ке Аген ци је за при вред не ре ги-
стре и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за од лу чи ва ње:

Под но си лац устав не жал бе је, као по ве ри лац у из вр шном по ступ ку, 12. 
ав гу ста 1997. го ди не под нео При вред ном су ду у Ни шу (у да љем тек сту: При-
вред ни суд) про тив ду жни ка Хол динг пред у зе ће „Иво Ло ла Ри бар“ „Ло ла 
Сар лах“ из Пи ро та, пред лог за из вр ше ње пле нид бом нов ча них сред ста ва са 
ра чу на ду жни ка, од но сно по пи сом, пр о це ном и пр о да јом по крет них ства-
ри ду жни ка, а на осно ву из вр шне ис пра ве – пре су де тог су да П. 1207/97 од 
15. ма ја 1997. го ди не. 

При вред ни суд је ре ше њем И. 6232/97 од 19. ав гу ста 1997. го ди не до-
зво лио пред ло же но ре ше ње.

При вред ни суд је 25. ма ја 1998. го ди не из вр шио по пис по крет них ства-
ри ду жни ка. Mеђутим, њи хо ву про це ну ни је мо гао из вр ши ти због пр о ти-
вље ња ли ца за по сле них код ду жни ка, па је пу но моћ ник по ве ри о ца пред ло-
жио да се за ка же но ви да тум, ка да ће би ти мо гу ће и пр о це ни ти по пи са не 
ства ри, али уз при су ство по ли ци је.

Да на 17. мар та 2000. го ди не, При вред ни суд је по но во из вр шио по пис 
по крет них ства ри ду жни ка, ко је су му оста вље не на чу ва ње, али њи хо ва 
про це на по но во ни је из вр ше на. Го ди ну да на ка сни је – 16. мар та 2001. го ди не,  
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по но во је по ку ша но из вр ше ње уз аси стен ци ју по ли ци је, али су рад ни ци 
ду жни ка бло ки ра ли вра та, па је из вр ше ње од ло же но. Три ме се ца ка сни-
је спро во ђе ње из вр ше ња је по но во по ку ша но, али опет без у спе шно, јер су 
рад ни ци ду жни ка по но во бло ки ра ли вра та, та ко да је и овај пут из вр ше ње 
од ло же но. Сле де ћи по ку шај из вр ше ња био је за ка зан за 22. фе бру ар 2002. 
го ди не, али је и он остао без у спе шан, јер рад ни ци ду жни ка по но во ни су 
до зво ли ли ула зак из вр ши те ља у ха лу у ко јој су се на ла зи ле по крет не ства-
ри. Да на 27. мар та 2003. го ди не, по но во је по ку ша но спро во ђе ње по ступ ка 
из вр ше ња, али су рад ни ци ду жни ка по но во бло ки ра ли улаз у ха лу, та ко да 
је из вр ше ње по но во од ло же но.

Аген ци ја за при ва ти за ци ју је до не ла од лу ку о ре струк ту ри ра њу број 
Р-22/03-ЕД од 23. ју ла 2003. го ди не ко јом је по кре нут по сту пак ре струк ту ри-
ра ња Пред у зе ћа „Иво Ло ла Ри бар Си стем“ АД (ма тич ног пред у зе ћа), ко јом 
је об у хва ће но и пред у зе ће „Ло ла Сар лах“ из Пи ро та, као за ви сно пред у зе ће.

На кон то га, ду жник се у пе ри о ду од 31. де цем бра 2005. го ди не, ка да је 
из вр ше на про це на вред но сти ње го вог ка пи та ла, па до 15. ју ла 2008. го ди-
не, ка да је уго во ром о про да ји ка пи та ла на ве де но пред у зе ће про да то, на-
ла зио у по ступ ку при ва ти за ци је. 

Аген ци ја за при ва ти за ци ју је 21. апри ла 2010. го ди не до не ла од лу ку број 
10-1669/10-344-6/01 о пре но су ка пи та ла „Ло ла Сар лах“ АД за про из вод њу 
алат них, гу мар ских и спе ци јал них ма ши на из Пи ро та Ак циј ском фон ду, 
ко јом је ка пи тал „Ло ла Сар лах“ АД пре не ла Ак циј ском фон ду. Истом од-
лу ком рас ки нут је на ве де ни уго вор о про да ји ка пи та ла ме то дом јав не аук-
ци је су бјек та при ва ти за ци је за кљу чен 15. ју ла 2008. го ди не.

Ре ше њем При вред ног су да Ст. 100/2011 од 11. ма ја 2011. го ди не отво рен 
је сте чај ни по сту пак над сте чај ним ду жни ком „Ло ла Сар лах“ АД.

4. Од ред бом чла на 5. став 1. За ко на о из вр шном по ступ ку („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 125/04) је про пи са но да је у по ступ ку из вр ше ња и обез-
бе ђе ња суд ду жан да по сту па хит но.

За ко ном о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 38/01, 18/03, 
45/05 и 123/07) уре ђу ју се усло ви и по сту пак про ме не вла сни штва дру штве-
ног, од но сно др жав ног ка пи та ла (у да љем тек сту: при ва ти за ци ја) (члан 1). 
Истим за ко ном је про пи са но: да је пред мет при ва ти за ци је дру штве ни, од-
но сно др жав ни ка пи тал (у да љем тек сту: ка пи тал), у пред у зе ћи ма и дру гим 
прав ним ли ци ма (у да љем тек сту: су бјек ти при ва ти за ци је), ако по себ ним 
про пи си ма ни је дру га чи је од ре ђе но, да је пред мет при ва ти за ци је и др жав-
ни ка пи тал ко ји је ис ка зан у ак ци ја ма или уде ли ма, ако усло ви и по сту пак 
про да је тог ка пи та ла ни су дру га чи је уре ђе ни по себ ним про пи сом, да у по-
ступ ку при ва ти за ци је мо же се про да ти имо ви на или део имо ви не су бјек та 
при ва ти за ци је, од но сно по је ди ни де ло ви су бјек та при ва ти за ци је (члан 3. ст. 
1. до 3); да су су бјек ти над ле жни за спро во ђе ње при ва ти за ци је – 1) Аген ци-
ја за при ва ти за ци ју, 2) Ак циј ски фонд и 3) Цен трал ни ре ги стар за хар ти је 
од вред но сти, као и да се у по ступ ку при ва ти за ци је во ди При ва ти за ци о ни 
ре ги стар (члан 4); да је Аген ци ја за при ва ти за ци ју (у да љем тек сту: Аген-
ци ја) прав но ли це ко је про да је ка пи тал, од но сно имо ви ну и про мо ви ше,  
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ини ци ра, спро во ди и кон тро ли ше по сту пак при ва ти за ци је, у скла ду са за-
ко ном (члан 5. став 1).

Од ред ба ма чла на 19. За ко на о при ва ти за ци ји је про пи са но: да ако Аген-
ци ја про це ни да ка пи тал или имо ви на су бјек та при ва ти за ци је не мо гу би-
ти про да ти ме то дом јав ног тен де ра или јав не аук ци је без прет ход ног ре-
струк ту ри ра ња, Аген ци ја до но си од лу ку о ре струк ту ри ра њу у по ступ ку 
при ва ти за ци је, у скла ду са овим за ко ном (став 1); да ре струк ту ри ра ње у 
по ступ ку при ва ти за ци је (у да љем тек сту: ре струк ту ри ра ње), у сми слу овог 
за ко на, је су про ме не ко је се од но се на су бјект при ва ти за ци је и ње го ва за ви-
сна пред у зе ћа, ко је омо гу ћа ва ју про да ју ње го вог ка пи та ла или имо ви не, а 
на ро чи то – 1) ста ту сне про ме не, про ме не прав не фор ме, про ме не уну тра-
шње ор га ни за ци је и дру ге ор га ни за ци о не про ме не, 2) от пис глав ни це ду-
га, при па да ју ће ка ма те или дру гих по тра жи ва ња, у це ли ни или де ли мич но, 
3) от пу шта ње ду га у це ли ни или де ли мич но ра ди на ми ри ва ња по ве ри ла ца 
из сред ста ва оства ре них од про да је ка пи та ла су бјек та при ва ти за ци је (став 
2); да у су бјек ти ма при ва ти за ци је у ко ји ма је спро ве де но ре струк ту ри ра-
ње, Аген ци ја про да је ка пи тал, од но сно имо ви ну, ме то дом јав ног тен де ра 
или јав не аук ци је (став 3).

Од ред ба ма чла на 20ж За ко на о при ва ти за ци ји је про пи са но: да се од да-
на до но ше ња од лу ке о ре струк ту ри ра њу до да на до но ше ња од лу ке о окон ча-
њу ре струк ту ри ра ња, про тив су бјек та при ва ти за ци је, од но сно над ње го вом 
имо ви ном, не мо же од ре ди ти или спро ве сти при нуд но из вр ше ње ни ти би-
ло ко ја ме ра по ступ ка из вр ше ња ра ди на ми ре ња по тра жи ва ња (став 1); да 
од лу ка о ре струк ту ри ра њу има сна гу из вр шне ис пра ве (став 2); да од лу ку 
о ре струк ту ри ра њу Аген ци ја за при ва ти за ци ју, у ро ку од пет да на од да на 
ње ног до но ше ња, до ста вља ор га ну над ле жном за спро во ђе ње при нуд не на-
пла те, су до ви ма и дру гим ор га ни ма над ле жним за до но ше ње осно ва и на-
ло га за при нуд ну на пла ту (став 3); да на осно ву од лу ке о ре струк ту ри ра њу 
ор ган над ле жан за спро во ђе ње при нуд не на пла те об у ста вља из вр ша ва ње 
еви ден ти ра них осно ва и на ло га, а су до ви и дру ги ор га ни над ле жни за до-
но ше ње осно ва и на ло га за при нуд ну на пла ту не до но се но ве осно ве и на-
ло ге за при нуд ну на пла ту (став 4); да се пре ки да по сту пак при нуд ног из-
вр ше ња ко ји је у то ку (став 7); да по окон ча њу ре струк ту ри ра ња, од но сно 
по сле про да је јав ним тен де ром или јав ном аук ци јом, Аген ци ја за при ва ти-
за ци ју оба ве шта ва су до ве и ор га не из ста ва 4. овог чла на о упла ти про дај не 
це не и о по ве ри о ци ма ко ји сво је по тра жи ва ње на ми ру ју из те це не (став 8).

Од ред ба ма чла на 41б истог за ко на је про пи са но: да се сред ства оства ре-
на од про да је ка пи та ла у по ступ ку при ва ти за ци је упла ћу ју на ра чун Аген ци-
је (став 1), да сред ства из ста ва 1. овог чла на, по сле из ми ри ва ња тро шко ва 
про да је у по ступ ку при ва ти за ци је и по себ не на кна де оства ре не за кљу че-
њем уго во ра о про да ји ка пи та ла, од но сно имо ви не (про ви зи ја), као и пр-
вен стве ног на ми ре ња по ве ри ла ца су бје ка та при ва ти за ци је у ко ји ма је спро-
ве де но ре струк ту ри ра ње, упла ћу ју се на уплат ни ра чун бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је (став 2), да се тро шко ви ма про да је, у сми слу ста ва 2. овог чла на, сма-
тра ју из да ци за ан га жо ва ње фи нан сиј ских и прав них са вет ни ка у по ступ ку 
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при ва ти за ци је, на кна де за огла ша ва ње јав них по зи ва и дру гих ин фор ма-
ци ја ко је су од зна ча ја за спро во ђе ње по ступ ка при ва ти за ци је ко је не сно си 
су бјект при ва ти за ци је у скла ду са За ко ном, као и дру ги тро шко ви (став 3), 
као и да се из у зет но, сред ства оства ре на од про да је ка пи та ла и имо ви не из 
чла на 3. став 5. овог за ко на, по сле из ми ри ва ња тро шко ва про да је из ста ва 
3. овог чла на, упла ћу ју на по се бан ра чун бу џе та Ре пу бли ке Ср би је (став 4).

5. Ана ли зи ра ју ћи ток из вр шног по ступ ка, Устав ни суд на ла зи да је за 
од лу чи ва ње о пред мет ној устав ној жал би, по ред по сту па ња При вред ног су-
да, бит но и по сту па ње Аген ци је за при ва ти за ци ју, као за ко ном овла шће не 
ор га ни за ци је за спро во ђе ње при ва ти за ци је, па и по ступ ка ре струк ту ри ра-
ња над су бјек том при ва ти за ци је, јер је из вр шни ду жник, на осно ву од лу ке 
Аген ци је за при ва ти за ци ју број Р-22/03-ЕД, био у пе ри о ду од 23. ју ла 2003. 
го ди не до 15. ју ла 2008. го ди не у по ступ ку ре струк ту ри ра ња.

Да кле, у та квој си ту а ци ји по треб но је пре и спи та ти не са мо по сту па ње 
су да пред ко јим је во ђен из вр шни по сту пак, већ и по сту па ње дру гих др-
жав них ор га на или вр ши ла ца јав них овла шће ња ко ји су пред у зи ма ли по-
је ди не рад ње у ве зи са тим по ступ ком а ко је су би ле од лу чу ју ће за ко на чан 
ис ход из вр шног по ступ ка (ви де ти Од лу ку Устав ног су да Уж–315/2008 од 
13. но вем бра 2008. го ди не). 

Ана ли зи ра ју ћи нај пре по сту па ње При вред ног су да, од но сно Тр го вин-
ског су да у Ни шу, Устав ни суд на ла зи да на ве де ни су до ви ни су пред у зе ли 
све ме ре ко је су им ста ја ле на рас по ла га њу да ефи ка сно и без оду го вла че-
ња спро ве ду по сту пак из вр ше ња. На и ме, на кон до но ше ња ре ше ња При-
вред ног су да И. 6232/97 од 19. ав гу ста 1997. го ди не ко јим је од ре ђе но из вр-
ше ње, па до 23. ју ла 2003. го ди не, ка да је над ду жни ком по кре нут по сту пак 
ре струк ту ри ра ња, су до ви су шест пу та по ку ша ли да из вр ше по пис, про це-
ну и про да ју по крет них ства ри ду жни ка (25. ма ја 1998. го ди не, 17. мар та 
2000. го ди не, 16. мар та и 16. ју на 2001. го ди не, 22. фе бру а ра 2002. го ди не и 
27. мар та 2003. го ди не), али ни јед ном ни су у то ме ус пе ли, због про ти вље-
ња рад ни ка ду жни ка, иа ко су има ли по моћ по ли ци је. 

Устав ни суд и у овом пред ме ту ука зу је да је ду жност су да да по сту пак 
спро ве де без оду го вла че ња, да пра во вре ме но и ефи ка сно ре а гу је и да бла-
го вре ме но пре ду зме све за кон ске ме ре у ци љу спро во ђе ња по ступ ка из вр-
ше ња. Устав ни суд на гла ша ва да је у прав ној др жа ви од из у зет не ва жно сти 
да се прав но сна жне суд ске од лу ке ефи ка сно из вр ша ва ју, ка ко се не би угро-
зи ла де ло твор ност суд ске за шти те Уста вом га ран то ва них пра ва и сло бо да 
и ка ко би се одр жа ло по ве ре ње гра ђа на у су до ве. У про тив ном био би обе-
сми шљен пар нич ни по сту пак ко ји прет хо ди из вр шном по ступ ку, упра во 
због то га што је циљ из вр шног по ступ ка упо до бља ва ње фак тич ког ста ња са 
прав ним, ко је је утвр ђе но у прав но сна жно окон ча ном пар нич ном по ступ ку.

Ипак, Устав ни суд кон ста ту је да из вр шни суд не мо же сно си ти од го-
вор ност тра ја ње по ступ ка у пе ри о ду од 23. ју ла 2003. го ди не – ка да је Аген-
ци ја до не ла од лу ку о ре струк ту ри ра ња из вр шног ду жни ка број Р-22/03-
ЕД, па до 15. ју ла 2008. го ди не – ка да је из вр шни ду жник про дат у по ступ ку 
при ва ти за ци је, јер је од ред бом чла на 20ж став 1. За ко на о при ва ти за ци ји  
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про пи са но да се од да на до но ше ња од лу ке о ре струк ту ри ра њу до да на до но-
ше ња од лу ке о окон ча њу ре струк ту ри ра ња, про тив су бјек та при ва ти за ци је, 
од но сно над ње го вом имо ви ном, не мо же од ре ди ти или спро ве сти при нуд-
но из вр ше ње ни ти би ло ко ја ме ра по ступ ка из вр ше ња ра ди на ми ре ња по-
тра жи ва ња. Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд сма тра да је по сту па ње 
Аген ци је ди рект но ути ца ло на по вре ду пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку 
у на ве де ном по ступ ку из вр ше ња, јер је по сту пак ре струк ту ри ра ња тра јао 
пу них пет го ди на. Ово сто га, као што је већ ре че но, јер је од окон ча ње тог 
по ступ ка за ви си ло и окон ча ње пред мет ног из вр шног по ступ ка.

По ред то га, Устав ни суд под се ћа да је од ред ба ма чла на 41б ст. 1. и 2. За-
ко на о при ва ти за ци ји про пи са но да се сред ства оства ре на од про да је ка пи-
та ла у по ступ ку при ва ти за ци је пр во упла ћу ју на ра чун Аген ци је, ко ја од тих 
сред ста ва из ми ру је тро шко ве про да је у по ступ ку при ва ти за ци је, по себ не 
на кна де оства ре не за кљу че њем уго во ра о про да ји ка пи та ла, од но сно имо-
ви не (про ви зи ја), те пр вен стве но на ми ру је по ве ри о це су бјек та при ва ти за-
ци је у ко ји ма је спро ве де но ре струк ту ри ра ње. Тек на кон то га, пре о ста ла 
сред ства се упла ћу ју на ра чун бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. Ме ђу тим, у кон-
крет ном слу ча ју, под но си лац устав не жал бе, као из вр шни по ве ри лац, ни је 
на ми рен у скла ду са на ве де ним за кон ским од ред ба ма.

Устав ни суд ука зу је, да иа ко се оду го вла че ње у из вр ше њу пре су де или 
пак ње но не из вр ше ње мо же оправ да ти у по себ ним окол но сти ма, то не сме 
би ти та ко да угро жа ва су шти ну пра ва за јем че них Уста вом. Та кав став је за-
у зео и Европ ски суд за људ ска пра ва (ви де ти пре су ду у пред ме ту Im mo bi
li a re Saf fi про тив Ита ли је, број апли ка ци је 22774/93, став 74, и Ка ча пор и 
дру ги про тив Ср би је, број апли ка ци је 2269/06 од 15. ја ну а ра 2008. го ди не, 
став 107). Устав ни суд оце њу је да, без об зи ра на то да ли је из вр шни ду жник 
фи зич ко ли це, при ват но прав но ли це или прав но ли це у ве ћин ском др жав-
ном вла сни штву, на др жа ви је да пре ду зме све ме ре да се прав но сна жна суд-
ска пре су да из вр ши, као и да, при то ме, обез бе ди де ло твор но уче шће ње ног 
апа ра та (ви де ти пре су де у пред ме ти ма Pi ni и дру ги про тив Ру му ни је, број 
апли ка ци је 78028/01 и 78029/01 и Ка ча пор и дру ги про тив Ср би је, став 108). 

6. Сле дом све га ре че ног, Устав ни суд кон ста ту је, с об зи ром на то да прав-
но сна жна и из вр шна пре су да При вред ног су да П. 1207/97 од 15. ма ја 1997. 
го ди не ни је из вр ше на ни 14 го ди на на кон под но ше ња пред ло га за из вр ше-
ње, да је по вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе на су ђе ње у ра зум ном 
ро ку, за јем че но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва. Сто га је Устав ни суд усво-
јио устав ну жал бу, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су-
ду („Слу жбе ни гла сник РС’“, број 109/07), од лу чу ју ћи као у тач ки 1. из ре ке.

На осно ву од ред бе чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном су ду, Устав ни 
суд је у тач ки 2. из ре ке на ло жио При вред ном су ду у Ни шу да пре ду зме све 
ме ре ка ко би се из вр шни по сту пак у пред ме ту И. 6232/97, окон чао у нај-
кра ћем ро ку, ка да и ако се за то стек ну усло ви, има ју ћи у ви ду да је над ду-
жни ком отво рен сте чај ни по сту пак.

Устав ни суд је на шао, бу ду ћи да под но си лац устав не жал бе ни је под-
нео зах тев за на кна ду ште те у сми слу чла на 89. ст. 2. и 3. За ко на о Устав ном  
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су ду, да је об ја вљи ва ње ове од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср-
би је“ до вољ но да се по стиг не аде кват на и пра вич на са тис фак ци ја под но-
си о цу устав не жал бе, па је од лу чио као у тач ки 3. из ре ке.

7. По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. 
тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци. 

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-511/2009 од 13. ок то бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 89/11)

По вре да пра ва на прав но сред ство  
из чла на 36. став 2. Уста ва

Устав ни суд до нео је 

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба Д. Н. и утвр ђу је да је ре ше њем Вр хов ног су да 
Ср би је Рев. 1937/08 од 8. апри ла 2009. го ди не под но си тељ ки устав не жал-
бе по вре ђе но пра во на прав но сред ство из чла на 36. став 2. Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је.

2. По ни шта ва се ре ше ње Вр хов ног су да Ср би је из тач ке 1. и од ре ђу је 
да Вр хов ни ка са ци о ни суд у нај кра ћем ро ку до не се но ву од лу ку о ре ви зи-
ји ко ју је под но си тељ ка устав не жал бе из ја ви ла про тив пре су де Окру жног 
су да у По жа рев цу Гж. 269/07 од 21. мар та 2008. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е

1. Д. Н. из Ма лог Цр ни ћа је 15. ју на 2009. го ди не, пре ко пу но моћ ни ка Р., 
адво ка та из По жа рев ца, под не ла Устав ном су ду устав ну жал бу про тив ре ше-
ња Вр хов ног су да Ср би је Рев. 1937/08 од 8. апри ла 2009. го ди не, због по вре-
де пра ва на прав но сред ство из чла на 36. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. 

У устав ној жал би је, из ме ђу оста лог, на ве де но: да је под но си тељ ка устав-
не жал бе 12. сеп тем бра 2001. го ди не под не ла ту жбу Оп штин ском су ду у По-
жа рев цу, ра ди ис пла те 200.000,00 ди на ра; да је у мо мен ту под но ше ња ту жбе 
ре ви зи ја би ла до зво ље на јер је вред ност пред ме та спо ра пре ла зи ла из нос од 
15.000,00 ди на ра, што је био гра нич ни из нос за до зво ље ност ре ви зи је пре-
ма та да ва же ћим од ред ба ма За ко на о пар нич ном по ступ ку; да је под но си-
тељ ка устав не жал бе на ро чи шту одр жа ном 21. мар та 2002. го ди не по ред 
по сто је ћег ту жбе ног зах те ва ис та кла и зах тев за утвр ђе ње пра ва сво ји не на 
пред мет ним не по крет но сти ма, та ко што је овај зах тев по ста вљен као глав-
ни ту жбе ни зах тев, а ту жбе ни зах тев ко ји је пр во бит но био по ста вљен, од-
но сно зах тев за ис пла ту 200.000,00 ди на ра, као евен ту ал ни ту жбе ни зах тев; 
да пр во сте пе ни суд ни је на ло жио под но си тељ ки да озна чи вред ност пред-
ме та спо ра за не нов ча ни зах тев и да у од но су на тај зах тев ни је пла ће на 
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суд ска так са, што, по ми шље њу под но си тељ ке устав не жал бе, пред ста вља 
про пуст су да, ко ји има за по сле ди цу да се ре ви зи ја и у од но су на тај зах тев 
мо ра ла сма тра ти до зво ље ном; да Вр хов ни суд Ср би је ни је мо гао од ба ци-
ти ре ви зи ју као не до зво ље ну ни у од но су на вред ност нов ча ног зах те ва ко-
ји ни је ме њан у то ку по ступ ка, има ју ћи у ви ду да је, по ми шље њу под но си-
тељ ке, ре ви зи ја до зво ље на и у од но су на тај зах тев, са гла сно од ред би чла на 
491. став 4. За ко на о пар нич ном по ступ ку. Под но си тељ ка устав не жал бе је 
пред ло жи ла да Суд по ни шти оспо ре ни по је ди нач ни акт.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре-
ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста-
вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи-
хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва-
ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си тељ ке устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње но Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у до ку мен та-
ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но-
сти од зна ча ја за од лу чи ва ње:

Под но си тељ ка устав не жал бе је 12. сеп тем бра 2001. го ди не под не ла ту-
жбу Оп штин ском су ду у По жа рев цу про тив ту же них, ра ди ис пла те 200.000,00 
ди на ра на име сти ца ња без осно ва. На ро чи шту одр жа ном 21. мар та 2002. 
го ди не под но си тељ ка устав не жал бе је по ред по сто је ћег ту жбе ног зах те ва 
по ста ви ла и зах тев за утвр ђе ње пра ва сво ји не на пред мет ним ка та стар ским 
пар це ла ма, та ко што је овај зах тев по ста вљен као глав ни ту жбе ни зах тев, 
а ту жбе ни зах тев ко ји је пр во бит но био по ста вљен, од но сно зах тев за ис-
пла ту 200.000,00 ди на ра, као евен ту ал ни ту жбе ни зах тев.

Пре су дом Оп штин ског су да у По жа рев цу П. 1325/01-43 од 30. но вем-
бра 2006. го ди не од би јен је глав ни ту жбе ни зах тев ко јим је ту жи ља, ов де 
под но си тељ ка устав не жал бе, тра жи ла да се утвр ди да је по осно ву уго во-
ра о по кло ну Ов. 2730/88 од 31. ок то бра 1988. го ди не вла сник ½ ка та стар-
ских пар це ла бр. 497. и 498, обе у ка та стар ској оп шти ни Ко би ље (став 1), 
од ба че на је ту жба ту жи ље за утвр ђе не пра ва сво ји не на дру гој по ло ви ни 
на ве де них ка та стар ских пар це ла (став 2), од би јен је евен ту ал ни ту жбе ни 
зах тев ко јим је ту жи ља тра жи ла да се оба ве жу ту же не да јој на име на кна-
де за из др жа ва ње пок. Пе три је со ли дар но ис пла те 150.000,00 ди на ра, као 
и 50.000,00 ди на ра на име тро шко ва са хра не, по ди за ња над гроб ног спо ме-
ни ка и по душ ја (став 3) и оба ве за на је ту жи ља да ту же ни ма на кна ди тро-
шко ве пар нич ног по ступ ка (став 4).

Под но си тељ ка устав не жал бе је про тив пр во сте пе не пре су де из ја ви ла 
жал бу, ко ја је пре су дом Окру жног су да у По жа рев цу Гж. 269/07 од 21. мар-
та 2008. го ди не од би је на као нео сно ва на.
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Про тив на ве де не дру го сте пе не пре су де под но си тељ ка устав не жал бе 
је из ја ви ла ре ви зи ју, ко ја је оспо ре ним ре ше њем Вр хов ног су да Ср би је Рев. 
1937/08 од 8. апри ла 2009. го ди не од ба че на као не до зво ље на. У обра зло же-
њу овог ре ше ња је, из ме ђу оста лог, на ве де но: да је ту жба ко ја је под не та 12. 
сеп тем бра 2001. го ди не ра ди ис пла те 200.000,00 ди на ра пре и на че на 21. мар-
та 2002. го ди не, та ко што је по ред по сто је ћег по ста вљен и зах тев за утвр ђе-
ње пра ва сво ји не на не по крет но сти и да при ли ком пре и на че ња ту жбе ни је 
озна че на но ва вред ност пред ме та спо ра; да се у имо вин ско прав ним спо ро-
ви ма у ко ји ма се ту жбе ни зах тев од но си на по тра жи ва ње у нов цу, као и у 
спо ро ви ма у ко ји ма се ту жбе ни зах тев не од но си на по тра жи ва ње у нов цу, 
до зво ље ност ре ви зи је це ни пре ма од ред ба ма За ко на о пар нич ном по ступ-
ку ко је су ва жи ле на дан пре и на че ња ту жбе; да пре ма од ред ба ма чла на 382. 
ст. 2. и 3. За ко на о пар нич ном по ступ ку, по сле из ме на из вр ше них чла ном 
8. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе-
ни лист СРЈ“, број 3/02), ко је су сту пи ле на сна гу 26. ја ну а ра 2002. го ди не, 
ре ви зи ја ни је до зво ље на у имо вин ско прав ним спо ро ви ма ка да се ту жбе-
ни зах тев од но си на по тра жи ва ње у нов цу, ако вред ност пред ме та спо ра 
по би ја ног де ла прав но сна жне пре су де не пре ла зи из нос од 300.000,00 ди-
на ра, а у имо вин ско прав ним спо ро ви ма у ко ји ма се ту жбе ни зах тев не од-
но си на по тра жи ва ње у нов цу, ако озна че на вред ност пред ме та спо ра не 
пре ла зи 300.000,00 ди на ра; да, по оце ни Вр хов ног су да Ср би је, има ју ћи у 
ви ду да је озна че на вред ност пред ме та спо ра, као и вред ност по би ја ног де-
ла прав но сна жне пре су де 200.000,00 ди на ра, од но сно ис под гра нич не вред-
но сти од 300.000,00 ди на ра за до зво ље ност ре ви зи је, то ре ви зи ја ту жи ље 
ни је до зво ље на. 

4. Од ред бом чла на 36. став 2. Уста ва, на чи ју по вре ду ука зу је под но си-
тељ ка у устав ној жал би, утвр ђе но је да сва ко има пра во на жал бу или дру-
го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње го вом пра ву, оба-
ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су.

За од лу чи ва ње о овој устав ној жал би од зна ча ја су од ред бе За ко на о пар-
нич ном по ступ ку („Слу жбе ни 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 „Слу жбе ни лист СРЈ“, 
бр. 27/92, 31/93 и 24/94), За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пар нич-
ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 12/98), За ко на о из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 3/02) и 
За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04).

Од ред бом чла на 491. став 4. За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 125/04) ко ји је сту пио на сна гу 23. фе бру а ра 2005. го-
ди не, про пи са но је да ће се о ре ви зи ји из ја вље ној про тив прав но сна жне од-
лу ке дру го сте пе ног су да, у по ступ ку ко ји је по кре нут пре по чет ка при ме не 
овог за ко на, од лу чи ва ти по пра ви ли ма пар нич ног по ступ ка ко ја су ва жи-
ла до сту па ња на сна гу овог за ко на.

Чла ном 16. став 3. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пар нич-
ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 3/02) би ло је про пи са но да ће се 
о ре ви зи ји из ја вље ној про тив прав но сна жне од лу ке дру го сте пе ног су да, у 
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по ступ ку ко ји је по кре нут пре сту па ња на сна гу овог за ко на, ре ша ва ти по 
пра ви ли ма пар нич ног по ступ ка ко ја су ва жи ла до да на сту па ња на сна гу 
овог за ко на.

Од ред бом чла на 72. став 2. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пар-
нич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 12/98) би ло је про пи са но да 
се у ста ву 2. и 3. чла на 382. број „800“ за ме њу је бро јем „15.000“.

5. Оце њу ју ћи на во де и раз ло ге из устав не жал бе, Устав ни суд је оце нио 
да је у пар нич ном по ступ ку ко ји је прет хо дио под но ше њу устав не жал бе 
по вре ђе но пра во под но си тељ ке устав не жал бе на прав но сред ство за јем-
че но чла ном 36. став 2. Уста ва.

На и ме, Устав ни суд је утвр дио да је Вр хов ни суд Ср би је у по ступ ку по 
бла го вре ме но из ја вље ној ре ви зи ји под но си тељ ке устав не жал бе про тив дру-
го сте пе не пре су де до нео оспо ре но ре ше ње Рев. 1937/08 од 8. апри ла 2009. 
го ди не ко јим је од ба цио ре ви зи ју као не до зво ље ну, на осно ву чла на 382. ст. 
2. и 3. ра ни је ва же ћег За ко на о пар нич ном по ступ ку. Пре ма обра зло же њу 
оспо ре ног ре ше ња, ре ви зиј ски суд је сво ју од лу ку за сно вао на чи ње ни ци 
да је ту жи ља на ро чи шту одр жа ном 21. мар та 2002. го ди не пре и на чи ла ту-
жбу и да том при ли ком ни је озна чи ла но ву вред ност пред ме та спо ра, а да 
се, по ста ву Вр хов ног су да Ср би је, до зво ље ност ре ви зи је це ни пре ма од-
ред ба ма За ко на о пар нич ном по ступ ку ко је су ва жи ле на дан пре и на че ња 
ту жбе. Вр хов ни суд Ср би је је оце нио да ре ви зи ја ни је до зво ље на, има ју ћи 
у ви ду да је на кон сту па ња на сна гу За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на 
о пар нич ном по ступ ку из 2002. го ди не, гра нич на вред ност за из ја вљи ва-
ње ре ви зи је би ла 300.000,00 ди на ра, да је вред ност пред ме та спо ра ко ја је 
озна че на у ту жби (200.000,00 ди на ра) би ла ис под вред но сти ко ја је ме ро-
дав на за до зво ље ност ре ви зи је, а да ту жи ља при ли ком пре и на че ња ту жбе 
ни је озна чи ла но ву вред ност пред ме та спо ра.

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да оспо ре ним ре ше њем 
Вр хов ног су да Ср би је ни је на пра ви лан на чин од лу че но о ре ви зи ји ту жи-
ље, ов де под но си тељ ке устав не жал бе. На и ме, пре ма ста ву Устав ног су да, 
утвр ђе ном на сед ни ци Су да одр жа ној 7. ју ла 2011. го ди не, уко ли ко вред-
ност пред ме та спо ра ни је озна че на у ту жби, од но сно, у кон крет ном слу ча-
ју, при ли ком пре и на че ња ту жбе, ни до за кљу че ња глав не рас пра ве, ни ти је 
суд утвр дио но ву вред ност пред ме та спо ра, ре ви зи ја се мо ра ла сма тра ти 
до зво ље ном, јер стран ка не мо же да сно си по сле ди це због про пу ста су да да 
по зо ве ту жи љу да у при ме ре ном ро ку опре де ли вред ност пред ме та спо ра.

По ред то га, Устав ни суд ука зу је да је у од но су на нов ча ни ту жбе ни зах-
тев ко ји ни је у по гле ду из но са ме њан у то ку по ступ ка, Вр хов ни суд мо рао о 
до зво ље но сти из ја вље не ре ви зи је од лу чи ти при ме ном од ред бе чла на 382. 
став 2. За ко на о пар нич ном по ступ ку из 1997. го ди не, ко ји је био на сна зи у 
вре ме под но ше ња ту жбе, а на ко ји упу ћу је од ред ба чла на 491. став 4. За ко на 
о пар нич ном по ступ ку из 2004. го ди не. На и ме, са гла сно на ве де ној од ред би 
За ко на о пар нич ном по ступ ку би ло је про пи са но да ре ви зи ја ни је до зво ље-
на у имо вин ско прав ним спо ро ви ма у ко ји ма се ту жбе ни зах тев од но си на 
по тра жи ва ње у нов цу, на пре да ју ства ри или из вр ше ње не ке дру ге чи нид бе,  
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ако вред ност пред ме та спо ра по би је ног де ла прав но сна жне пре су де не пре-
ла зи 15.000 но вих ди на ра. Има ју ћи у ви ду да је вред ност пред ме та спо ра 
ко ја је би ла озна че на у ту жби, а ко ја се од но си ла на по тра жи ва ње ту жи ље 
у нов цу, пре ла зи ла овај гра нич ни из нос, то про из ла зи да је и у овом сми-
слу ре ви зи ја ту жи ље, ов де под но си тељ ке устав не жал бе би ла до зво ље на.

6. На осно ву из ло же ног, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним ре ше-
њем Вр хов ног су да Ср би је Рев. 1937/08 од 8. апри ла 2009. го ди не, од ба ци-
ва њем ре ви зи је из раз ло га на ве де них у обра зло же њу оспо ре ног ре ше ња, 
по вре ђе но пра во под но си тељ ке устав не жал бе на прав но сред ство, ко је је 
га ран то ва но од ред бом чла на 36. став 2. Уста ва, те је у тач ки 1. из ре ке, на 
осно ву од ред бе чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 109/07), устав ну жал бу усво јио. 

Устав ни суд је оце нио да се штет не по сле ди це учи ње не по вре де пра ва 
мо гу от кло ни ти по ни шта јем оспо ре ног ре ше ња, ка ко би у по нов ном по ступ-
ку би ла до не та ме ри тор на од лу ка о ре ви зи ји ко ју је под но си тељ ка устав не 
жал бе из ја ви ла про тив дру го сте пе не пре су де, па је, са гла сно од ред би чла-
на 89. став 2. За ко на, од лу че но као у тач ки 2. из ре ке.

7. По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. 
тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-1141/2009 од 13. ок то бра 2011. го ди не

По вре да пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку 
из чла на 32. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У 

1. Усва ја се устав на жал ба Би ља не Ко ва че вић и утвр ђу је да је у из вр-
шном по ступ ку ко ји се во дио пред Оп штин ским су дом у Сје ни ци у пред ме-
ту И. 262/07 по вре ђе но пра во под но си тељ ке устав не жал бе на су ђе ње у ра-
зум ном ро ку за јем че но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Србијe.

2. На ла же се Основнoм су ду у Но вом Па за ру – Суд ској је ди ни ци у Сје-
ни ци да пре ду зме све ме ре ка ко би се из вр шни по сту пак из тач ке 1. окон-
чао у нај кра ћем ро ку.

3. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

О б р а з л о ж е њ е

1. Би ља на Ко ва че вић из Сје ни це је 12. апри ла 2009. го ди не, пре ко пу но-
моћ ни ка Ми ли це Д. Ра ди во је вић, адво ка та из Ива њи це, из ја ви ла устав ну 
жал бу због по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку за јем че ног од ред бом  
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чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Србијe у из вр шном по ступ ку ко ји се во-
дио пред Оп штин ским су дом у Сје ни ци у пред ме ту И. 262/07.

У устав ној жал би је на ве де но: да је Оп штин ски суд у Сје ни ци до нео 
пре су ду П1. 18/07 од 28. фе бру а ра 2007. го ди не ко јом је оба ве зан ту же ни 
Пред у зе ће за про из вод њу тка ни на и ће ба ди „Ра шка ткач ни ца“ Сје ни ца да 
под но си тељ ки устав не жал бе на име ми ни мал не за ра де за пе ри од од 1. фе-
бру а ра 2004. го ди не до 3. ок то бра 2006. го ди не ис пла ти од ре ђе не нов ча не 
из но се, те да из вр ши упла ту по ре за и до при но са за оба ве зно со ци јал но оси-
гу ра ње; да је ре ше њем о из вр ше њу Оп штин ског су да у Сје ни ци И. 262/07 од 
30. апри ла 2007. го ди не од ре ђе но из вр ше ње за пле ном и пре но сом нов ча-
них сред ста ва са ра чу на ду жни ка; да је пред мет но ре ше ње до ста вље но На-
род ној бан ци Ср би је – Од се ку за при нуд ну на пла ту ра ди спро во ђе ња из-
вр ше ња; да ни три го ди не на кон до но ше ња ре ше ња о из вр ше њу по сту пак 
из вр ше ња ни је спро ве ден, због че га под но си тељ ка сма тра да јој је по вре ђе-
но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку за јем че но од ред бом чла на 32. став 1. 
Уста ва Ре пу бли ке Србијe. Под но си тељ ка устав не жал бе ни је ис та кла зах-
тев за на кна ду не ма те ри јал не ште те.

2. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо-
же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или 
ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју 
или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, 
ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву 
за шти ту. По сту пак по устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. Уста-
ва, уре ђу је за ко ном. 

Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва се јем чи сва ком пра во да не за ви сан, 
не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, 
јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње 
ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га. 

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у до ку мен та-
ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу, у спис пред ме та И. 262/07 Оп штин ског 
су да у Сје ни ци (у да љем тек сту: Оп штин ски суд), као и у по дат ке Аген ци-
је за при ва ти за ци ју и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за 
од лу чи ва ње:

Пре су дом Оп штин ског су да П1. 18/07 од 28. фе бру а ра 2007. го ди не оба-
ве зан је ту же ни Пред у зе ће за пр о из вод њу тка ни на и ће ба ди „Ра шка ткач-
ни ца“ из Сје ни це да ту жи љи, ов де под но си тељ ки устав не жал бе, на име ми-
ни мал не за ра де за пе ри од од 1. фе бру а ра 2004. го ди не до 3. ок то бра 2006. 
го ди не ис пла ти од ре ђе не нов ча не из но се, те да из вр ши упла ту по ре за и до-
при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње. Пре су да је по ста ла прав но сна-
жна 26. мар та 2007. го ди не.
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Под но си тељ ка устав не жал бе је, као из вр шни по ве ри лац, 30. апри ла 
2007. го ди не Оп штин ском су ду под не ла пред лог за из вр ше ње, пле нид бом 
нов ча них сред ста ва са ра чу на из вр шног ду жни ка Пред у зе ћа за пр о из вод-
њу тка ни на и ће ба ди „Ра шка ткач ни ца“ из Сје ни це, на осно ву из вр шне ис-
пра ве – пре су де тог су да П1. 18/07 од 28. фе бру а ра 2007. го ди не.

По сту па ју ћи по пред ло гу из вр шног по ве ри о ца, Оп штин ски суд је до-
нео ре ше ње И. 262/07 од 30. апри ла 2007. го ди не ко јим је од ре дио из вр ше-
ње. На ве де но ре ше ње је 29. но вем бра 2007. го ди не до ста вље но На род ној 
бан ци Ср би је – Од се ку за при нуд ну на пла ту Кра гу је вац. На кон то га, ни ка-
кве рад ње у по ступ ку из вр ше ња ни су пред у зи ма не, ни ти је На род на бан ка 
Ср би је – Од сек за при нуд ну на пла ту Кра гу је вац из ве сти ла суд о то ку при-
нуд не на пла те по тра жи ва ња.

Аген ци ја за при ва ти за ци ју је 5. ја ну а ра 2004. го ди не до не ла ре ше ње 
Р-41/04-01 о по кре та њу по ступ ка ре струк ту ри ра ња над пред у зе ћем „Ра-
шка“ Хол динг ком па ни ја АД, ко ме при па да и из вр шни ду жник – Пред у зе-
ће за про из вод њу тка ни на и ће ба ди „Ра шка ткач ни ца“ из Сје ни це.

4. Од ред бом чла на 5. став 1. За ко на о из вр шном по ступ ку („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 125/04), је про пи са но да је у по ступ ку из вр ше ња и обез-
бе ђе ња суд ду жан да по сту па хит но.

За ко ном о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 38/01, 18/03, 
45/05 и 123/07) уре ђу ју се усло ви и по сту пак про ме не вла сни штва дру штве-
ног, од но сно др жав ног ка пи та ла (у да љем тек сту: при ва ти за ци ја) (члан 1). 
Истим за ко ном је про пи са но: да је пред мет при ва ти за ци је дру штве ни, од-
но сно др жав ни ка пи тал (у да љем тек сту: ка пи тал) у пред у зе ћи ма и дру гим 
прав ним ли ци ма (у да љем тек сту: су бјек ти при ва ти за ци је), ако по себ ним 
про пи си ма ни је дру га чи је од ре ђе но, да је пред мет при ва ти за ци је и др жав-
ни ка пи тал ко ји је ис ка зан у ак ци ја ма или уде ли ма, ако усло ви и по сту пак 
про да је тог ка пи та ла ни су дру га чи је уре ђе ни по себ ним про пи сом, да у по-
ступ ку при ва ти за ци је мо же се про да ти имо ви на или део имо ви не су бјек та 
при ва ти за ци је, од но сно по је ди ни де ло ви су бјек та при ва ти за ци је (члан 3. 
ст. 1. до 3); да су су бјек ти над ле жни за спро во ђе ње при ва ти за ци је – 1) Аген-
ци ја за при ва ти за ци ју, 2) Ак циј ски фонд и 3) Цен трал ни ре ги стар за хар-
ти је од вред но сти, као и да се у по ступ ку при ва ти за ци је во ди При ва ти за-
ци о ни ре ги стар (члан 4); да је Аген ци ја за при ва ти за ци ју (у да љем тек сту: 
Аген ци ја) прав но ли це ко је про да је ка пи тал, од но сно имо ви ну и про мо ви-
ше, ини ци ра, спро во ди и кон тро ли ше по сту пак при ва ти за ци је, у скла ду са 
за ко ном (члан 5. став 1).

Од ред ба ма чла на 14. ст. 1. и 2. За ко на о при ва ти за ци ји је про пи са но да 
се за при ва ти за ци ју не при ва ти зо ва ног дру штве ног ка пи та ла јав ни по зив 
за уче шће на јав ном тен де ру, од но сно јав ној аук ци ји, мо ра об ја ви ти нај ка-
сни је до 31. де цем бра 2008. го ди не, као и да ако се јав ни по зив не об ја ви у 
ро ку из ста ва 1. овог чла на, Аген ци ја до но си ре ше ње о по кре та њу при нуд-
не ли кви да ци је су бјек та при ва ти за ци је.

Од ред ба ма чла на 19. За ко на о при ва ти за ци ји је про пи са но: да ако Аген-
ци ја про це ни да ка пи тал или имо ви на су бјек та при ва ти за ци је не мо гу  
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би ти про да ти ме то дом јав ног тен де ра или јав не аук ци је без прет ход ног ре-
струк ту ри ра ња, Аген ци ја до но си од лу ку о ре струк ту ри ра њу у по ступ ку 
при ва ти за ци је, у скла ду са овим за ко ном (став 1); да ре струк ту ри ра ње у 
по ступ ку при ва ти за ци је (у да љем тек сту: ре струк ту ри ра ње), у сми слу овог 
за ко на, је су про ме не ко је се од но се на су бјект при ва ти за ци је и ње го ва за ви-
сна пред у зе ћа, ко је омо гу ћа ва ју про да ју ње го вог ка пи та ла или имо ви не, а 
на ро чи то – 1) ста ту сне про ме не, про ме не прав не фор ме, про ме не уну тра-
шње ор га ни за ци је и дру ге ор га ни за ци о не про ме не, 2) от пис глав ни це ду-
га, при па да ју ће ка ма те или дру гих по тра жи ва ња, у це ли ни или де ли мич но, 
3) от пу шта ње ду га у це ли ни или де ли мич но ра ди на ми ри ва ња по ве ри ла ца 
из сред ста ва оства ре них од про да је ка пи та ла су бјек та при ва ти за ци је (став 
2); да у су бјек ти ма при ва ти за ци је у ко ји ма је спро ве де но ре струк ту ри ра-
ње, Аген ци ја про да је ка пи тал, од но сно имо ви ну, ме то дом јав ног тен де ра 
или јав не аук ци је (став 3).

Од ред ба ма чла на 10. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при ва-
ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 123/07) је, по ред оста лог, у основ-
ни текст овог за ко на до дат члан 20ж ко јим је про пи са но: да се од да на до-
но ше ња од лу ке о ре струк ту ри ра њу до да на до но ше ња од лу ке о окон ча њу 
ре струк ту ри ра ња, про тив су бјек та при ва ти за ци је, од но сно над ње го вом 
имо ви ном, не мо же од ре ди ти или спро ве сти при нуд но из вр ше ње ни ти би-
ло ко ја ме ра по ступ ка из вр ше ња ра ди на ми ре ња по тра жи ва ња (став 1); да 
од лу ка о ре струк ту ри ра њу има сна гу из вр шне ис пра ве (став 2); да од лу ку 
о ре струк ту ри ра њу Аген ци ја, у ро ку од пет да на од да на ње ног до но ше ња, 
до ста вља ор га ну над ле жном за спро во ђе ње при нуд не на пла те, су до ви ма 
и дру гим ор га ни ма над ле жним за до но ше ње осно ва и на ло га за при нуд ну 
на пла ту (став 3); да на осно ву од лу ке о ре струк ту ри ра њу ор ган над ле жан 
за спро во ђе ње при нуд не на пла те об у ста вља из вр ша ва ње еви ден ти ра них 
осно ва и на ло га, а су до ви и дру ги ор га ни над ле жни за до но ше ње осно ва и 
на ло га за при нуд ну на пла ту не до но се но ве осно ве и на ло ге за при нуд ну 
на пла ту (став 4); да се пре ки да по сту пак при нуд ног из вр ше ња ко ји је у то-
ку (став 7); да по окон ча њу ре струк ту ри ра ња, од но сно по сле про да је јав-
ним тен де ром или јав ном аук ци јом, Аген ци ја оба ве шта ва су до ве и ор га не 
из ста ва 4. овог чла на о упла ти про дај не це не и о по ве ри о ци ма ко ји сво је 
по тра жи ва ње на ми ру ју из те це не (став 8).

5. Ана ли зи ра ју ћи на во де устав не жал бе са ста но ви шта озна че ног и 
Уста вом за јем че ног пра ва, Устав ни суд на ла зи да је за од лу чи ва ње о пред-
мет ној устав ној жал би, по ред по сту па ња Оп штин ског су да, бит но и по сту-
па ње Аген ци је, као за ко ном овла шће не ор га ни за ци је за спро во ђе ње при-
ва ти за ци је, па и по ступ ка ре струк ту ри ра ња над су бјек том при ва ти за ци је, 
јер је из вр шни ду жник, на осно ву ре ше ња Аген ци је Р. 41/04-01 од 5. ја ну а-
ра 2004. го ди не, у по ступ ку ре струк ту ри ра ња. 

Да кле, у та квој си ту а ци ји по треб но је пре и спи та ти не са мо по сту па-
ње из вр шног су да, већ и по сту па ње дру гих др жав них ор га на или вр ши ла-
ца јав них овла шће ња ко ји су пред у зи ма ли по је ди не рад ње у ве зи са тим 
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по ступ ком а ко је су би ле од лу чу ју ће за ко на чан ис ход из вр шног по ступ ка 
(ви де ти Од лу ку Устав ног су да Уж–315/2008 од 13. но вем бра 2008. го ди не). 
Има ју ћи у ви ду да је од ред бом чла на 20ж став 1. За ко на о при ва ти за ци ји 
про пи са но да се про тив из вр шног ду жни ка не мо же вр ши ти при нуд на на-
пла та до окон ча ња по ступ ка ре струк ту ри ра ња, Устав ни суд кон ста ту је да 
Оп штин ски суд ни је мо гао пред у зе ти рад ње усме ре не ка спро во ђе њу из-
вр ше ња упра во због са др жи не на ве де не од ред бе чла на 20ж став 1. За ко на о 
при ва ти за ци ји. У та квој си ту а ци ји по сту па ње Аген ци је ко ја спро во ди по-
сту пак ре струк ту ри ра ња из вр шног ду жни ка до би ја на пу ном зна ча ју. На-
и ме, Аген ци ја од 5. ја ну а ра 2004. го ди не, ка да је до не ла ре ше ње о по кре та-
њу по ступ ка ре струк ту ри ра ња из вр шног ду жни ка Р-41/04-01, па до да нас 
– ни по сле се дам и по го ди на ни је окон ча ла по сту пак ре струк ту ри ра ња. 
Устав ни суд сма тра да, иа ко се оду го вла че ње у из вр ше њу пре су де или пак 
ње но не из вр ше ње мо же оправ да ти у по себ ним окол но сти ма, то не сме би-
ти та ко да угро жа ва су шти ну пра ва за јем че них Уста вом. Та кав став је за у-
зео и Европ ски суд за људ ска пра ва (ви де ти пре су ду у пред ме ту Im mo bi li a re 
Saf fi про тив Ита ли је, број апли ка ци је 22774/93, став 74, и Ка ча пор и дру
ги про тив Ср би је, број апли ка ци је 2269/06 од 15. ја ну а ра 2008. го ди не, став 
107). По ред то га, Устав ни суд ука зу је на то да је од ред ба ма чла на 14. ст. 1. и 
2. За ко на о при ва ти за ци ји про пи сан крај њи рок – 31. де цем бар 2008. го ди-
не, до ко га је мо рао би ти об ја вљен јав ни по зив за уче шће на јав ном тен де-
ру, од но сно јав ној аук ци ји, као и прав не по сле ди це уко ли ко се јав ни по зив 
не об ја ви у на ве де ном ро ку. На и ме, у том слу ча ју је Аген ци ја би ла ду жна 
да до не се ре ше ње о по кре та њу при нуд не ли кви да ци је су бјек та при ва ти за-
ци је. Ме ђу тим, по сту пак ре струк ту ри ра ња у по ступ ку при ва ти за ци је из-
вр шног ду жни ка још увек ни је окон чан ни ти је по кре нут по сту пак ње го-
ве ли кви да ци је. 

У ве зи са из не тим, Устав ни суд кон ста ту је да је по во дом ини ци ја ти ва 
за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 20ж За ко на о при ва ти за ци ји, у пред-
ме ту IУз-98/2009, на сед ни ци одр жа ној 23. ју на 2011. го ди не, до нео Ре ше ње 
ко јим ни је при хва тио ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти оспо ре них од ре да ба За ко на о при ва ти за ци ји. У обра зло же-
њу овог ре ше ња Устав ног су да, у оце ни на во да ини ци ја ти ве ко ји ма се по зи-
ва на не са гла сност оспо ре них од ре да ба За ко на са чла ном 32. став 1. Уста ва, 
ко ји ма се јем чи пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку, по ред оста лог, на ве де но 
је: да Устав ни суд ука зу је да се од ред ба чла на 20ж За ко на ну жно мо ра ту-
ма чи ти у ве зи са од ред бом чла на 14. За ко на, ко ја из ри чи то од ре ђу је крај њи 
рок (31. де цем бар 2008. го ди не) у ко ме је, у по ступ ку при ва ти за ци је не при-
ва ти зо ва ног дру штве ног ка пи та ла јав ни по зив за уче шће на јав ном тен де-
ру, од но сно јав ној аук ци ји мо рао би ти об ја вљен, а у су прот ном Аген ци ја је 
би ла ду жна да до не се ре ше ње о по кре та њу при нуд не ли кви да ци је су бјек та 
при ва ти за ци је; да ка ко је циљ ре струк ту ри ра ња су бјек та при ва ти за ци је, са-
гла сно чла ну 19. За ко на о при ва ти за ци ји, да на кон спро ве де ног ре струк ту-
ри ра ња Аген ци ја про да ка пи тал, од но сно имо ви ну ме то дом јав ног тен де ра 



546 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

или јав не аук ци је, а пре ма чла ну 14. За ко на, јав ни тен дер или јав на аук ци ја 
су мо ра ли да се об ја ве нај ка сни је до 31. де цем бра 2008. го ди не то, по ста но-
ви шту Устав ног су да, на кон на ве де ног да ту ма ви ше ни је мо гу ће спро во ди ти 
ре струк ту ри ра ње, већ је Аген ци ја за при ва ти за ци ју мо ра ла по кре ну ти по-
сту пак при нуд не ли кви да ци је за све не при ва ти зо ва не при вред не су бјек те. 
Из из ло же ног сле ди да се су бјек ти при ва ти за ци је на кон 31. де цем бра 2008. 
го ди не ви ше не мо гу на ла зи ти у по ступ ку ре струк ту ри ра ња и да сто га пре-
ста ју да по сто је и раз ло зи за тра ја ње пре ки да по ступ ка из вр ше ња. 

По ред то га, Устав ни суд ука зу је да се и пре ма на чел ном прав ном схва-
та њу Вр хов ног ка са ци о ног су да од 24. фе бру а ра 2011. го ди не, из вр шни по-
ступ ци ко ји се од но се на на пла ту нов ча них по тра жи ва ња из рад ног од-
но са утвр ђе них из вр шним ис пра ва ма ду жни ка, су бјек та при ва ти за ци је у 
ре струк ту ри ра њу, не ће пре ки да ти, а пре ки ну ти по ступ ци ће се на ста ви-
ти и окон ча ти. 

Устав ни суд оце њу је да, без об зи ра на то да ли је из вр шни ду жник фи-
зич ко ли це, при ват но прав но ли це или прав но ли це у ве ћин ском др жав-
ном вла сни штву, на др жа ви је да пре ду зме све ме ре да се прав но сна жна 
суд ска пре су да из вр ши, као и да, при то ме, обез бе ди де ло твор но уче шће 
ње ног апа ра та (ви де ти пре су де Pi ni и дру ги про тив Ру му ни је, број апли ка-
ци је 78028/01 и 78029/01 и Ка ча пор и дру ги про тив Ср би је, став 108. и Од-
лу ку Устав ног су да Уж-2008/2009 од 2. ју на 2011. го ди не). 

6. У ве зи са из не тим, Устав ни суд кон ста ту је да је, с об зи ром на то да 
прав но сна жна и из вр шна пре су да Оп штин ског су да П1. 18/07 од 28. фе бру-
а ра 2007. го ди не ни је из вр ше на ни че ти ри и по го ди не на кон под но ше ња 
пред ло га за из вр ше ње, по вре ђе но пра во под но си тељ ке устав не жал бе на 
су ђе ње у ра зум ном ро ку, за јем че но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва. Сто-
га је Устав ни суд усво јио устав ну жал бу, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. 
За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од лу чу ју ћи 
као у тач ки 1. из ре ке.

На осно ву од ред бе чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном су ду, Устав ни 
суд је у тач ки 2. из ре ке на ло жио Основнoм суд у Но вом Па за ру – Суд ској 
је ди ни ци у Сје ни ци да пре ду зме све ме ре ка ко би се из вр шни по сту пак, ко-
ји је ра ни је во ђен пред Оп штин ским су дом у Сје ни ци у пред ме ту И. 262/07, 
окон чао у нај кра ћем ро ку.

Устав ни суд је на шао, бу ду ћи да под но си тељ ка устав не жал бе ни је под-
не ла зах тев за на кна ду ште те у сми слу чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном 
су ду, да је об ја вљи ва ње ове од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср-
би је“ до вољ но да се по стиг не аде кват на и пра вич на са тис фак ци ја под но-
си тељ ки устав не жал бе, па је од лу чио као у тач ки 3. из ре ке.

7. По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. 
тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци. 

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-1918/2010 од 13. ок то бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 89/11)
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Не ма по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње 
из чла на 32. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је 

О Д Л У К У

Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба Ј. В. из ја вље на про тив пре су-
де Тр го вин ског су да у Но вом Са ду П. 2528/07 од 10. апри ла 2008. го ди не и 
пре су де Ви шег тр го вин ског су да Пж. 5162/08 од 6. ја ну а ра 2009. го ди не, док 
се у пре о ста лом де лу устав на жал ба од ба цу је.

О б р а з л о ж е њ е

1. Ј. В. из Ру ме је 7. апри ла 2009. го ди не под нео устав ну жал бу про тив 
за кључ ка Тр го вин ског су да у Срем ској Ми тро ви ци Ст. 6/06 од 2. ок то бра 
2006. го ди не, ре ше ња Тр го вин ског су да у Срем ској Ми тро ви ци Ст. 6/06 од 
27. сеп тем бра 2007. го ди не, ре ше ња Ви шег тр го вин ског су да Пвж. 644/07 од 
4. ок то бра 2007. го ди не, пре су де Тр го вин ског су да у Но вом Са ду П. 2528/07 
од 10. апри ла 2008. го ди не и пре су де Ви шег тр го вин ског су да у Пж. 5162/08 
од 6. ја ну а ра 2009. го ди не, због по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње за јем че-
ног од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

У устав ној жал би је, по ред оста лог, на ве де но: да је под но си лац устав не 
жал бе био по ве ри лац у сте чај ном по ступ ку над АД „Кор зо“ у сте ча ју из Ру-
ме, а у пред ме ту Тр го вин ског су да у Срем ској Ми тро ви ци Ст. 6/06; да је Тр-
го вин ски суд у Срем ској Ми тро ви ци ре ше њем Ст. 6/06 од 14. апри ла 2006. 
го ди не отво рио сте чај ни по сту пак над АД „Кор зо“ из Ру ме; да је под но си лац 
устав не жал бе при ја вио сво је по тра жи ва ње у сте чај ном по ступ ку утвр ђе но 
прав но сна жном и из вр шном пре су дом Оп штин ског су да у Ру ми П. 70/03 од 
13. сеп тем бра 2005. го ди не; да му је то по тра жи ва ња де ли мич но оспо ре но 
од стра не сте чај ног управ ни ка; да је у ме ђу вре ме ну Оп штин ски суд у Ру ми 
ре ше њем П. 70/03 од 10. ју ла 2006. го ди не ис пра вио пре су ду П. 70/03 од 13. 
сеп тем бра 2005. го ди не, ме ња ју ћи из ре ку пре су де у по гле ду ро ко ва об ра чу-
на ка ма те; да је на кон до но ше ња овог ре ше ња сте чај ни управ ник при знао 
глав ни дуг и ка ма ту по ис пра вље ној пре су ди, док је пре о ста ли део ка ма те 
оспо рио; да је Окру жни суд у Срем ској Ми тро ви ци је ре ше њем Гж. 457/07 
од 5. апри ла 2007. го ди не уки нуо ре ше ње о ис прав ци пре су де Оп штин ског 
су да у Ру ми, чи ме је пре су да Оп штин ског су да у Ру ми П. 70/03 од 13. сеп-
тем бра 2005. го ди не по ста ла прав но сна жна; да ни на кон то га сте чај ни суд 
ни је под но си о цу при знао це ло куп но по тра жи ва ње утвр ђе но на ве де ном 
пре су дом; да је на кон то га и до не тог ре ше ња Ви шег тр го вин ског су да Пвж. 
644/07 од 4. ок то бра 2007. го ди не под но си лац под нео ту жбу про тив Ре пу-
бли ке Ср би је, ра ди на кна де ште те при чи ње не у пред мет ном сте чај ном по-
ступ ку, на осно ву чи ње ни це да му је оспо ре но по тра жи ва ње ко је је утвр ђе но  
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прав но сна жном суд ском пре су дом; да је ње гов ту жбе ни зах тев од би јен као 
нео сно ван пре су да ма Тр го вин ског су да у Но вом Са ду П. 2528/07 од 10. апри-
ла 2008. го ди не Ви шег тр го вин ског су да у Бе о гра ду Пж. 5162/08 од 6. ја ну а-
ра 2009. го ди не уз обра зло же ње да он ни је по кре нуо пар ни цу на ко ју је био 
упу ћен; да ни је тач но да је под но си лац устав не жал бе мо рао во ди ти дру ги 
пар нич ни по сту пак, јер је од ред бом чла на 97. За ко на о сте чај ном по ступ-
ку про пи са но да ако у вре ме по кре та ња сте чај ног по ступ ка те че пар ни ца 
о по тра жи ва њу, сте чај ни управ ник ће пре у зе ти пар ни цу у ста њу у ком се 
она на ла зи у тре нут ку по кре та ња сте чај ног по ступ ка; да је сте чај ни су ди-
ја мо рао ис пра ви ти та бе лу у ли сти по твр ђе них по тра жи ва ња, са гла сно чи-
ње ни ци да је уки ну то ре ше ње о ис прав ци пре су де. Под но си лац је ис та као 
зах тев за на кна ду ма те ри јал не ште те. 

2. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо же 
из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор-
га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или 
ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су 
ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту.

Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва, на чи ју по вре ду се по зи ва у устав-
ној жал би, утвр ђе но је да сва ко има пра во да не за ви сан, не при стра сан и 
за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви 
и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла 
раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га.

У по ступ ку пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни суд 
утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си о-
ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че но пра-
во или сло бо да.

3. Устав ни суд је из са др жи не устав не жал бе и на осно ву уви да у при-
ло же не до ка зе уз устав ну жал бу утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од 
зна ча ја за од лу чи ва ње: 

Оспо ре ном пре су дом Тр го вин ског су да у Но вом Са ду П. 2528/07 од 10. 
апри ла 2008. го ди не, у ста ву пр вом из ре ке од би јен је при го вор ме сне над-
ле жно сти, у ста ву дру гом из ре ке од би јен је ту жбе ни зах тев ту жи о ца, ов де 
под но си о ца устав не жал бе, ко јим је тра жио да му ту же ни – 1. Ре пу бли ка 
Ср би ја – Ми ни стар ство прав де, Тр го вин ски суд у Срем ској Ми тро ви ци, 2. 
АД „Кор зо“ у сте ча ју из Ру ме и 3. Аген ци ја за при ва ти за ци ју, со ли дар но ис-
пла те из нос од 136.980,07 ди на ра, са за кон ском за те зном ка ма том по чев од 
8. ју ла 1992. го ди не, па до ис пла те, као и да му на кна де тро шко ве по ступ-
ка. У ста ву тре ћем из ре ке пре су де оба ве зан је ту жи лац да пр во ту же ном на-
кна ди тро шко ве пар нич ног по ступ ка.

По сту па ју ћи по жал би ту жи о ца, Ви ши тр го вин ски суд је до нео оспо ре-
ну пре су ду Пж. 5162/08 од 6. ја ну а ра 2009. го ди не ко јом је жал бу од био као 
нео сно ва ну и по твр дио ожал бе ну пре су ду Тр го вин ског су да у Но вом Са ду 
П. 2528/07 од 10. апри ла 2008. го ди не. У обра зло же њу оспо ре не дру го сте-
пе не пре су де је, по ред оста лог, на ве де но: да је пре су дом Оп штин ског су да 
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у Ру ми П. 70/03 од 13. сеп тем бра 2005. го ди не дру го ту же ни – АД „Кор зо“ у 
сте ча ју из Ру ме оба ве зан да ту жи о цу, ов де под но си о цу устав не жал бе, ис-
пла ти из нос од 136.980,07 ди на ра, са за кон ском за те зном ка ма том по чев од 
8. ју ла 1992. го ди не па до ис пла те, као и тро шко ве пар нич ног по ступ ка у из-
но су од 39.740,00 ди на ра; да је из вр ше ње на осно ву на ве де не прав но сна жне 
и из вр шне пре су де до зво лио Оп штин ски суд у Ру ми ре ше њи ма И. 1502/05, 
од 14. но вем бра 2005. го ди не, и И. 1502/05, од 24. фе бру а ра 2006. го ди не, али 
да из вр ше ње ни је спро ве де но због отва ра ња сте ча ја над АД „Кор зо“ из Ру-
ме, по кре ну тог ре ше њем Тр го вин ског су да у Срем ској Ми тро ви ци Ст. 6/06 
од 14. апри ла 2006. го ди не, док је за сте чај ног управ ни ка је име но ван тре-
ће ту же ни – Аген ци ја за при ва ти за ци ју Ре пу бли ке Ср би је; да је ту жи лац 
при ја вио сво је по тра жи ва ње пре ма сте чај ном ду жни ку по прав но сна жној 
из вр шној пре су ди Оп штин ског су да у Ру ми П. 70/03 од 13. сеп тем бра 2005. 
го ди не; да је у то ку сте чај ног по ступ ка ре ше њем П. 70/03 од 10. ју ла 2006. 
го ди не Оп штин ски суд у Ру ми, по пред ло гу дру го ту же ног, ис пра вио прав-
но сна жну и из вр шну пре су ду П. 70/03 од 13. сеп тем бра 2005. го ди не при-
зна ју ћи ту жи о цу за кон ску за те зну ка ма ту по чев од 8. ју ла 2005. го ди не па 
до ис пла те; да је у скла ду са тим ре ше њем у по ступ ку сте ча ја ту жи о цу при-
зна то по тра жи ва ње за глав ни цу у из но су од 136.980,07 ди на ра и за ка ма ту у 
из но су од 27.309,00 ди на ра, и то за пе ри од од 8. ју ла 2005. го ди не до по кре-
та ња пар нич ног по ступ ка, као и за тро шко ве у из но су од 56.480,00 ди на ра, а 
оспо ре но је по тра жи ва ње за ка ма ту у из но су од 22.666.302,00 ди на ра, а ко ја 
се од но си на глав ни дуг за пе ри од од 8. ју ла 1992. до 8. ју ла 2005. го ди не; да 
је раз лог за оспо ра ва ње при ја вље ног по тра жи ва ња би ло ис прав ка ре ше ња 
од 10. ју ла 2006. го ди не; да је ту жи лац про тив за кључ ка о ли сти при ја вље-
них по тра жи ва ња од 12. ју ла 2006. го ди не под нео при го вор ко ји је Тр го вин-
ски суд у Срем ској Ми тро ви ци од био ре ше њем Ст. 6/06; да је за кључ ком о 
оспо ре ним по тра жи ва њи ма од 2. ок то бра 2006. го ди не ту жи лац је упу ћен 
да ра ди утвр ђи ва ња осно ва но сти оспо ре ног по тра жи ва ња за ка ма ту у из-
но су од 22.666.302,00 ди на ра по кре не пар нич ни по сту пак, у ро ку од осам 
да на од при је ма за кључ ка или да у истом ро ку под не се пред лог за од лу чи-
ва ње пу тем ар би тра, што ту жи лац у оста вље ном ро ку ни је учи нио; да је ре-
ше њем Тр го вин ског су да у Срем ској Ми тро ви ци Ст. 6/06 од 11. ју ла 2007. 
го ди не од ба че на као не до зво ље на при ја ва по тра жи ва ња ту жи о ца од 11. ју-
на 2007. го ди не, јер ту жи лац ни је у за кон ском ро ку по кре нуо по сту пак ра-
ди утвр ђе ња осно ва но сти оспо ре ног по тра жи ва ња, а ово ре ше ње је по твр-
дио Ви ши тр го вин ски суд ре ше њем Пвж. 547/07 од 30. ју ла 2007. го ди не; да 
ка ко је ту жи лац ту жбом тра жио на кна ду ште те у ви си ни из но са до су ђе ног 
прав но сна жном пре су дом Оп штин ског су да у Ру ми П. 70/03 и ка ко му је у 
сте чај ном по ступ ку при знат це ло ку пан из нос глав ног ду га и тро шко ва, као 
и за део ка ма те, а оспо рен је за ве ћи део зах те ва за ка ма ту, и то за део ко ји 
се од но си на за кон ску за те зну ка ма ту на из нос од 136.980,07 ди на ра за пе-
ри од од 8. ју ла 1992. го ди не до 8. ју ла 2005. го ди не, то је пра ви лан за кљу чак 
пр во сте пе ног су да да би овај оспо ре ни део ту жи о че вог по тра жи ва ња мо-
гао пред ста вља ти ви си ну ште те ко ју ту жи лац евен ту ал но тр пи; да је по ред 
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све га на ве де ног ту жи лац тре ба ло да до ка же кри ви цу пр во ту же не за про у-
зро ко ва ње евен ту ал не ште те, што он ни је учи нио, јер у то ку сте чај ног по-
ступ ка над дру го ту же ним ни је по сту пио по за кључ ку су да о упу ћи ва њу на 
пар ни цу, па је сто га пра ви лан за кљу чак пр во сте пе ног су да да ње го во не по-
сту па ње је сте у узроч но-по сле дич ној ве зи са на стан ком ште те ко ју евен ту-
ал но тр пи, као и за кљу чак да је ту жи лац скри вио на ста нак ште те ко ју тр-
пи, јер ни је по сту пио у скла ду са чла ном 96. За ко на о сте чај ном по ступ ку 
и по кре нуо по сту пак за утвр ђи ва ње осно ва но сти оспо ре ног по тра жи ва ња, 
а у истом је пре клу ди ран; да је на осно ву ова ко утвр ђе ног чи ње нич ног ста-
ња, пра вил но пр во сте пе ни суд стао на ста но ви ште да ту жи лац ни је до ка-
зао сво је ту жбе не на во де да је про пу сти ма, од но сно не чи ње њем, ор га на пр-
во ту же не пре тр пео ште ту у ви си ни на ве де ног по тра жи ва ња; да је да би се 
утвр ди ла од го вор ност др жа ве за рад ње них ор га на са гла сно од ред би чла на 
172. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, ту жи лац мо рао до ка за ти да је ште-
та про у зро ко ва на гру бом не па жњом или на ме ром као по сле ди цом не за ко-
ни тог ра да кон крет ног су да или су ди је ко ји је уче ство вао у до но ше њу од-
ре ђе не од лу ке, па сто га, од го вор ност др жа ве за рад ње них ор га на не мо же 
про из и ла зи ти из по гре шне при ме не и ту ма че ња про пи са од но сно од ре ђе-
не прав не нор ме од стра не ор га на др жа ве; да су нео сно ва ни на во ди ту жи-
о ца у ко ји ма твр ди да је про тив за ко ни то упу ћен на пар ни цу ко ја већ те че, 
јер се у кон крет ном слу ча ју ра ди о два по ступ ка – је дан ко ји се во дио пред 
Оп штин ским су дом у Ру ми ра ди нео сно ва ног обо га ће ња, док се на дру ги 
ко ји је упу ћен тре бао во ди ти ра ди утвр ђе ња оспо ре ног по тра жи ва ња на-
кон отва ра ња сте ча ја над дру го ту же ним.

4. За ко ном о сте чај ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 84/04 и 
85/05) би ло је про пи са но: да по ве ри лац чи је је по тра жи ва ње оспо ре но упу-
ћу је се на пар ни цу ра ди утвр ђи ва ња оспо ре ног по тра жи ва ња, ко ју мо же 
да по кре не у ро ку од осам да на од да на при је ма за кључ ка из чла на 94. овог 
за ко на (члан 96. став 1); да ако у вре ме по кре та ња сте чај ног по ступ ка те че 
пар ни ца о по тра жи ва њу, сте чај ни управ ник ће пре у зе ти пар ни цу у ста њу у 
ком се она на ла зи у тре нут ку по кре та ња сте чај ног по ступ ка, као и да прав-
но сна жна од лу ка о оспо ре ном по тра жи ва њу има деј ство пре ма сте чај ном 
ду жни ку и пре ма свим по ве ри о ци ма сте чај ног ду жни ка (члан 97. ст. 1. и 3).

Од ред ба ма чла на 172. За ко на о обли га ци о ним од но си ма („Слу жбе ни 
лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 31/93, 
22/99, 23/99, 35/99 и 44/99) (у да љем тек сту: ЗОО) је про пи са но да прав но 
ли це од го ва ра за ште ту ко ју ње гов ор ган про у зро ку је тре ћем ли цу у вр ше-
њу или у ве зи са вр ше њем сво јих функ ци ја, као и да ако за од ре ђе ни слу чај 
ни је што дру го у за ко ну од ре ђе но, прав но ли це има пра во на на кна ду од 
ли ца ко је је ште ту скри ви ло на мер но или крај њом не па жњом.

5. Оце њу ју ћи раз ло ге и на во де из не те у устав ној жал би са ста но ви шта 
ис так ну тих по вре да Уста вом за јем че них пра ва, Устав ни суд је утвр дио да 
оспо ре ним пре су да ма Тр го вин ског су да у Но вом Са ду П. 2528/07 од 10. 
апри ла 2008. го ди не и Ви шег тр го вин ског су да у Пж. 5162/08 од 6. ја ну а ра 
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2009. го ди не ни је по вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе на пра вич-
но су ђе ње, за јем че но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва.

Устав ни суд је оце нио да су оспо ре не пре су де до не ли за ко ном уста но-
вље ни су до ви, у гра ни ца ма сво јих над ле жно сти, на кон из ве де них до ка за 
и утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња у пар нич ном по ступ ку ко ји је спро ве ден у 
скла ду са за кон ским од ред ба ма, уз при ме ну ме ро дав ног ма те ри јал ног пра-
ва, за ко ју су да ти устав но прав но при хва тљи ви раз ло зи. На и ме, ре дов ни 
су до ви су сво је од лу ке за сно ва ли на чи ње ни ци да од го вор ност др жа ве као 
прав ног ли ца за ште ту ко ју про у зро ку је њен ор ган, у сми слу чла на 172. став 
1. ЗОО, по сто ји ако је ште та на ста ла као по сле ди ца та квог ра да ње ног ор-
га на ко ји се мо же сма тра ти пре ко ра че њем, зло у по тре бом или по гре шном 
при ме ном да тих овла шће ња. Та ко, ор ган ко ји по сту па у окви ру свог за кон-
ског овла шће ња ни је од го во ран за по гре шно ту ма че ње за кон ске нор ме, ни-
ти при ме на нео д го ва ра ју ће за кон ске нор ме, као ни по гре шно за у зет прав ни 
став у од лу ци до не тој у вр ше њу функ ци је др жав ног ор га на, не пред ста вља 
та кву по вре ду ду жно сти ко ја са ма по се би мо же би ти ква ли фи ко ва на као 
не за ко нит или не пра ви лан рад. Устав ни суд на по ми ње и да је прак са ре-
дов них су до ва у Ре пу бли ци Ср би ји на истом ста но ви шту – др жав ни ор ган 
у вр ше њу функ ци је ко јим по сту па у окви ру да тог овла шће ња ни је од го во-
ран за ште ту ко ја на ста не у од го ва ра ју ћем по ступ ку услед по гре шне при-
ме не про пи са као по сле ди це по гре шног ту ма че ња про пи са.

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је на шао да под но си о цу устав не 
жал бе ни је по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње, за јем че но од ред бом чла-
на 32. став 1. Уста ва, па је устав ну жал бу из ја вље ну про тив пре су де Тр го-
вин ског су да у Но вом Са ду П. 2528/07 од 10. апри ла 2008. го ди не и пре су-
де Ви шег тр го вин ског су да у Пж. 5162/08 од 6. ја ну а ра 2009. го ди не, од био 
као нео сно ва ну, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су-
ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од лу чу ју ћи као у пр вом де лу тач-
ке 1. из ре ке.

6. Раз ма тра ју ћи устав ну жал бу из ја вље ну про тив за кључ ка Тр го вин-
ског су да у Срем ској Ми тро ви ци Ст. 6/06 од 2. ок то бра 2006. го ди не, Устав-
ни суд под се ћа да се пре ма чла ну 84. став 1. За ко на о Устав ном су ду, ко ји 
је сту пио на сна гу 6. де цем бра 2007. го ди не, устав на жал ба мо же из ја ви ти 
у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња по је ди нач ног ак та, од но сно од да на 
пред у зи ма ња рад ње ко јом се по вре ђу је или ус кра ћу је људ ско или ма њин-
ско пра во и сло бо да за јем че на Уста вом.

Од ред ба ма чла на 113. За ко на про пи са но је да се устав на жал ба мо же 
из ја ви ти и про тив по је ди нач ног ак та или рад ње др жав ног ор га на или ор-
га ни за ци је ко јој је по ве ре но јав но овла шће ње, а ко јом је по вре ђе но или ус-
кра ће но људ ско или ма њин ско пра во и сло бо да за јем че на Уста вом, ако је 
тај акт или рад ња из вр ше на од да на про гла ше ња Уста ва до да на сту па ња 
на сна гу овог за ко на (став 2), као и да се устав на жал ба у слу ча ју из ста ва 2. 
овог чла на мо же из ја ви ти у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу овог 
за ко на (став 3).
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Из на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на о Устав ном су ду про из ла зи да 
се устав на жал ба мо же из ја ви ти про тив по је ди нач ног ак та ко ји је до нет или 
рад ње ко ја је из вр ше на на кон про гла ше ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 8. но-
вем бра 2006. го ди не.

Има ју ћи у ви ду да је устав на жал ба из ја вље на про тив за кључ ка Тр го-
вин ског су да у Срем ској Ми тро ви ци Ст. 6/06 од 2. ок то бра 2006. го ди не – 
ак та до не тог пре сту па ња на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Устав ни суд 
је од ба цио устав ну жал бу про тив на ве де ног ак та, са гла сно од ред би чла на 
36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду, јер не по сто је Уста вом и За ко-
ном утвр ђе не прет по став ке за во ђе ње по ступ ка, од лу чу ју ћи као у дру гом 
де лу тач ке 1. из ре ке.

7. У од но су на део устав не жал бе ко јим се оспо ра ва ју ре ше ње Тр го вин-
ског су да у Срем ској Ми тро ви ци Ст. 6/06 од 27. сеп тем бра 2007. го ди не и 
ре ше ње Ви шег тр го вин ског су да Пвж. 644/07 од 4. ок то бра 2007. го ди не, а 
има ју ћи у ви ду да је про тив тих ака та устав на жал ба под не та 7. апри ла 2009. 
го ди не, ко је је под но си лац устав не жал бе при мио пре по кре та ња пар нич ног 
по ступ ка прав но сна жно окон ча ног пре су дом Ви шег тр го вин ског су да Пж. 
5162/08 од 6. ја ну а ра 2009. го ди не, Устав ни суд је утвр дио да је устав на жал-
ба у том де лу не бла го вре ме на, јер је под не та по сле ис те ка ро ка из чла на 84. 
став 1. За ко на, те је, сто га, устав ну жал бу и у овом де лу од ба цио, са гла сно 
од ред би чла на 36. став 1. тач ка 2) За ко на, као у дру гом де лу тач ке 1. из ре ке.

8. По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 45. 
тач ка 9) и чла на 46. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, као и чла на 84. По-
слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 
76/11), од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-528/2009 од 27. ок то бра 2011. го ди не

По вре да пра ва на имо ви ну 
из чла на 58. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба Ј. Б. Љ. из ја вље на про тив пре су де Вр хов ног 
су да Ср би је Рев. 59/09 од 29. ја ну а ра 2009. го ди не и утвр ђу је да је под но-
си тељ ки устав не жал бе по вре ђе но пра во на имо ви ну за јем че но од ред бом 
чла на 58. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

2. По ни шта ва се пре су да из тач ке 1. и на ла же Вр хов ном ка са ци о ном су ду 
да по но во од лу чи о ре ви зи ји под но си тељ ке устав не жал бе из ја вље не про тив 
пре су де Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. 13570/06 од 16. апри ла 2008. го ди не.
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О б р а з л о ж е њ е

1. Ј. Б. Љ. из Бе о гра да је 27. мар та 2009. го ди не, пре ко пу но моћ ни ка В. 
Ј., адво ка та из Бе о гра да, Устав ном су ду под не ла устав ну жал бу про тив пре-
су де Дру гог оп штин ског су да у Бе о гра ду П. 5493/04 од 17. ма ја 2006. го ди не, 
пре су де Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. 13570/06 од 16. апри ла 2008. го ди не 
и пре су де Вр хов ног су да Ср би је Рев. 59/09 од 29. ја ну а ра 2009. го ди не, због 
по вре де на че ла за шти те људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да и пра ва на 
имо ви ну, за јем че них од ред ба ма чла на 22. став 1. и чла на 58. Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је. Под но си тељ ка се исто вре ме но по зва ла и на по вре ду пра ва 
из чла на 1. Пр о то ко ла 1 уз Европ ску кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра-
ва и основ них сло бо да.

Под но си тељ ка устав не жал бе, по ред оста лог, на во ди да је оспо ре ним 
пре су да ма утвр ђе но да је ни штав уго вор о от ку пу пред мет ног ста на, као и 
да је ни шта ва укњи жба пра ва сво ји не на том ста ну. У устав ној жал би се за-
тим на во де чи ње ни це због ко јих се оспо ра ва на ве де ни став ко ји су по сту-
па ју ћи су до ви за у зе ли у оспо ре ним пре су да ма, па се у том сми слу ис ти че: 
да је оп шти на Сав ски ве нац 1971. го ди не сте кла пра во ко ри шће ња и рас-
по ла га ња на спо р ној не по крет но сти; да је пред мет ни стан оп шти на Сав ски 
ве нац до де ли ла на ко ри шће ње под но си тељ ки устав не жал бе ко ја је у свој-
ству но си о ца ста нар ског пра ва за кљу чи ла уго вор о ко ри шће њу ста на; да 
је оп шти на Сав ски ве нац пред мет ни стан про да ла под но си тељ ки устав не 
жал бе 7. ма ја 1992. го ди не; да у вре ме от ку па ста на од стра не под но си тељ-
ке устав не жал бе за ду жби на Л. Ћ. Т. ни је об но ви ла рад, ни је би ла упи са на 
у ре ги стар за ду жби на, ни је има ла ста тус прав ног ли ца, ни ти је мо гла би ти 
ти ту лар спо р не имо ви не; да је на ве де на За ду жби на из гу би ла за ду жбин ски 
ка рак тер, јер је ње на имо ви на на кон на ци о на ли за ци је по ста ла дру штве на 
сво ји на и ни је ко ри шће на за рад за ду жби не; да За кон о стам бе ним од но си-
ма из 1990. го ди не ни је са др жао од ред бу ко ја би из ри чи то или пре ћут но за-
бра њи ва ла от куп за ду жбин ских ста но ва; да је ова за бра на утвр ђе на тек из-
ме на ма За ко на о стам бе ним од но си ма из 1993. го ди не; да се сто га та из ме на 
ни је мо гла при ме ни ти 1992. го ди не у вре ме от ку па ста на; да је за ду жби на 
Л. Ћ. Т. об но ви ла рад тек 1995. го ди не и да се на њу ни је мо гао при ме ни-
ти За кон о за ду жби на ма из 1989. го ди не. Има ју ћи у ви ду на ве де но, под но-
си тељ ка устав не жал бе пред ла же да се утвр ди по вре да озна че них устав них 
пра ва, те да се по ни ште оспо ре не пре су де и да се утвр ди пра во на на кна ду 
ште те ко ја ће се оства ри ти на на чин пред ви ђен од ред бом чла на 90. За ко на о  
Устав ном су ду.

2. Пре ма од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га-
на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по-
вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва или сло бо де за јем че не 
Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за 
њи хо ву за шти ту.
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У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва-
ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да. 

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у оспо ре не пре-
су де и до ку мен та ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу и утвр дио сле де ће чи-
ње ни це и окол но сти од зна ча ја за ре ша ва ње овог устав но суд ског пред ме та:

Уни вер зи тет у Бе о гра ду и за ду жби на Л. Ћ. Т., као ту жи о ци под не ли 
су ту жбу Дру гом оп штин ском су ду у Бе о гра ду про тив ту же них оп шти не 
Сав ски ве нац са се ди штем у Бе о гра ду и Ј. Б. Љ. из Бе о гра да, ов де под но си-
тељ ка устав не жал бе, ра ди утвр ђе ња ни шта во сти уго во ра о от ку пу ста на.

Дру ги оп штин ски суд у Бе о гра ду је оспо ре ном пре су дом П. 5493/04 од 
17. ма ја 2006. го ди не, ис пра вље ним ре ше њем тог су да П. 5493/04 од 16. ју на 
2006. го ди не, у ста ву пр вом из ре ке утвр дио да је ни штав уго вор о от ку пу 
че тво ро соб ног ста на број 3 на дру гом спра ту згра де у ули ци К. М. број 1, 
на ка та стар ској пар це ли број 404 зе мљи шно-књи жни уло жак број 278, КО 
Бе о град 5, укуп не по вр ши не 122м2, ко ји је за кљу чен из ме ђу ту же них и ове-
рен пред Дру гим оп штин ским су дом у Бе о гра ду да на 7. ма ја 1992. го ди не, 
у ста ву дру гом из ре ке утвр ђе но је да је ни шта ва укњи жба пра ва сво ји не на 
том ста ну опи са ном у А-ли сту као зе мљи шно-књи жно те ло II под ред ним 
бро јем 8 по сто је ћој на ка та стар ској пар це ли број 404 од 481 м2, у зе мљи шно-
књи жном уло шку број 278, КО Бе о град 5, у ко рист под но си тељ ке устав не 
жал бе из вр ше на на осно ву ре ше ња Дру гог оп штин ског су да у Бе о гра ду Дн. 
12168/92 од 19. ју на 1992. го ди не, те је на ло же но зе мљи шно-књи жном оде-
ље њу Дру гог оп штин ског су да у Бе о гра ду да из вр ши ње но бри са ње и ус-
по ста вља ње зе мљи шно-књи жног ста ња као део укњи жбе, у ста ву тре ћем 
из ре ке за бра ње но је под но си тељ ки устав не жал бе да на ве де ни стан оту ђи 
до прав но сна жног окон ча ња пред мет ног спо ра, те је на ло же но зе мљи шно-
књи жном оде ље њу Дру гог оп штин ског су да у Бе о гра ду да ову при вре ме ну 
ме ру упи ше у зе мљи шно – књи жни уло жак, као и да упи ше за бе ле жбу овог 
спо ра, док је у ста ву че твр том из ре ке оба ве за ни ту же ни да ту жи о ци ма на-
кна де пар нич не тро шко ве.

Оспо ре ном пре су дом Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. 13570/06 од 16. 
апри ла 2008. го ди не од би је не су као нео сно ва не жал бе ту же них и по твр ђе-
на је пре су да Дру гог оп штин ског суд у Бе о гра ду П. 5493/04 од 17. ма ја 2006. 
го ди не, ис пра вље на ре ше њем тог су да П. 5493/04 од 16. ју на 2006. го ди не.

Оспо ре ном пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Рев. 59/09 од 29. ја ну а ра 
2009. го ди не, у ста ву пр вом из ре ке је од ба че на као не до зво ље на ре ви зи ја 
под но си тељ ке устав не жал бе из ја вље на про тив пре су де Окру жног су да у 
Бе о гра ду Гж. 13570/06 од 16. апри ла 2008. го ди не у де лу ко ји се од но си на 
при вре ме ну ме ру, док је ста вом дру гим из ре ке од би је на као нео сно ва на ре-
ви зи ја под но си тељ ке устав не жал бе у пре о ста лом де лу и ре ви зи ја ту же не 
оп шти не Сав ски ве нац из ја вље на про тив на ве де не дру го сте пе не пре су де. 
У обра зло же њу ове пре су де је, по ред оста лог, на ве де но: да ре ви зи ја ту же не  
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оп шти не Сав ски Ве нац ни је осно ва на, а ре ви зи ја под но си тељ ке устав не 
жал бе де ли мич но ни је до зво ље на, а де ли мич но ни је осно ва на; да пре ма од-
ред би чла на 12. став 6. За ко на о из вр шном по ступ ку, про тив прав но сна-
жног ре ше ња до не се ног у по ступ ку из вр ше ња и обез бе ђе ња ни су до зво ље-
ни ре ви зи ја ни по на вља ње по ступ ка, те да је сто га не до зво ље на ре ви зи ја 
под но си тељ ке устав не жал бе у де лу ко јим се оспо ра ва од лу ка о при вре ме-
ној ме ри (став тре ћи из ре ке пр во сте пе не пре су де), па је од лу че но као у ста-
ву пр вом из ре ке ове пре су де, при ме ном од ред би чла на 4. став 5. у ве зи са 
чла ном 412. став 5. ЗПП и чл. 12. и 27. ЗИП; да у спро ве де ном по ступ ку ни-
је би ла учи ње на бит на по вре да од ре да ба пар нич ног по ступ ка из чла на 361. 
став 2. тач ка 9) ЗПП, на ко ју ре ви зиј ски суд па зи по слу жбе ној ду жно сти, 
а ни је би ло ни бит не по вре де од ре да ба пар нич ног по ступ ка из чла на 361. 
став 2. тач ка 12) ЗПП, на ко ју се ре ви зи јом нео сно ва но ука зу је, јер је из ре-
ка пре су де ја сна и ра зу мљи ва, не про ти ву ре чи са ма се би, ни ти раз ло зи ма 
пре су де, са др жи све раз ло ге о од луч ним чи ње ни ца ма и не ма не до ста та ка 
због ко јих се не мо же ис пи та ти, а дру го сте пе ни суд је оце нио на во де жал-
бе од зна ча ја са гла сно чла ну 382. став 1. ЗПП; да ни су осно ва ни ни раз ло зи 
ре ви зи је о по гре шној при ме ни ма те ри јал ног пра ва; да је у прав но сна жно 
за вр ше ном по ступ ку утвр ђе но да згра да у Бе о гра ду у ули ци К. М. у ко јој се 
на ла зи че тво ро со бан стан број 3 на дру гом спра ту пред ста вља за ду жби ну 
Л. Ћ. Т., ко ја је би ла вла сник на ве де не не по крет но сти до до но ше ња од лу ка 
над ле жних ор га на о на ци о на ли за ци ји пред мет не згра де, ка да је иста по ста-
ла дру штве на сво ји на; да оп шти на Сав ски ве нац од 30. сеп тем бра 1971. го-
ди не има пра во ко ри шће ња и рас по ла га ња на на ве де ној не по крет но сти у 
дру штве ној сво ји ни; да су оп шти на Сав ски Ве нац, као про да вац и под но си-
тељ ка устав не жал бе, као ку пац 21. апри ла 1992. го ди не за кљу чи ли уго вор 
о от ку пу и сти ца њу сво ји не на пред мет ном ста ну, на осно ву ко јег је до зво-
ље на и укњи жба пра ва сво ји не под но си тељ ки устав не жал бе на пред мет-
ном ста ну; да је ту жи лац Уни вер зи тет у Бе о гра ду 10. апри ла 1995. го ди не 
до нео од лу ку да се об но ви рад за ду жби не Л. Ћ. Т., а Ми ни стар ство кул ту-
ре је 24. ју ла 1995. го ди не одо бри ло об на вља ње ра да пред мет не за ду жби-
не, ко јим ре ше њем је кон ста то ва но да је за ду жби ну осно вао Л. Ћ. Т. 23. де-
цем бра 1925. го ди не; да је циљ за ду жби не по ма га ње и оства ри ва ња на уч них 
ци ље ва Уни вер зи те та у Бе о гра ду и на гра ђи ва ње нај бо љих на уч них ра до ва 
сту де на та Уни вер зи те та у Бе о гра ду; да за ду жби ном упра вља за ду жбин ски 
са вет Уни вер зи те та и да је имо ви на за ду жби не у дру штве ној сво ји ни и чи-
ни је, из ме ђу оста лог, и згра да у ули ци К. М. број 1. у Бе о гра ду, као и да се 
сред ства за ду жби не мо гу ко ри сти ти са мо оства ри ва њу ци ље ва за ду жби не; 
да су по ла зе ћи од ова ко утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, пра вил но ни же сте-
пе ни су до ви за кљу чи ли да ту же на оп шти на Сав ски ве нац ни је има ла пра-
во да на ве де ну не по крет ност оту ђи из дру штве не сво ји не про да јом исте 
под но си тељ ки устав не жал бе; да су пра вил но при ме ње не од ред бе чла на 13. 
став 1. и став 3. За ко на о за ду жби на ма, фон да ци ја ма и фон до ви ма („Слу-
жбе ни гла сник СРС“, број 58/89) ко ји ма је ре гу ли са но да се сред ства за ду-
жби не, фон да ци је и фон да мо гу ко ри сти ти ис кљу чи во у свр хе и на на чин 
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ко ји је од ре дио осни вач, а да се об лик у ко ме се на ла зе сред ства за ду жби не, 
фон да ци је и фон да ко ји су у дру штве ној сво ји ни мо гу из ме ни ти, без из ме-
не ка рак те ра сво ји не, са мо ако би се на тај на чин са чу ва ла вред ност сред-
ста ва и обез бе ди ло лак ше и ду же оства ри ва ње ци ље ва тих ин сти ту ци ја; да 
су, у кон крет ном слу ча ју, пра вил но при ме ње не и од ред бе чла на 103. За ко-
на о обли га ци о ним од но си ма; да раз ло ге и прав ни за кљу чак ни же сте пе них 
су до ва у све му при хва та и ре ви зиј ски суд; да је пре ма утвр ђе ном чи ње нич-
ном ста њу, згра да у ко јој се на ла зи пред мет ни стан и ко ја пред ста вља за ду-
жби ну Л. Ћ. Т. би ла у дру штве ној сво ји ни, чи је је пра во ко ри шће ња и рас-
по ла га ња има ла оп шти на Сав ски ве нац, ко ја је мо ра ла да сво ја пра ва вр ши 
на на чин ка ко је то на ме нио осни вач за ду жби не; да окол ност да је рад за-
ду жби не об но вљен на кон за кљу че ња пред мет ног уго во ра о от ку пу ста на, 
ни је од ути ца ја на дру га чи ју од лу ку о ту жбе ном зах те ву у овој пар ни ци, с 
об зи ром на то да се пре ма утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу не ра ди о осни-
ва њу но ве за ду жби не, већ о об но ви по сто је ће за ду жби не, што про из и ла зи 
из на ве де ног ре ше ња Ми ни стар ства кул ту ре; да се сто га, пред мет на не по-
крет ност мо ра ла ко ри сти ти за ци ље ве и свр ху ко је је од ре дио осни вач, све 
са гла сно на ве де ној од ред би За ко на о за ду жби на ма, фон да ци ја ма и фон до-
ви ма, ка ко то пра вил но за кљу чу ју ни же сте пе ни су до ви.

4. Устав ни суд на ла зи да су за од лу чи ва ње о осно ва но сти устав не жал-
бе од зна ча ја сле де ће од ред бе Уста ва и за ко на: 

Уста вом је утвр ђе но: да сва ко има пра во на суд ску за шти ту ако му је по-
вре ђе но или ус кра ће но не ко људ ско или ма њин ско пра во за јем че но Уста-
вом, као и пра во на укла ња ње по сле ди ца ко је су по вре дом на ста ле (члан 
22. став 1); да се јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра-
ва сте че них на осно ву за ко на (члан 58. став 1).

Ка ко су од ред ба ма чла на 58. став 1. Уста ва за јем че на пра ва ко ја су по 
сво јој са др жи ни исто вет на пра ви ма из чла на 1. Про то ко ла 1 уз Европ ску 
кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, то Устав ни суд 
по вре ду ових пра ва у по ступ ку устав но суд ске кон тро ле це ни у од но су на 
Устав Ре пу бли ке Ср би је.

За ко ном о осно ва ма сво јин ско прав них од но са („Слу жбе ни лист СФРЈ“, 
бр. 6/80 и 36/90, „Слу жбе ни лист СРЈ“, број 29/96 и „Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 115/05) про пи са но је: да се пра во сво ји не сти че по са мом за ко ну, на 
осно ву прав ног по сла и на сле ђи ва њем и да се пра во сво ји не сти че и од лу ком 
др жав ног ор га на, на на чин и под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном (члан 20); да 
се на осно ву прав ног по сла пра во сво ји не на не по крет но сти сти че упи сом 
у јав ну књи гу или на дру ги од го ва ра ју ћи на чин од ре ђен за ко ном (члан 33). 

За ко ном о за ду жби на ма, фон да ци ја ма и фон до ви ма („Слу жбе ни гла-
сник СРС“, број 59/89) би ло је про пи са но: да се овим за ко ном утвр ђу ју 
усло ви за осни ва ње за ду жби не, фон да ци је и фон да, ци ље ви ра ди ко јих се 
они мо гу осно ва ти, упра вља ње за ду жби ном, фон да ци јом и фон дом и усло-
ви и на чин пре стан ка њи хо вог по сто ја ња (члан 1); да се за ду жби на, фон-
да ци ја и фонд осни ва ју ра ди по ма га ња ства ра ла штва и оства ри ва ња ху ма-
ни тар них и дру гих дру штве но ко ри сних ци ље ва (члан 2) да се за ду жби на, 
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фон да ци ја и фонд упи су ју у ре ги стар за ду жби на, фо на ци ја и фон до ва (у 
да љем тек сту: ре ги стар), да за ду жби на, фон да ци ја и фонд мо гу оства ри ва-
ти ци ље ве по упи су у ре ги стар (члан 7. ст. 1. и 2); да упи сом у ре ги стар, за-
ду жби на, фон да ци ја и фонд сти чу свој ство прав ног ли ца (члан 8. став 1); 
да се сред ства за ду жби не, фон да ци је и фон да мо гу ко ри сти ти ис кљу чи во 
у свр хе и на на чин ко је је од ре дио осни вач, ако овим за ко ном ни је дру га-
чи је од ре ђе но, да об лик у ко ме се на ла зе сред ства за ду жби не, фон да ци је и 
фон да ко ја су у дру штве ној сво ји ни мо гу се из ме ни ти, без из ме не ка рак те-
ра сво ји не, ако би се на тај на чин са чу ва ла вред ност сред ста ва и обез бе ди-
ло лак ше и ду же оства ри ва ње ци ље ва тих ин сти ту ци ја (члан 13. ст. 1. и 2). 

За ко ном о стам бе ним од но си ма („Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 12/90, 
47/90 и 55/90 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 3/90 и 7/90), ко ји је ва жио у вре-
ме за кљу чи ва ња спо р ног уго во ра о от ку пу, би ло је, по ред оста лог, про пи са-
но: да но си лац ста нар ског пра ва, за ку пац ста на и чла но ви њи хо вог по ро-
дич ног до ма ћин ства мо гу у це ли ни или у иде ал ним де ло ви ма да ку пе стан у 
дру штве ној сво ји ни ко ји ко ри сте, да за кљу че њем уго во ра о ку по ви ни ста на 
ку пац има оба ве зу да у ро ку од три де сет да на под не се зах тев за упис пра-
ва сво ји не и те рет хи по те ке у зе мљи шне књи ге, од но сно дру ге јав не књи-
ге о еви ден ци ји не по крет но сти и пра ви ма на њи ма, ка да сти че пра во сво-
ји не (члан 6. ст. 1. и 7); 

За кон о ста но ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 
53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05), 
ко ји је сту пио на сна гу 2. ав гу ста 1992. го ди не, про пи су је: да се ко ри шће-
ње ста но ва, одр жа ва ње стам бе них згра да и ста но ва и от куп ста но ва вр ши 
се у скла ду са овим за ко ном (члан 1); да се од от ку па по од ред ба ма овог за-
ко на из у зи ма стан ко ји се на ла зи у за ду жби ни, од но сно ко ји је при па дао 
за ду жби ни ко ја би мо гла да на ста ви са оства ри ва њем ци ље ва ра ди ко јих 
је осно ва на, згра ди по диг ну тој или ку пље ној из сред ста ва да тих или са ку-
пље них за до бро твор не и дру ге дру штве но ко ри сне свр хе (ле га ти, по кло ни, 
са ку пље ни при ло зи и сл.) или ре пре зен та тив ној згра ди, ко ја се ко ри сти за 
по тре бе др жав них ор га на и ор га на ло кал не са мо у пра ве, да ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве кул ту ре утвр ђу је ко ји ста но ви се на ла зе у за ду жби ни, 
од но сно ко ји су при па да ли за ду жби ни ко ја би мо гла да на ста ви са оства ри-
ва њем ци ље ва ра ди ко јих је осно ва на, у сми слу ста ва 1. тач ка 4. овог чла-
на, да за ду жби на мо же об но ви ти рад ако су ње ни ци ље ви мо гу ћи и ако се 
при хо ди ма од ста но ва ко ји су при па да ли за ду жби ни мо гу оства ри ва ти ти 
ци ље ви, да за куп ци на нео д ре ђе но вре ме ста но ва ко ји су при па да ли за ду-
жби на ма ко је до ис те ка ро ка од шест ме се ци од да на сту па ња на сна гу овог 
за ко на не об но ве рад, од но сно ко је не от поч ну са оства ри ва њем сво јих ци-
ље ва, има ју пра во да от ку пе ста но ве под усло ви ма утвр ђе ним овим за ко-
ном, да ми ни стар ство кул ту ре утвр ђу је за ду жби не ко је до ро ка из ста ва 
1. овог чла на ни су об но ви ле рад, од но сно ни су от по че ле са оства ри ва њем 
сво јих ци ље ва, да се за куп ни не за ста но ве ко ји при па да ју за ду жби ни ко ја 
је об но ви ла рад у скла ду са за ко ном упла ћу ју тој за ду жби ни. (члан 17. став 
1. тач ка 4. и ст. 5. до 8).
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Од ред бом чла на 103. став 1. За ко на о обли га ци о ним од но си ма („Слу-
жбе ни лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Слу жбе ни лист СРЈ“, 
бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99 и 44/99) про пи са но је да је уго вор ко ји је про-
ти ван при нуд ним про пи си ма, јав ном по рет ку или до брим оби ча ји ма ни-
штав ако циљ по вре ђе ног пра ви ла не упу ћу је на не ку дру гу санк ци ју или 
ако за кон у од ре ђе ном слу ча ју не про пи су је што дру го. 

5. При ли ком оце не на во да под но си тељ ке устав не жал бе, Устав ни суд 
је по шао од га ран ци ја ко је Устав пред ви ђа у чла ну 58. став 1. Уста ва и кон-
ста то вао да се Уста вом га ран то ва но мир но ужи ва ње сво ји не јем чи са мо у 
слу ча ју да је сво ји на као део имо вин ског пра ва сте че на на осно ву за ко на. 

Из чи ње нич ног ста ња утвр ђе ног у оспо ре ном пар нич ном по ступ ку 
про из ла зи: да је згра да у ко јој се на ла зи пред мет ни стан на ци о на ли зо ва на 
и пре шла у дру штве ну сво ји ну; да је од 30. сеп тем бра 1971. го ди не оп шти-
на Сав ски ве нац би ла но си лац пра ва ко ри шће ња и рас по ла га ња на на ве де-
ној не по крет но сти у дру штве ној сво ји ни; да је 21. апри ла 1992. го ди не под-
но си тељ ка устав не жал бе за кљу чи ла уго вор о от ку пу ста на са оп шти ном 
Сав ски ве нац; да је тај уго вор ове рен код Дру гог оп штин ског су да у Бе о гра-
ду 7. ма ја 1992. го ди не, као и да је да на 19. ју на 1992. го ди не до не то ре ше ње 
ко јим је до зво ље на укњи жба пра ва сво ји не на том ста ну у ко рист под но си-
тељ ке устав не жал бе; да је За кон о ста но ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
50/92) сту пио на сна гу 2. ав гу ста 1992. го ди не. Да кле, у вре ме ка да је За кон 
о ста но ва њу сту пио на сна гу, под но си тељ ка је већ би ла вла сник пред мет-
ног ста на. Сто га, Устав ни суд сма тра да се на пред мет ни уго вор о от ку пу 
ста на, не мо гу при ме ни ти од ред бе чла на 17. За ко на о ста но ва њу, ко ји ма је 
про пи са но да се од от ку па из у зи ма стан ко ји се на ла зи у за ду жби ни, или 
ко ји је при па дао за ду жби ни ко ја би мо гла да на ста ви са оства ри ва њем ци-
ље ва ра ди ко јих је осно ва на, већ од ред бе За ко на о стам бе ним од но си ма из 
1990. го ди не, ко ји је ва жио у вре ме за кљу че ња на ве де ног уго во ра, а ко ји ни-
је пред ви ђао ци ти ра ни из у зе так од от ку па ста на пред ви ђен За ко ном о ста-
но ва њу. С об зи ром на из не то, Устав ни суд је оце нио да је оп шти на Сав ски 
ве нац, као но си лац пра ва ко ри шће ња и рас по ла га ња на пред мет ном ста ну, 
мо гла да до зво ли от куп ста на под но си тељ ки устав не жал бе, од но сно да са 
њом за кљу чи уго во ра о от ку пу тог ста на.

Та ко ђе, Устав ни суд је утвр дио да се на на ве де ни уго вор на мо гу при-
ме ни ти ни од ред бе За ко на о за ду жби на ма, фон да ци ја ма и фон до ви ма, ко-
ји ма су уре ђе ни усло ви за осни ва ње за ду жби не, упра вља ње за ду жби ном и 
усло ви и на чин пре стан ка њи хо вог по сто ја ња. Ово сто га што је тек об на-
вља њем ра да За ду жби не 24. ју ла 1995. го ди не по но во ус по ста вљен су бјек-
ти ви тет За ду жби ни, а што не зна чи и вра ћа ње имо ви не ко ју је она не ка да 
по се до ва ла, ни ти се на пред мет ни уго вор мо гу при ме ни ти од ред бе чла-
на 103. став 1. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, бу ду ћи да ни је про ти ван 
при нуд ним про пи си ма. 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио да ста но ви шта и 
да ти раз ло зи у оспо ре ним пре су да ма због че га је утвр ђе на ни шта вост  
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пред мет ног уго во ра и укњи жба пра ва сво ји не под но си тељ ке на на ве де-
ној не по крет но сти ни су устав но прав но при хва тљи ви, јер се из ре ле вант-
них про пи са не мо же из ве сти за кљу чак о прав ној уте ме ље но сти из ра же ног 
ста ва да је ту жбе ни зах тев осно ван. Због то га је, по оце ни Устав ног су да, 
под но си тељ ка устав не жал бе оспо ре ним пре су да ма ус кра ће на за имо ви ну, 
ко ју пред ста вља ње но пра во сво ји не на пред мет ном ста ну. На тај на чин је 
под но си тељ ки устав не жал бе по вре ђе но пра во из чла на 58. став 1. Уста ва, 
па је, Устав ни суд, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су-
ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 109/07), усво јио устав ну жал бу и од лу чио 
као у тач ки 1. из ре ке. 

Устав ни суд је оце нио да су у кон крет ном слу ча ју по сле ди це учи ње не 
по вре де пра ва та кве при ро де да се мо гу от кло ни ти са мо по ни шта јем оспо-
ре не пре су де Вр хов ног су да Ср би је, ка ко би Вр хов ни ка са ци о ни суд до нео 
но ву од лу ку о ре ви зи ји под но си тељ ке устав не жал бе, те је, са гла сно од ред-
би чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као у тач ки 2. из ре ке. 

Та ко ђе, Устав ни суд је оце нио да под но си тељ ка устав не жал бе ни је на-
ве ла устав но прав но при хва тљи ве раз ло ге ко ји би ука зи ва ли на по сто ја ње 
по вре де за јем че ног пра ва из чла на 22. став 1. Уста ва.

6. По ла зе ћи од из ло же ног, а са гла сно од ред би чла на 45. тач ка 9) За ко на 
о Устав ном су ду , Устав ни суд је до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-466/2009 од 2. но вем бра 2011. го ди не

По вре да пра ва на пра вич но су ђе ње 
из чла на 32. став 1. Уста ва 

(про из вољ на при ме на про це сног пра ва –
не мо гућ ност на ми ре ња по тра жи ва ња пре ма 

из вр шном ду жни ку у ре струк ту ри ра њу)

Устав ни суд, до нео је

О Д Л У К У 

1. Усва ја се устав на жал ба Мир ја не Мар ко вић и утвр ђу је да је ре ше њем 
Оп штин ског су да у Кра гу јев цу И. 1885/07 од 15. апри ла 2009. го ди не и ре-
ше њем Окру жног су да у Кра гу јев цу Гж. 1395/09 од 7. ју ла 2009. го ди не по-
вре ђе но пра во под но си тељ ке устав не жал бе на пра вич но су ђе ње, за јем че-
но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Србијe, док се у пре о ста лом 
де лу устав на жал ба од ба цу је.

2. Од ба цу је се устав на жал ба Ми ла на Мар ко ви ћа.
3. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.
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О б р а з л о ж е њ е

1. Мир ја на Мар ко вић из Кра гу јев ца је 2. апри ла 2009. го ди не из ја ви ла 
устав ну жал бу „са мол бом да Устав ни суд раз мо три при ло же ну до ку мен та-
ци ју и у скла ду са устав ним пра вом ко је јој при па да до не се од лу ку о оправ-
да но сти и ур гент но сти из вр ше ња у ње ну ко рист у пред ме ту Оп штин ског 
су да у Кра гу јев цу И. 1885/07“. 

У по ступ ку прет ход ног ис пи ти ва ња устав не жал бе, утвр ђе но је да устав-
на жал ба не са др жи све по дат ке нео п ход не за по сту па ње су да, про пи са не 
чла ном 85. За ко на о Устав но м су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07). 
Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 44. став 1. По слов ни ка о ра ду Устав-
ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), до пи сом од 4. де цем-
бра 2009. го ди не, оба ве стио под но си тељ ку устав не жал бе о не до ста ци ма ко-
ји оне мо гу ћа ва ју по сту па ње Су да у овом пред ме ту и на ло жио јој да, у ро ку 
од 15 да на од да на при је ма до пи са, до ста ви Устав ном су ду уре ђе ну устав-
ну жал бу, те да ће уко ли ко у оста вље ном ро ку не по сту пи по на ло гу Су да, 
устав на жал ба на осно ву од ред бе чла на 36. став 1. тач ка 3) За ко на о Устав-
ном су ду, би ти од ба че на.

2. По сту па ју ћи по на ло гу Устав ног су да, под но си тељ ка устав не жал-
бе је 22. де цем бра 2009. го ди не до пу ни ла устав ну жал бу, и то до ста вља ју-
ћи Устав ном су ду три по пу ње на фор му ла ра устав не жал бе са обе ле же ним 
бро је ви ма „I“, „II“ и „III“, са на зна ком да се раз ма тра ју „у па ке ту“ са пред-
ме том Уж-503/2009. 

У до пу ни устав не жал бе ко ја је обе ле же на бро јем „I“, под но си тељ ка 
устав не жал бе је као оспо ре ни акт озна чи ла ре ше ње Окру жног су да у Кра-
гу јев цу Гж. 1395/09 од 7. ју ла 2009. го ди не и „ла жан од го вор“ Аген ци је за 
при ва ти за ци ју Ре пу бли ке Ср би је број 152/02-3010 од 30. ок то бра 2008. го-
ди не на во де ћи да се од го вор на ли ца Аген ци је за при ва ти за ци ју „ла жно из-
ја шња ва ју и ти ме ди рект но ути чу штет но по по ве ри о ца гра ђан ку ко јој се 
ус кра ћу је устав но пра во за сно ва но на за ко ну о из вр ше њу“. Као Уста вом за-
јем че на пра ва за ко ја сма тра да су по вре ђе на или ус кра ће на, под но си тељ ка 
устав не жал бе на во ди да јој је „ус кра ће но устав но пра во на жи вот“ и пра-
во на пра вич но и за ко ни то су ђе ње.

До пу ну устав не жал бе обе ле же ну бро јем „II“ по ред под но си тељ ке устав-
не жал бе је под нео и Ми лан Мар ко вић из Кра гу јев ца. Овом до пу ном, под-
но си о ци оспо ра ва ју пре су ду Оп штин ског су да у Кра гу јев цу П. 2444/06 од 
14. ма ја 2007. го ди не и пре су ду Окру жног су да у Кра гу јев цу Гж. 1436/07 од 
2. ок то бра 2007. го ди не. По вре ду на пра вич но су ђе ње под но си о ци за сни-
ва ју на чи ње ни ци да је по сту па ју ћи су ди ја „зва нич ним суд ским до ку мен-
том трај но про гла сио“ ту жи о це, ов де под но си о це устав не жал бе „мен тал-
но бо ле сним ка ко би осло бо дио од го вор но сти ту же ну стра ну“. Под но си о ци 
устав не жал бе су пред ло жи ли да Устав ни суд по ни шти ти оспо ре не пре су-
де Оп штин ског и Окру жног су да у Кра гу јев цу, као и да оба ве же Ре пу бли ку 
Ср би ју и ту же не да им на кна де пре тр пље ну не ма те ри јал ну ште ту.

У до пу ни устав не жал бе ко ја је обе ле же на бро јем „III“, под но си о ци 
устав не жал бе оспо ра ва ју пре су ду Оп штин ског су да у Кра гу јев цу К. 34/07 
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од 17. мар та 2009. го ди не и пре су ду Окру жног су да у Кра гу јев цу Кж. 484/09 
од 4. ју на 2009. го ди не на во де ћи да је по сту па ју ћи су ди ја по сту пио не за ко-
ни то ка да ни је до нео пре су ду на осно ву „спо р ног до ку мен та 10“, ко јим се 
ту жи о ци, ов де под но си о ци устав не жал бе „про гла ша ва ју за пси хи ја триј ске 
па ци јен те“. Да ље је на ве де но да је „до ку мент 10“ пот пи сан и ове рен од пр-
во о кри вље ног, био ис так нут у свим про сто ри ја ма Кли нич ког цен тра – Кра-
гу је вац то ком 2007. и 2008. го ди не, као и да је по сту па ју ћи су ди ја „про тив-
за ко ни то ан га жо вао“ суд ског ве шта ка пси хи ја тра П. Ц. ко ме је окри вље ни 
– др Р. П. ди рек тор. Под но си о ци устав не жал бе сма тра ју да им је ус кра ће-
но Уста вом за јем че но „пра во на аде кват но ле че ње, пра во на жи вот, пра во 
на част и до сто јан ство, про фе си о нал ни углед и диг ни тет”, као и пра во на 
пра вич но и за ко ни то су ђе ње. 

Под но си тељ ка устав не жал бе Мир ја на Мар ко вић је 17. мар та 2010. го-
ди не до ста ви ла Устав ном су ду још јед ну до пу ну устав не жал бе ко јом оспо-
ра ва ре ше ње Окру жног су да у Кра гу јев цу Гж. 1395/09 од 7. ју ла 2009. го ди-
не, по на вља ју ћи исте на во де као у до пу ни устав не жал бе од 22. де цем бра 
2009. го ди не обе ле же ној бро јем „I“, ис ти чу ћи пре све га да не по сто ји прав-
ни лек ко ји ни је ис ко ри шћен пре под но ше ња устав не жал бе.

3. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо-
же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или 
ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју 
или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, 
ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву 
за шти ту. По сту пак по устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. Уста-
ва, уре ђу је за ко ном.

Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва се јем чи сва ком пра во да не за ви сан, 
не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, 
јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње 
ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га. 

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

4. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у до ку мен та ци-
ју при ло же ну уз устав ну жал бу, по дат ке Аген ци је за при ва ти за ци ју и утвр-
дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за од лу чи ва ње:

Оп штин ски суд у Кра гу јев цу (у да љем тек сту: Оп штин ски суд) пре су-
дом П. 399/05, од 7. ју на 2006. го ди не, оба ве зао је ту же ног ДП Ин ду стри-
ја „Фи лип Кља јић“ из Кра гу јев ца, да ту жи љи, ов де под но си тељ ки устав не 
жал бе, ис пла ти од ре ђе не нов ча не из но се на име не ис пла ће них ми ни мал-
них за ра да за ме се це април, мај, сеп тем бар, ок то бар, но вем бар и де цем бар 
2002. го ди не, као и за ме се це ја ну ар, фе бру ар, март и април 2003. го ди не, 
за тим на име ју би лар не на гра де, на име от прем ни не због од ла ска у ин ва-
лид ску пен зи ју, са при па да ју ћом за кон ском за те зном ка ма том, као и тро-
шко ве пар нич ног по ступ ка. 
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Под но си тељ ка устав не жал бе је, као из вр шни по ве ри лац, под не ла Оп-
штин ском су ду пред лог за од ре ђи ва ње из вр ше ња про тив из вр шног ду-
жни ка, ДП Ин ду стри ја „Фи лип Кља јић“ из Кра гу јев ца, а на осно ву из вр-
шне пре су де Оп штин ског су да П. 399/05 од 7. ју на 2006. го ди не. Ре ше њем 
Оп штин ског су да И. 1444/06 од 15. сеп тем бра 2006. го ди не од ре ђе но је из-
вр ше ње, да би исти суд ре ше њем И. 1444/06 од 28. де цем бра 2006. го ди не 
усво јио жал бу из вр шног ду жни ка из ја вље ну про тив на ве де ног ре ше ња од 
15. сеп тем бра 2006. го ди не и пр во сте пе но ре ше ње ста вио ван сна ге, те уки-
нуо све спро ве де не рад ње.

Под но си тељ ка устав не жал бе је по но во кра јем 2007. го ди не под не ла 
Оп штин ском су ду, пред лог за од ре ђи ва ње из вр ше ње про тив из вр шног ду-
жни ка, ДП Ин ду стри ја „Фи лип Кља јић“ из Кра гу јев ца, а на осно ву из вр-
шне пре су де Оп штин ског су да П. 399/05 од 7. ју на 2006. го ди не, ко ји је Оп-
штин ски суд ре ше њем И. 1885/07 од 15. апри ла 2009. го ди не од ба цио као 
не до зво љен.

По сту па ју ћи по жал би из вр шног по ве ри о ца, Окру жни суд је ре ше њем 
Гж. 1395/09 од 7. ју ла 2009. го ди не, од био као нео сно ва ну жал бу под но си-
тељ ке устав не жал бе и по твр дио ре ше ње Оп штин ског су да И. 1885/07 од 15. 
апри ла 2009. го ди не, са обра зло же њем да је пр во сте пе ни суд пра вил но по-
сту пио, има ју ћи у ви ду да је из вр шни ду жник у по ступ ку ре струк ту ри ра ња.

Ре ше њем При вред ног су да у Кра гу јев цу Ст. 45/2010 од 5. мар та 2010. го-
ди не отво рен је по сту пак сте ча ја над сте чај ним ду жни ком ДП Ин ду стри ја 
„Фи лип Кља јић“ из Кра гу јев ца.

5. Од ред бом чла на 5. став 1. За ко на о из вр шном по ступ ку („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 125/04) је про пи са но да је у по ступ ку из вр ше ња и обез-
бе ђе ња суд ду жан да по сту па хит но.

За ко ном о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05 
и 123/07) уре ђу ју се усло ви и по сту пак про ме не вла сни штва дру штве ног, од-
но сно др жав ног ка пи та ла (у да љем тек сту: при ва ти за ци ја) (члан 1). Истим 
за ко ном је про пи са но: да је пред мет при ва ти за ци је дру штве ни, од но сно др-
жав ни ка пи тал (у да љем тек сту: ка пи тал), у пред у зе ћи ма и дру гим прав ним 
ли ци ма (у да љем тек сту: су бјек ти при ва ти за ци је), ако по себ ним про пи си ма 
ни је дру га чи је од ре ђе но, да је пред мет при ва ти за ци је и др жав ни ка пи тал ко-
ји је ис ка зан у ак ци ја ма или уде ли ма, ако усло ви и по сту пак про да је тог ка-
пи та ла ни су дру га чи је уре ђе ни по себ ним про пи сом, да у по ступ ку при ва ти-
за ци је мо же се про да ти имо ви на или део имо ви не су бјек та при ва ти за ци је, 
од но сно по је ди ни де ло ви су бјек та при ва ти за ци је (члан 3. ст. 1. до 3); да су 
су бјек ти над ле жни за спро во ђе ње при ва ти за ци је – 1) Аген ци ја за при ва ти-
за ци ју, 2) Ак циј ски фонд и 3) Цен трал ни ре ги стар за хар ти је од вред но сти, 
као и да се у по ступ ку при ва ти за ци је во ди При ва ти за ци о ни ре ги стар (члан 
4); да је Аген ци ја за при ва ти за ци ју (у да љем тек сту: Аген ци ја) прав но ли це 
ко је про да је ка пи тал, од но сно имо ви ну и про мо ви ше, ини ци ра, спр о во ди и 
кон тро ли ше по сту пак при ва ти за ци је, у скла ду са за ко ном (члан 5. став 1).

Од ред ба ма чла на 14. ст. 1. и 2. За ко на о при ва ти за ци ји је про пи са но да 
се за при ва ти за ци ју не при ва ти зо ва ног дру штве ног ка пи та ла јав ни по зив 
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за уче шће на јав ном тен де ру, од но сно јав ној аук ци ји, мо ра об ја ви ти нај ка-
сни је до 31. де цем бра 2008. го ди не, као и да ако се јав ни по зив не об ја ви у 
ро ку из ста ва 1. овог чла на, Аген ци ја до но си ре ше ње о по кре та њу при нуд-
не ли кви да ци је су бјек та при ва ти за ци је.

Од ред ба ма чла на 19. За ко на о при ва ти за ци ји је пр о пи са но: да ако Аген-
ци ја про це ни да ка пи тал или имо ви на су бјек та при ва ти за ци је не мо гу би-
ти про да ти ме то дом јав ног тен де ра или јав не аук ци је без прет ход ног ре-
струк ту ри ра ња, Аген ци ја до но си од лу ку о ре струк ту ри ра њу у по ступ ку 
при ва ти за ци је, у скла ду са овим за ко ном (став 1); да ре струк ту ри ра ње у 
по ступ ку при ва ти за ци је (у да љем тек сту: ре струк ту ри ра ње), у сми слу овог 
за ко на, је су про ме не ко је се од но се на су бјект при ва ти за ци је и ње го ва за ви-
сна пред у зе ћа, ко је омо гу ћа ва ју про да ју ње го вог ка пи та ла или имо ви не, а 
на ро чи то – 1) ста ту сне про ме не, про ме не прав не фор ме, про ме не уну тра-
шње ор га ни за ци је и дру ге ор га ни за ци о не про ме не, 2) от пис глав ни це ду-
га, при па да ју ће ка ма те или дру гих по тра жи ва ња, у це ли ни или де ли мич но, 
3) от пу шта ње ду га у це ли ни или де ли мич но ра ди на ми ри ва ња по ве ри ла ца 
из сред ста ва оства ре них од про да је ка пи та ла су бјек та при ва ти за ци је (став 
2); да у су бјек ти ма при ва ти за ци је у ко ји ма је спро ве де но ре струк ту ри ра-
ње, Аген ци ја про да је ка пи тал, од но сно имо ви ну, ме то дом јав ног тен де ра 
или јав не аук ци је (став 3).

Од ред ба ма чла на 10. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при ва ти-
за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 123/07) је, по ред оста лог, до дат члан 
20ж ко јим је пр о пи са но: да се од да на до но ше ња од лу ке о ре струк ту ри ра-
њу до да на до но ше ња од лу ке о окон ча њу ре струк ту ри ра ња, про тив су бјек-
та при ва ти за ци је, од но сно над ње го вом имо ви ном, не мо же од ре ди ти или 
спро ве сти при нуд но из вр ше ње ни ти би ло ко ја ме ра по ступ ка из вр ше ња ра-
ди на ми ре ња по тра жи ва ња (став 1); да од лу ка о ре струк ту ри ра њу има сна-
гу из вр шне ис пра ве (став 2); да од лу ку о ре струк ту ри ра њу Аген ци ја, у ро ку 
од пет да на од да на ње ног до но ше ња, до ста вља ор га ну над ле жном за спро-
во ђе ње при нуд не на пла те, су до ви ма и дру гим ор га ни ма над ле жним за до-
но ше ње осно ва и на ло га за при нуд ну на пла ту (став 3); да на осно ву од лу ке 
о ре струк ту ри ра њу ор ган над ле жан за спро во ђе ње при нуд не на пла те об у-
ста вља из вр ша ва ње еви ден ти ра них осно ва и на ло га, а су до ви и дру ги ор га-
ни над ле жни за до но ше ње осно ва и на ло га за при нуд ну на пла ту не до но се 
но ве осно ве и на ло ге за при нуд ну на пла ту (став 4); да се пре ки да по сту пак 
при нуд ног из вр ше ња ко ји је у то ку (став 7); да по окон ча њу ре струк ту ри-
ра ња, од но сно по сле про да је јав ним тен де ром или јав ном аук ци јом, Аген-
ци ја оба ве шта ва су до ве и ор га не из ста ва 4. овог чла на о упла ти про дај не 
це не и о по ве ри о ци ма ко ји сво је по тра жи ва ње на ми ру ју из те це не (став 8).

Од ред ба ма За ко ном о сте ча ју („Слу жбе ни гла сник РС“, број 104/09) је 
про пи са но: да сте чај ни по ве ри о ци сво ја по тра жи ва ња пре ма сте чај ном ду-
жни ку оства ру ју са мо у сте чај ном по ступ ку (члан 80. став 1); да у се тре нут-
ку на сту па ња прав них по сле ди ца отва ра ња по ступ ка сте ча ја пре ки да ју сви 
суд ски по ступ ци у од но су на сте чај ног ду жни ка и на ње го ву имо ви ну, сви 
управ ни по ступ ци по кре ну ти на зах тев сте чај ног ду жни ка, као и управ ни  
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и по ре ски по ступ ци ко ји за пред мет има ју утвр ђи ва ње нов ча не оба ве зе сте-
чај ног ду жни ка (члан 88); да од да на отва ра ња сте чај ног по ступ ка не мо же 
се про тив сте чај ног ду жни ка, од но сно над ње го вом имо ви ном, од ре ди ти и 
спро ве сти при нуд но из вр ше ње, ни ти би ло ко ја ме ра по ступ ка из вр ше ња 
осим из вр ше ња ко ја се од но се на оба ве зе сте чај не ма се и тро шко ва сте чај-
ног по ступ ка, као и да се по ступ ци из ста ва 1. овог чла на ко ји су у то ку об-
у ста вља ју (члан 93. ст. 1. и 2).

6. Ана ли зи ра ју ћи на во де устав не жал бе са ста но ви шта озна че ног и 
Уста вом за јем че ног пра ва, Устав ни суд на ла зи да је за од лу чи ва ње о пред-
мет ној устав ној жал би, по ред по сту па ња Оп штин ског су да, бит но и по сту-
па ње Аген ци је, као за ко ном овла шће не ор га ни за ци је за спро во ђе ње при ва-
ти за ци је, па и по ступ ка ре струк ту ри ра ња над су бјек том при ва ти за ци је, јер 
је из вр шни ду жник, на осно ву од лу ке Аген ци је Р-26/04-ОД од 1. сеп тем бра 
2004. го ди не, био у по ступ ку ре струк ту ри ра ња. 

Да кле, у та квој си ту а ци ји по треб но је пре и спи та ти не са мо по сту па-
ње из вр шног су да, већ и по сту па ње дру гих др жав них ор га на или вр ши ла-
ца јав них овла шће ња ко ји су пред у зи ма ли по је ди не рад ње у ве зи са тим 
по ступ ком а ко је су би ле од лу чу ју ће за ко на чан ис ход из вр шног по ступ ка 
(ви де ти, по ред оста лих, Од лу ку Устав ног су да Уж–315/2008 од 13. но вем-
бра 2008. го ди не). Има ју ћи у ви ду да је од ред бом чла на 20ж став 1. За ко на 
о при ва ти за ци ји про пи са но да се про тив из вр шног ду жни ка не мо же вр-
ши ти при нуд на на пла та до окон ча ња по ступ ка ре струк ту ри ра ња, Устав ни 
суд кон ста ту је да Оп штин ски суд ни је ни мо гао пред у зе ти рад ње усме ре-
не ка спро во ђе њу из вр ше ња упра во због са др жи не на ве де не од ред бе чла на 
20ж став 1. За ко на о при ва ти за ци ји. У та квој си ту а ци ји по сту па ње Аген-
ци је ко ја спро во ди по сту пак ре струк ту ри ра ња из вр шног ду жни ка до би ја 
на пу ном зна ча ју. На и ме, по сту пак ре струк ту ри ра ња из вр шног ду жни ка 
је тра јао од 1. сеп тем бра 2004. го ди не, ка да је Аген ци ја до не ла од лу ку о по-
кре та њу тог по ступ ка Р-26/04-ОД, па до 5. мар та 2010. го ди не, ка да је отво-
рен по сту пак сте ча ја над из вр шним ду жни ком. Устав ни суд сма тра да, иа-
ко се оду го вла че ње у из вр ше њу пре су де или пак ње но не из вр ше ње мо же 
оправ да ти у по себ ним окол но сти ма, то не сме би ти та ко да угро жа ва су-
шти ну пра ва за јем че них Уста вом. Та кав став је за у зео и Европ ски суд за 
људ ска пра ва (ви де ти пре су де у пред ме ти ма Im mo bi li a re Saf fi про тив Ита
ли је, број апли ка ци је 22774/93, став 74, и Ка ча пор и дру ги про тив Ср би је, 
број апли ка ци је 2269/06 од 15. ја ну а ра 2008. го ди не, став 107). По ред то га, 
Устав ни суд ука зу је да је од ред ба ма чла на 14. ст. 1. и 2. За ко на о при ва ти за-
ци ји про пи сан крај њи рок – 31. де цем бар 2008. го ди не до ко га је мо рао би-
ти об ја вљен јав ни по зив за уче шће на јав ном тен де ру, од но сно јав ној аук-
ци ји, као и прав не по сле ди це уко ли ко се јав ни по зив не об ја ви у на ве де ном 
ро ку. На и ме, у том слу ча ју је Аген ци ја би ла ду жна да до не се ре ше ње о по-
кре та њу при нуд не ли кви да ци је су бјек та при ва ти за ци је. Ме ђу тим, по сту-
пак ре струк ту ри ра ња у по ступ ку при ва ти за ци је из вр шног ду жни ка ни је 
окон чан у пред ви ђе ном ро ку. 
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У ве зи са из не тим, Устав ни суд кон ста ту је да је по во дом ини ци ја ти ва 
за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 20ж За ко на о при ва ти за ци ји, у пред-
ме ту IУз-98/2009, на сед ни ци одр жа ној 23. ју на 2011. го ди не, до нео Ре ше ње 
ко јим ни је при хва тио ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти оспо ре них од ре да ба За ко на о при ва ти за ци ји. У обра зло же њу 
овог ре ше ња Устав ног су да, у оце ни на во да ини ци ја ти ве ко ји ма су ука зу-
је на не са гла сност оспо ре них од ре да ба За ко на са чла ном 32. став 1. Уста ва, 
ко ји ма се јем чи пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку, по ред оста лог, на ве де но 
је: да Устав ни суд ука зу је да се од ред ба чла на 20ж За ко на ну жно мо ра ту-
ма чи ти у ве зи са од ред бом чла на 14. За ко на, ко ја из ри чи то од ре ђу је крај њи 
рок (31. де цем бар 2008. го ди не) у ко ме је, у по ступ ку при ва ти за ци је не при-
ва ти зо ва ног дру штве ног ка пи та ла јав ни по зив за уче шће на јав ном тен де-
ру, од но сно јав ној аук ци ји мо рао би ти об ја вљен, а у су прот ном Аген ци ја је 
би ла ду жна да до не се ре ше ње о по кре та њу при нуд не ли кви да ци је су бјек та 
при ва ти за ци је; да, ка ко је циљ ре струк ту ри ра ња су бјек та при ва ти за ци је, 
са гла сно чла ну 19. За ко на о при ва ти за ци ји, да на кон спро ве де ног ре струк-
ту ри ра ња Аген ци ја про да ка пи тал, од но сно имо ви ну ме то дом јав ног тен де-
ра или јав не аук ци је, а пре ма чла ну 14. За ко на, јав ни тен дер или јав на аук-
ци ја су мо ра ли да се об ја ве нај ка сни је до 31. де цем бра 2008. го ди не то, по 
ста но ви шту Устав ног су да, на кон на ве де ног да ту ма ви ше ни је мо гу ће спро-
во ди ти ре струк ту ри ра ње, већ је Аген ци ја за при ва ти за ци ју мо ра ла по кре-
ну ти по сту пак при нуд не ли кви да ци је за све не при ва ти зо ва не при вред не 
су бјек те. Из из ло же ног сле ди да се су бјек ти при ва ти за ци је на кон 31. де цем-
бра 2008. го ди не ви ше не мо гу на ла зи ти у по ступ ку ре струк ту ри ра ња и да 
сто га пре ста ју да по сто је и раз ло зи за тра ја ње пре ки да по ступ ка из вр ше ња. 

Пре ма на чел ном прав ном схва та њу Вр хов ног ка са ци о ног су да од 24. фе-
бру а ра 2011. го ди не, из вр шни по ступ ци ко ји се од но се на на пла ту нов ча них 
по тра жи ва ња из рад ног од но са утвр ђе них из вр шним ис пра ва ма ду жни ка, 
су бјек та при ва ти за ци је у ре струк ту ри ра њу, не ће се пре ки да ти, а пре ки ну-
ти по ступ ци ће се на ста ви ти и окон ча ти. 

Устав ни суд оце њу је да, без об зи ра на то да ли је из вр шни ду жник фи-
зич ко ли це, при ват но прав но ли це или прав но ли це у ве ћин ском др жав-
ном вла сни штву, на др жа ви је да пре ду зме све ме ре да се прав но сна жна 
суд ска пре су да из вр ши, као и да, при то ме, обез бе ди де ло твор но уче шће 
ње ног апа ра та (ви де ти пре су де Pi ni и дру ги про тив Ру му ни је, број апли ка-
ци је 78028/01 и 78029/01 и Ка ча пор и дру ги про тив Ср би је, став 108 и Од-
лу ку Устав ног су да Уж-2008/2009 од 2. ју на 2011. го ди не). 

7. Сле дом све га ре че ног, Устав ни суд је утвр дио да је по вре ђе но пра-
во под но си тељ ке устав не жал бе на пра вич но су ђе ње, за јем че но од ред бом 
чла на 32. став 1. Уста ва. Сто га је Устав ни суд усво јио устав ну жал бу, са гла-
сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду, од лу чу ју ћи као у тач-
ки 1. из ре ке.

Устав ни суд кон ста ту је да се, у кон крет ном слу ча ју, штет не по сле ди-
це не мо гу от кло ни ти по ни шта јем оспо ре них ака та, јер је над из вр шним  



566 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

ду жни ком отво рен по сту пак сте ча ја, та ко да се про тив ње га не мо же во ди-
ти по сту пак из вр ше ња (члан 93. став 1. За ко на о сте ча ју). Та ко ђе, с об зи-
ром на то да под но си тељ ка устав не жал бе ни је под не ла зах тев за на кна ду 
ште те у сми слу чла на 89. ст. 2. и 3. За ко на о Устав ном су ду, Устав ни суд на-
ла зи да је об ја вљи ва ње ове од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср-
би је“, је ди на ме ра ко ја се мо же од ре ди ти у овом кон крет ном слу ча ју, ра ди 
по сти за ња са тис фак ци је под но си тељ ки устав не жал бе, па је од лу чио као у 
тач ки 3. из ре ке.

8. Оце њу ју ћи да ли је оспо ре ним ре ше њи ма Оп штин ског су да И. 1885/07 
од 15. апри ла 2009. го ди не и Окру жног су да Гж. 1395/09 од 7. ју ла 2009. го ди не 
под но си тељ ки устав не жал бе по вре ђе но пра во на жи вот, Устав ни суд на ла-
зи да се та кве тврд ње не мо гу до ве сти у ве зу ни ти са Уста вом утвр ђе ном са-
др жи ном тог пра ва, ни ти са са др жи ном оспо ре них ака та. Раз ло ге на ко ји ма 
за сни ва сво је тврд ње о по вре ди, од но сно ус кра ћи ва њу озна че ног пра ва, под-
но си тељ ка устав не жал бе за сни ва на чи ње ни ца ма ве за ним за свој со ци јал ни 
и здрав стве ни ста тус, а ко је не мо гу са ме по се би оправ да ти тврд ње о по вре-
ди на ве де ног пра ва. По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је у овом де лу од ба цио 
устав ну жал бу, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 3) За ко на о Устав ном 
су ду, јер ни су ис пу ње не Уста вом и За ко ном утвр ђе не прет по став ке за во ђе-
ње по ступ ка и од лу чи ва ње, од лу чу ју ћи као у дру гом де лу тач ке 1. из ре ке.

9. Од лу чу ју ћи о пре о ста лом де лу устав не жал бе, Устав ни суд пре све-
га ука зу је да је од ред бом чла на 82. став 1. За ко на о Устав ном су ду про пи са-
но да се устав на жал ба мо же из ја ви ти про тив по је ди нач ног ак та или рад-
ње др жав ног ор га на или ор га ни за ци је ко јој је по ве ре но јав но овла шће ње, 
а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо-
де за јем че не Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на 
сред ства или је за ко ном ис кљу че но пра во на њи хо ву суд ску за шти ту, док је 
од ред бом чла на 85. став 1. на ве де ног За ко на, по ред оста лог, про пи са но да 
устав на жал ба мо ра да са др жи и раз ло ге жал бе и на во де у че му се са сто ји 
по вре да или ус кра ћи ва ње за јем че ног пра ва за ко је се твр ди да је по вре ђе-
но, од но сно ус кра ће но.

10. Раз ма тра ју ћи устав ну жал бу из ја вље ну про тив „од го во ра“ Аген ци-
је за при ва ти за ци ју Ре пу бли ке Ср би је број 152/02-3010 од 30. ок то бра 2008. 
го ди не, ко јим је под но си тељ ка устав не жал бе оба ве ште на да Аген ци ја за 
при ва ти за ци ју, у скла ду са За ко ном о при ва ти за ци ји, не ма за кон ских мо-
гућ но сти да јој пре окон ча ња по ступ ка ре струк ту ри ра ња из вр ши ис пла ту 
по тра жи ва ња, Устав ни суд је оце нио да оспо ре ни акт не пред ста вља по је-
ди нач ни акт ко јим се од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма не ког ли ца про тив 
ко га се, у сми слу чла на 170. Уста ва и чла на 82. став 1. За ко на о Устав ном су-
ду, мо же из ја ви ти устав на жал ба, па је, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. 
тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду, и у овом де лу од ба цио устав ну жал бу, јер 
не по сто је прет по став ке утвр ђе не Уста вом и за ко ном за во ђе ње по ступ ка.

11. Што се ти че устав не жал бе из ја вље не про тив пре су де Оп штин-
ског су да П. 2444/06 од 14. ма ја 2007. го ди не и пре су де Окру жног су да Гж. 
1436/07 од 2. ок то бра 2007. го ди не, Устав ни суд је утвр дио да је на ве де ном 
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пре су дом Оп штин ског су да од би јен као нео сно ван ту жбе ни зах тев ту жи-
ла ца, ов де под но си ла ца устав не жал бе, ко јим су тра жи ли да се оба ве жу 
ту же ни, Кли нич ки цен тар „Кра гу је вац“ и др Р. П, да им ис пла те од ре ђе не 
нов ча не из но се на име на кна де не ма те ри јал не ште те, са при па да ју ћом за-
кон ском за те зном ка ма том, док је оспо ре ном пре су дом Окру жног су да од-
би је на као нео сно ва на жал ба ту жи ла ца и по твр ђе на пр во сте пе на пре су да. 

Устав ни суд кон ста ту је да се у устав ној жал би не на во де устав но прав-
ни раз ло зи ко ји би ука зи ва ли на по сто ја ње по вре де пра ва на пра вич но су-
ђе ње, већ се са мо на во ди да су они као ту жи о ци „трај но оква ли фи ко ва ни 
у суд ским до ку мен ти ма као мен тал но бо ле сни“. Устав ни суд у обра зло же-
њи ма оспо ре них пре су да ни је про на шао ни шта што би по твр ди ло ове на-
во де под но си ла ца устав не жал бе. Устав ни суд и у овом пред ме ту ука зу је да 
устав на жал ба ни је прав но сред ство ко јим стран ка ко ја је не за до вољ на ис-
хо дом по ступ ка во ђе ним пред су до ви ма или дру гим др жав ним ор га ни ма 
мо же од Устав ног су да мо же тра жи ти пре и спи ти ва ње за ко ни то сти од лу-
ка до не се них у по ступ ку ко ји је прет хо дио устав но суд ском, као и да фор-
мал но по зи ва ње на по вре ду Уста вом за јем че них пра ва, устав ну жал бу не 
чи ни до пу ште ном.

На осно ву из ло же ног, Устав ни суд је од ба цио устав ну жал бу и у де лу 
из ја вље ном про тив пре су де Оп штин ског су да П. 2444/06 од 14. ма ја 2007. 
го ди не и пре су де Окру жног су да Гж. 1436/07 од 2. ок то бра 2007. го ди не, 
са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 3) За ко на о Устав ном су ду, јер ни-
су ис пу ње не Уста вом и За ко ном утвр ђе не прет по став ке за во ђе ње по ступ-
ка и од лу чи ва ње.

12. До пу ном устав не жал бе обе ле же ном бро јем „III“ оспо ре не су пре-
су де Оп штин ског су да К. 34/07 од 17. мар та 2009. го ди не и Окру жног су да 
Кж. 484/09 од 4. ју на 2009. го ди не. Под но си о ци устав не жал бе, ко ји су има-
ли про це сну уло гу при ват них ту жи ла ца у том кри вич ном по ступ ку, сма тра-
ју да им је ус кра ће но „пра во на аде кват но ле че ње“, пра во на жи вот, „пра-
во на част и до сто јан ство, про фе си о нал ни углед и диг ни тет“, као и пра во 
на пра вич но и за ко ни то су ђе ње. Уви дом у оспо ре не пре су де, Устав ни суд 
је утвр дио да су пр во сте пе ном пре су дом окри вље ни Р. П. и М. Ј. осло бо ђе-
ни од оп ту жбе да су из вр ши ли кри вич но де ло кле ве те из чла на 171. став 3. 
Кри вич ног за ко ни ка, а при ват ни ту жи о ци, ов де под но си о ци устав не жал-
бе, су упу ће ни да у пар нич ном по ступ ку оства ре свој имо вин ско прав ни 
зах тев. Дру го сте пе ном пре су дом од би је на је жал ба при ват них ту жи ла ца и 
по твр ђе на пр во сте пе на пре су да. 

Ка ко се у кри вич ном по ступ ку од лу чу је о осно ва но сти сум ње ко ја је 
би ла раз лог да се про тив не ког ли ца по кре не кри вич ни по сту пак и о оп-
ту жба ма ко је се не ком ли цу ста вља ју на те рет, то се, по оце ни Устав ног су-
да, у кри вич ном по ступ ку Уста вом за јем че но пра во на пра вич но су ђе ње 
га ран ту је пре све га окри вље ном, од но сно оп ту же ном ли цу. Ова кав став 
Устав ног су да по твр ђу је и од ред ба чла на 1. За ко ни ка о кри вич ном по ступ-
ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 122/08 и 72/09), ко јом је про пи са но да се овим 
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за ко ни ком утвр ђу ју пра ви ла да ни ко не вин не бу де осу ђен, а да се учи ни о-
цу кри вич ног де ла из рек не кри вич на санк ци ја под усло ви ма ко је пред ви ђа 
кри вич ни за кон и на осно ву за ко ни то спро ве де ног по ступ ка. 

Из на ве де ног сле ди да при ват ни ту жи лац и оште ће ни као ту жи лац, а 
ни сам јав ни ту жи лац ка да кри вич но го ње ње пред у зи ма по слу жбе ној ду-
жно сти, не ма ју ни Уста вом, ни за ко ном за јем че но пра во да ће се про тив 
тре ћег ли ца во ди ти кри вич ни по сту пак, ни ти да ће ли це ко је је окри вље но 
би ти и осу ђе но, од но сно да ће му би ти из ре че на од ре ђе на кри вич на санк-
ци ја. Сто га се под но си о ци устав не жал бе у овом слу ча ју не мо гу по зи ва ти 
на то да им је оспо ре ним пре су да ма по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње 
из чла на 32. став 1. Уста ва.  Ова кав прав ни став Устав ни суд је већ из ра зио 
у ви ше сво јих од лу ка (ви де ти нпр.  Ре ше ње Уж – 713/08 од 27. ја ну а ра 2010. 
го ди не). Исти став је за у зео и Европ ски суд за људ ска пра ва у пре су ди до-
не тој 6. апри ла 2004. го ди не у пред ме ту Kr zak про тив Пољ ске, апли ка ци ја 
број 51515/99, ст. 23. до 25), ка да је оце нио да Европ ска кон вен ци ја за за шти-
ту људ ских пра ва и основ них сло бо да не га ран ту је пра во да ће се про тив 
тре ћег ли ца по кре ну ти кри вич ни по сту пак, ни ти да ће то ли це би ти осу ђе-
но, те је од ба цио пред став ку због по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње, јер је 
утвр дио да је ra ti o nae ma te ri ae ин ком па ти бил на са од ред ба ма Кон вен ци је.

Има ју ћи у ви ду да под но си о ци устав не жал бе ни су на ве ли устав но-
прав не раз ло ге за по вре де пра ва на ко је се по зи ва ју, већ су са мо ис та кли 
свој ин те рес да ли ца ко ја су осло бо ђе на од оп ту жби, бу ду осу ђе на, Устав-
ни суд је и у овом де лу устав ну жал бу од ба цио, са гла сно од ред би чла на 36. 
став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду, јер не по сто је прет по став ке утвр-
ђе не Уста вом и За ко ном за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње.

13. По ла зе ћи од све га на ве де ног, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла-
на 45. тач ка 9) и чла на 46. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, као и чла на 84. 
По слов ни ка о ра ду Устав ног су да, од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-503/2009 од 2. но вем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 96/11)

Не ма по вре де пра ва на на кна ду ште те 
из чла на 35. став 2. Уста ва, ни  

пра ва на јед на ку за шти ту пра ва  
из чла на 36. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је 

О Д Л У К У

Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба М. С. и В. Д. из ја вље на про тив 
пре су де Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду Гж. 1948/10 од 3. ју на 2010. го ди не. 
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О б р а з л о ж е њ е

1. М. С. и В. Д., обо је из Обре нов ца, су 16. ју ла 2010. го ди не, пре ко пу но-
моћ ни ка Д. Р, адво ка та из Бе о гра да, под не ли Устав ном су ду устав ну жал бу 
про тив пре су де Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду Гж. 1948/10 од 3. ју на 2010. го-
ди не, због по вре де пра ва на на кна ду ште те из чла на 35. став 2. Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је и пра ва на јед на ку за шти ту пра ва из чла на 36. став 1. Уста ва.

У устав ној жал би је, из ме ђу оста лог, на ве де но: да су ро ди те љи под-
но си ла ца устав не жал бе 12. ју на 1999. го ди не оте ти од стра не те ро ри ста 
у Уро шев цу пре по вла че ња ору жа них сна га Ре пу бли ке Ср би је; да је пр во-
сте пе ни суд усво јио ту жбе ни зах тев под но си ла ца за на кна ду не ма те ри јал-
не ште те, са обра зло же њем да је ту же на Ре пу бли ка Ср би ја од го вор на због 
то га што њен ор ган ни је спре чио ште ту од ака та на си ља и те ро ра, што му 
је би ла ду жност на осно ву чла на 7. За ко на о ми ни стар стви ма, ко ји је ва-
жио на дан 12. јун 1999. го ди не, ка да је от ми ца из вр ше на; да је дру го сте пе-
ни суд по гре шно при ме нио ма те ри јал но пра во, јер је оце нио да је Ре пу бли-
ка Ср би ја у том пе ри о ду има ла са мо оба ве зу да по ву че сво је без бед но сне 
сна ге са те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је, те да ни је би ла над ле жна да оба вља 
по сло ве за шти те жи во та и лич не си гур но сти гра ђа на на тој те ри то ри ји; да 
су, по ми шље њу под но си ла ца устав не жал бе, по ли циј ске сна ге Ре пу бли ке 
Ср би је би ле у оба ве зи да до 15. ју на 1999. го ди не бри ну о без бед но сти гра-
ђа на и спре че ште ту од ака та на си ља и те ро ра, има ју ћи у ви ду да је Уро ше-
вац при па дао зо ни 1, на осно ву Ку ма нов ског спо ра зу ма. Под но си о ци су у 
устав ној жал би на ве ли да су дру га ли ца ко ја су тра жи ла на кна ду ште те ус-
лед те ро ри стич ког на па да ко ји се до го дио у пе ри о ду од Ку ма нов ског спо-
ра зу ма до до ла ска КФОР-а, ово пра во и оства ри ла, те су као до каз за сво је 
тврд ње до ста ви ли пре су де Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду Гж. 2005/2010 од 
17. мар та 2010. го ди не и Гж. 605/10 од 10. ју на 2010. го ди не. Пред ло жи ли су 
да Устав ни суд усво ји њи хо ву устав ну жал бу и утвр ди да су им оспо ре ном 
пре су дом по вре ђе на Уста вом за јем че на пра ва на јед на ку за шти ту пра ва и 
на на кна ду ште те, као и да по ни шти оспо ре ну пре су ду Апе ла ци о ног су да у 
Бе о гра ду Гж. 1948/10 од 3. ју на 2010. го ди не.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре-
ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста-
вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи-
хо ву за шти ту. По сту пак по устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. 
Уста ва, уре ђу је за ко ном.

У по ступ ку пружањa устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни суд 
утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си-
ла ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но њи хо во Уста вом за јем че но 
пра во или сло бо да. 
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3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку, на осно ву са др жи не устав-
не жал бе и уви дом у до ку мен та ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу, утвр дио 
сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за од лу чи ва ње:

Ре ше њем Че твр тог оп штин ског су да у Бе о гра ду Р2-56/02 од 11. ју на 2003. 
го ди не не ста ли М.С. и Д.С. про гла ше ни су за умр ле, а као да тум смр ти утвр-
ђен је 2. јул 2000. го ди не. У обра зло же њу овог ре ше ња је, из ме ђу оста лог, на-
ве де но: да је уви дом у по твр ду Ју го сло вен ског цр ве ног кр ста од 26. ју на 2001. 
го ди не утвр ђе но да су М.С. и Д.С. оте ти од стра не на о ру жа них при пад ни-
ка ОВК 1. ок то бра 1999. го ди не; да је суд, на осно ву ре зул та та до ка зног по-
ступ ка, утвр дио да су про тив ни ци пред ла га ча оте ти 1. ок то бра 1999. го ди-
не, да ни је утвр ђен та чан да тум смр ти на ве де них ли ца, те да је суд утвр дио 
да је смрт на сту пи ла пр вог да на по ис те ку ро ка од го ди ну да на од да на пре-
стан ка не при ја тељ ства – 1. ју ла 1999. го ди не, из ког раз ло га је од лу чио као у 
из ре ци тог ре ше ња, од но сно као да тум смр ти утвр дио је 2. јул 2000. го ди не.

Пр ви оп штин ски суд у Бе о гра ду је пре су дом П. 5017/06 од 29. но вем бра 
2007. го ди не де ли мич но усво јио ту жбе ни зах тев ту жи ла ца, ов де под но си-
ла ца устав не жал бе, и оба ве зао Ре пу бли ку Ср би ју – Ми ни стар ство уну тра-
шњих по сло ва да ту жи о ци ма на име на кна де не ма те ри јал не ште те за пре-
тр пље не ду шев не бо ло ве због смр ти бли ских ли ца ис пла ти из но се бли же 
на ве де не у овој пре су ди, као и тро шко ве пар нич ног по ступ ка, док је пре о-
ста ли део ту жбе ног зах те ва од би јен као нео сно ван. У обра зло же њу пр во-
сте пе не пре су де је, из ме ђу оста лог, на ве де но: да је пр во сте пе ни суд имао у 
ви ду да је у по твр да ма Ју го сло вен ског Цр ве ног кр ста на ве де но да су пок. 
М. С. и Д. С. оте ти из по ро дич не ку ће у Уро шев цу 1. ок то бра 1999. го ди не, 
али да је пр во сте пе ни суд за кљу чио да ове по твр де ни су од ути ца ја на дру-
га чи је од лу чи ва ње, јер је суд по кло нио ве ру ис ка зи ма све до ка о то ме да су 
са да пок. М. С. и Д. С. оте ти 12. ју на 1999. го ди не, бу ду ћи да већ од 13. ју на 
1999. го ди не ни су за те че ни у сво јој ку ћи, ни ти се од та да о њи ма би ло шта 
зна ло; да су ре ше њем Че твр тог оп штин ског су да у Бе о гра ду Р2/56/02 од 11. 
ју на 2003. го ди не М.С. и Д.С. про гла ше ни умр лим и да је као да тум њи хо-
ве смр ти утвр ђен 2. јул 2000. го ди не; да су, по оце ни Пр вог оп штин ског су-
да у Бе о гра ду, ор га ни ту же не Ре пу бли ке Ср би је би ли ду жни да до 15. ју на 
1999. го ди не спре че ште ту на ста лу смр ћу, те ле сном по вре дом или оште ће-
њем, од но сно уни ште њем имо ви не фи зич ког ли ца услед ака та на си ља и те-
ро ра, као и при ли ком јав них де мон стра ци ја и ма ни фе ста ци ја, па и на дан 
12. јун 1999. го ди не ка да су оте ти М. С. и Д. С, има ју ћи у ви ду да је Уро ше-
вац при па дао зо ни 1, на осно ву Ку ма нов ског спо ра зу ма. 

Ту жи о ци, ов де под но си о ци устав не жал бе су из ја ви ли жал бу про тив ста-
ва дру гог из ре ке пр во сте пе не пре су де, а ту же ни про тив ста ва пр вог и ста ва 
тре ћег из ре ке по ме ну те пре су де. Ре ша ва ју ћи о под не тим жал ба ма, Апе ла-
ци о ни суд у Бе о гра ду је до нео оспо ре ну пре су ду Гж. 1948/10 од 3. ју на 2010. 
го ди не, ко јом је пре и на че на пр во сте пе на пре су да у ста ву пр вом из ре ке, та-
ко што је од би јен као нео сно ван ту жбе ни зах тев ту жи ла ца за на кна ду не ма-
те ри јал не ште те, и у ста ву тре ћем из ре ке та ко што је од би јен као нео сно ван  
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зах тев ту жи ла ца за на кна ду тро шко ва по ступ ка, док је жал ба ту жи ла ца 
од би је на као нео сно ва на и по твр ђе на пр во сте пе на пре су да у ста ву дру гом 
из ре ке. У обра зло же њу ове пре су де је, из ме ђу оста лог, на ве де но: да је пр-
во сте пе ни суд по гре шно оце нио при го вор не до стат ка па сив не ле ги ти ма-
ци је ко ји је ис та кла ту же на, с об зи ром на то да у вре ме не стан ка срод ни ка 
ту жи ла ца – 12. ју на 1999. го ди не, ту же на, у скла ду са од ред ба ма Вој но тех-
нич ког спо ра зу ма од 9. ју на 1999. го ди не и Ре зо лу ци је са ве та без бед но сти 
ОУН број 1244 од 10. ју на 1999. го ди не, ни је има ла ин ге рен ци је на том под-
руч ју, у ци љу за шти те жи во та, лич не и имо вин ске си гур но сти гра ђа на, као 
и њи хо ве без бед но сти, јер је пре ма том спо ра зу му има ла оба ве зу са мо да 
по ву че сво је без бед но сне сна ге са те те ри то ри је у оста вље ним ро ко ви ма, 
а не и да вр ши без бед но сну функ ци ју; да ту же на ни је има ла мо гућ ност да 
спре чи ште ту ко ја је за ту жи о це на ста ла, те се не мо же сма тра ти од го вор-
ном за пре тр пље ну ште ту; да су без ути ца ја на во ди жал бе ту же не да је пр-
во сте пе ни суд по гре шно утвр дио чи ње ни цу да су ро ди те љи ту жи ла ца не-
ста ли 12. ју на 1999. го ди не, с об зи ром на то да је у ван пар нич ном по ступ ку 
про гла ше ња ро ди те ља ту жи ла ца умр лим та чи ње ни ца већ из ве де ним до-
ка зи ма утвр ђе на, и то под да ту мом 1. ок то бром 1999. го ди не, јер је, по оце-
ни дру го сте пе ног су да, на ве де на окол ност ире ле вант на из раз ло га због ко-
јих је пр во сте пе на пре су да пре и на че на.

Уви дом у до ку мен та ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу, од но сно пре су-
де Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду Гж. 2005/2010 од 17. мар та 2010. го ди не и 
Гж. 605/10 од 10. ју на 2010. го ди не, Устав ни суд је утвр дио сле де ће:

Пре су дом Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду Гж. 2005/2010 од 17. мар та 2010. 
го ди не од би је на је жал ба ту же не Ре пу бли ке Ср би је и по твр ђе на пр во сте-
пе на пре су да Пр вог оп штин ског су да у Бе о гра ду П. 5917/06 од 23. но вем-
бра 2007. го ди не у ст. 1. и 3. из ре ке. У обра зло же њу ове пре су де је, из ме ђу 
оста лог, на ве де но: да су ро ди те љи ту жи ла ца од ве де ни 10. ју на 1999. го ди-
не и да из по твр де о смр ти про из ла зи да су умр ли, од но сно уби је ни 14. ју-
на 1999. го ди не; да је ту же на Ре пу бли ка Ср би ја од го вор на за ште ту на ста-
лу смр ћу ро ди те ља ту жи ла ца, јер на на ве де ни дан сна ге КФОР-а ни су би ле 
раз ме ште не у оп шти ни Су ва Ре ка и ни су мо гле пре у зе ти од го вор ност за 
без бед ност гра ђа на. 

Пре су дом Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду Гж. 605/10 од 10. ју на 2010. го-
ди не од би је на је жал ба ту же не Ре пу бли ке Ср би је и по твр ђе на пр во сте пе-
на пре су да Пр вог оп штин ског су да у Бе о гра ду П. 9517/07 од 6. но вем бра 
2007. го ди не у ст. 1. и 2. из ре ке. У обра зло же њу ове пре су де је, из ме ђу оста-
лог, на ве де но: да је срод ник ту жи ла ца кид на по ван 11. ју на 1999. го ди не, да 
је ре ше њем Оп штин ског су да у Су вој Ре ци 1Р. 5/05 од 21. мар та 2006. го-
ди не про гла шен умр лим, а да је као дан ње го ве смр ти утвр ђен 11. јун 1999. 
го ди не; да је ту же на Ре пу бли ка Ср би ја од го вор на за ште ту на ста лу смр ћу 
срод ни ка ту жи ла ца, јер на дан 11. ју на 1999. го ди не сна ге КФОР-а ни су би-
ле раз ме ште не у оп шти ни Су ва Ре ка и ни су мо гле пре у зе ти од го вор ност за 
без бед ност гра ђа на. 
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4. За оце ну на во да и раз ло га устав не жал бе са ста но ви шта Уста вом за-
јем че них пра ва на чи ју по вре ду ука зу ју под но си о ци у устав ној жал би, ре-
ле вант не су сле де ће од ред бе Уста ва, за ко на и ме ђу на род них прав них ака та: 

Од ред бом чла на 35. став 2. Уста ва је утвр ђе но да сва ко има пра во на на-
кна ду ма те ри јал не и не ма те ри јал не ште те ко ју му не за ко ни тим или не пра-
вил ним ра дом про у зро ку је др жа ни ор ган, има лац јав ног овла шће ња, ор ган 
ау то ном не по кра ји не или ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Од ред бом чла на 36. став 1. Уста ва је утвр ђе но да се јем чи јед на ка за шти та 
пра ва пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, има о ци ма јав них овла-
шће ња и ор га ни ма ау то ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

Од ред бом чла на 180. став 1. За ко на о обли га ци о ним од но си ма („Слу-
жбе ни лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 
31/93, 22/99, 23/99, 35/99 и 44/99) про пи са но је да за ште ту на ста лу смр ћу, 
те ле сном по вре дом или оште ће њем, од но сно уни ште њем имо ви не фи зич-
ког ли ца услед ака та на си ља или те ро ра, као и при ли ком јав них де мон стра-
ци ја и ма ни фе ста ци ја, од го ва ра др жа ва чи ји су ор га ни по ва же ћим про пи-
си ма би ли ду жни да спре че та кву ште ту.

Од ред бом чла на 57. став 1. тач ка г) За ко на о ван пар нич ном по ступ ку 
(„Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 25/82 и 48/88 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
46/95 и 18/05) про пи са но је да се за умр ло мо же огла си ти ли це ко је је не-
ста ло у то ку ра та у ве зи са рат ним до га ђа ји ма, а о чи јем жи во ту ни је би ло 
ни ка квих ве сти за го ди ну да на од да на пре стан ка не при ја тељ ства. 

Чла ном 1. Вој но тех нич ког спо ра зу ма из ме ђу Ме ђу на род них сна га без-
бед но сти (КФОР) и Вла да Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је (у да љем тек сту: 
СРЈ) и Ре пу бли ке Ср би је, ко ји је пот пи сан и сту пио на сна гу 9. ју на 1999. 
го ди не, пред ви ђе но је: да стра не уз овај спо ра зум по но во по твр ђу ју до ку-
мент под нет од стра не по сред ни ка Ах ти са ри ја пред сед ни ку Ми ло ше ви ћу 
и одо бре ног од стра не Скуп шти не Ср би је и Са ве зне вла де 3. ју на 1999. го-
ди не, да под по кро ви тељ ством Ује ди ње них на ци ја укљу чи раз ме штај ефи-
ка сног ме ђу на род ног ци вил ног и без бед но сног при су ства на Ко со ву, као 
и да стра не, на да ље, при ме ћу ју да је Са вет без бед но сти Ује ди ње них на ци-
ја спре ман да усво ји Ре зо лу ци ју, ко ја ће би ти до не та, у ве зи са тим при су-
ством (став 1); да ор га ни вла да др жа ве СРЈ и Ре пу бли ке Ср би је схва та ју и 
са гла сни су да ће се ме ђу на род не сна ге без бед но сти (КФОР) раз ме сти ти по 
при хва та њу Ре зо лу ци је Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја, ко ја се по-
ми ње у ста ву 1, и да ће оне без смет ње де ло ва ти у окви ру Ко со ва и са овла-
шће њем да пре ду зму све нео п ход не ак ци је за ус по ста вља ње и одр жа ва ње 
без бед не сре ди не за све гра ђа не Ко со ва и на дру ги на чин спро ве ду овај за-
да так, као и да су на да ље са гла сни да ис по шту ју све оба ве зе овог Спо ра зу-
ма и олак ша ју раз ме штај и де ло ва ње тих сна га (став 2).

Чла ном 2. став 2. Вој но тех нич ког спо ра зу ма утвр ђе но је да је СРЈ са-
гла сна са фа зним по вла че њем свих сна га СРЈ са Ко со ва на ло ка ци је у Ср би-
ју из ван Ко со ва ..., да ће ула зак и раз ме штај ме ђу на род них сна га без бед но-
сти (КФОР) на Ко со ву би ти син хро ни зо ван, а да ће фа зно по вла че ње Сна га 
СРЈ са Ко со ва би ти у скла ду са до ле на ве де ним ре до сле дом: дан сту па ња на 
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сна гу + 1 дан, Сна ге СРЈ ло ци ра не у Зо ни 3 на пу сти ће дуж на зна че них мар-
шру та ту зо ну да би по ка за ле по што ва ње спо ра зу ма (тач ка а); дан сту па ња 
на сна гу + 6 да на, све Сна ге СРЈ на Ко со ву на пу сти ће Зо ну 1 (тач ка б); дан 
сту па ња на сна гу + 9 да на, све Сна ге СРЈ на Ко со ву на пу сти ће Зо ну 2 (тач ка 
ц); дан сту па ња на сна гу + 11 да на, све Сна ге СРЈ на Ко со ву на пу сти ће Зо ну 
3 (тач ка д); дан сту па ња на сна гу + 11 да на, све Сна ге СРЈ на Ко со ву ће за-
вр ши ти са сво јим по вла че њем са Ко со ва на ло ка ци је у Ср би ји из ван Ко со-
ва, и не у окви ру коп не не зо не без бед но сти од 5 км (тач ка е); Ме ђу на род не 
сна ге без бед но сти (КФОР) обез бе ди ће од го ва ра ју ћу кон тро лу гра ни це СРЈ 
на Ко со ву пре ма Ал ба ни ји и Бив шој ју го сло вен ској ре пу бли ци Ма ке до ни-
ји до до ла ска ци вил не ми си је Ује ди ње них на ци ја (тач ка х).

Ре зо лу ци јом 1244 Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја, ко ја је усво-
је на 10. ју на 1999. го ди не, утвр ђе но је да је Са вет без бед но сти oдлучан да 
обез бе ди си гур ност и без бед ност ме ђу на род ног осо бља и спро во ђе ње оба-
ве за ко је пр о ис ти чу из ове ре зо лу ци је од стра не свих на ко је се она од но си, 
и де лу ју ћи у том ци љу у скла ду са Гла вом VII По ве ље Ује ди ње них на ци ја: 
од лу чу је о рас по ре ђи ва њу ци вил ног и без бед но сног при су ства на Ко со ву, 
под по кро ви тељ ством Ује ди ње них на ци ја, са од го ва ра ју ћом опре мом и осо-
бљем, ка ко се то тра жи, и по здра вља са гла сност Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла-
ви је за та кво при су ство (став 5); овла шћу је др жа ве чла ни це и од го ва ра ју ће 
ме ђу на род не ор га ни за ци је да ус по ста ве ме ђу на род но без бед но сно при су-
ство на Ко со ву, ка ко се на во ди у ста ву 4 анек са 2 уз сва нео п ход на сред ства 
ка ко би мо гло да оба ви сво је од го вор но сти из до ле на ве де ног ста ва 9. (став 
7); од лу чу је да ће од го вор но сти ме ђу на род ног без бед но сног при су ства ко-
је ће би ти рас по ре ђе но на Ко со ву укљу чи ва ти оси гу ра ње јав не без бед но-
сти и ре да док ме ђу на род но ци вил но при су ство не пре у зме од го вор ност за 
спро во ђе ње тог за дат ка (став 9. тач ка 4).

5. Оце њу ју ћи на во де под но си ла ца устав не жал бе да су им оспо ре ном 
пре су дом Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду Гж. 1948/10 од 3. ју на 2010. го ди не, 
по вре ђе на пра ва за јем че на чла ном 35. став 2. Уста ва и чла ном 36. став 1. 
Уста ва, Устав ни суд ука зу је на сле де ће чи ње ни це и окол но сти:

У пр во сте пе ном пар нич ном по ступ ку је утвр ђе но да су ро ди те љи под-
но си ла ца устав не жал бе оте ти и не ста ли у Уро шев цу 12. ју на 1999. го ди не, 
а да су ре ше њем Че твр тог оп штин ског су да у Бе о гра ду Р2/56/02 од 11. ју-
на 2003. го ди не про гла ше ни умр лим и да је као да тум њи хо ве смр ти утвр-
ђен 2. јул 2000. го ди не.

Са гла сно од ред би чла на 180. став 1. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, 
за ште ту на ста лу смр ћу фи зич ког ли ца услед ак та те ро ра, од го ва ра др жа ва 
чи ји су ор га ни по ва же ћим про пи си ма би ли ду жни да спре че та кву ште ту. 
Од го вор ност др жа ве за ште ту у овом слу ча ју про из ла зи из ње не ду жно сти 
да се ста ра о си гур но сти љу ди и да обез бе ђу је јав ни ред и мир.

Ме ђу тим, од го вор ност др жа ве за ште ту на ста лу услед ак та те ро ра ће 
по сто ја ти са мо ако је по ва же ћим про пи си ма др жа ва вр ши ла су ве ре ну власт 
над те ри то ри јом на ко јој је из вр шен те ро ри стич ки акт, те је са мим тим мо-
гла да спре чи да до тог ак та и до ште те до ђе. За утвр ђи ва ње од го вор но сти 
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др жа ве у овом слу ча ју ни је од зна ча ја чи ње ни ца да Ау то ном на по кра ји на 
Ко со во и Ме то хи ја има по ло жај су штин ске ау то но ми је у окви ру су ве ре не 
др жа ве Ре пу бли ке Ср би је, већ да ли су над ле жни др жав ни ор га ни Ре пу бли-
ке Ср би је у вре ме пред мет ног те ро ри стич ког ак та мо гли да вр ше по сло ве 
јав не без бед но сти у овој по кра ји ни.

Вој но тех нич ким спо ра зу мом од 9. ју на 1999. го ди не, Вла де СРЈ и Ре пу-
бли ке Ср би је су се са гла си ле са фа зним по вла че њем Сна га СРЈ са Ко со ва и 
Ме то хи је ра ди раз ме шта ја ме ђу на род них ци вил них и без бед но сних сна га. 
По вла че ње Сна га СРЈ са те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је је у пот пу но сти за-
вр ше но 20. ју на 1999. го ди не, и од тог тре нут ка, над ле жни др жав ни ор га-
ни СРЈ и Ре пу бли ке Ср би је (вој ска и по ли ци ја) ни су има ли мо гућ ност да 
се ста ра ју о си гур но сти гра ђа на на те ри то ри ји Ау то ном не по кра ји не Ко со-
во и Ме то хи ја.

Ре зо лу ци јом 1244, ко ја је до не та 10. ју на 1999. го ди не, у скла ду са Гла-
вом VII По ве ље Ује ди ње них на ци ја, ра ди очу ва ња ме ђу на род ног ми ра и 
без бед но сти, Са вет без бед но сти Ује ди ње них на ци ја (у да љем тек сту: Са-
вет без бед но сти УН) је овла стио ме ђу на род не без бед но сне сна ге (КФОР) 
да оси гу ра ју јав ну без бед ност, ред и мир на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је.

Да кле, на дан 2. јул 2000. го ди не ко ји је од ре ђен као да тум смр ти ро ди-
те ља под но си ла ца устав не жал бе, ор га ни СРЈ и Ре пу бли ке Ср би је, по ва же-
ћим про пи си ма – Ре зо лу ци ји 1244 Са ве та без бед но сти УН и Вој но тех нич-
ком спо ра зу му, ни су има ли ефек тив ну и ствар ну кон тро лу над те ри то ри јом 
Ко со ва и Ме то хи је, те ни су мо гли да оства ре сво ју ду жност за шти те јав не 
без бед но сти, ре да и ми ра на овој те ри то ри ји, а ти ме ни да спре че пред у зи-
ма ње те ро ри стич ког ак та и на сту па ње ште те по под но си о це устав не жал-
бе. Сто га, по оце ни Устав ног су да, Ре пу бли ка Ср би ја не мо же би ти од го-
вор на за ште ту ко ја је про у зро ко ва на те ро ри стич ким ак том на те ри то ри ји 
Ау то ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја на кон по вла че ња Сна га СРЈ и Ре-
пу бли ке Ср би је са овог под руч ја.

Устав ни суд је при ли ком од лу чи ва ња, у скла ду са од ред бом чла на 18. 
став 2. Уста ва, пре ма ко јој се од ред бе о људ ским и ма њин ским пра ви ма 
ту ма че, по ред оста лог, и са гла сно прак си ме ђу на род них ин сти ту ци ја ко је 
над зи ру њи хо во спро во ђе ње, имао у ви ду прак су Европ ског су да за људ ска 
пра ва. У пред ме ти ма Be hra mi и Be hra mi про тив Фран цу ске и Sa ra ma ti про
тив Фран цу ске, Не мач ке и Нор ве шке (Пред став ке бр. 71412/01 и 78166/01) 
Европ ски суд за људ ска пра ва је раз ма трао пи та ње ко ме се мо же „при пи са-
ти“ од го вор ност за смрт Га да фа Бе хра ми ја, ро ђе ног 1988. го ди не, и ра ња ва-
ње ње го вог бра та Бе ки ра Бе хра ми ја, ро ђе ног 1990. го ди не, услед екс пло зи-
је ка сет не бом бе ко ја је ба че на за вре ме НА ТО бом бар до ва ња 1999. го ди не 
у бли зи ни Ко сов ске Ми тро ви це, а ко ја ни је укло ње на до спо р ног до га ђа ја 
11. мар та 2000. го ди не, као и од го вор ност за при тва ра ње Г. Са ра ма ти ја 24. 
апри ла 2001. го ди не на Ко со ву и Ме то хи ји. Да би од лу чи ло о при хва тљи-
во сти на ве де них пред став ки Ве ли ко ве ће Европ ског су да за људ ска пра-
ва је у Од лу ци од 2. ма ја 2007. го ди не утвр ђи ва ло да ли спо р но не чи ње ње 
УН МИК (не у кла ња ње ми на у пред ме ту Be hra mi) и спо р но чи ње ње КФОР 
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(ста вља ње у при твор у пред ме ту Sa ra ma ti) мо же да се при пи ше Ује ди ње ним 
на ци ја ма или ту же ним др жа ва ма чла ни ца ма (Фран цу ској, Не мач кој и Нор-
ве шкој) чи је тру пе су уче ство ва ле у ми ров ним сна га ма. У Од лу ци Европ-
ског су да за људ ска пра ва је кон ста то ва но сле де ће: „На ред ног да на, 10. ју на 
1999. го ди не, усво је на је Ре зо лу ци ја 1244 Са ве та без бед но сти УН. КФОР је 
до био ман дат да вр ши пот пу ну кон тро лу на Ко со ву. УН МИК је тре ба ло да 
обез бе ди при вре ме ну ме ђу на род ну ад ми ни стра ци ју и ње го ва пр ва уред ба 
је по твр ди ла да овла шће ње ко је му је дао Са вет без бед но сти УН об у хва та 
сву за ко но дав ну и из вр шну власт, као и овла шће ње да упра вља суд ством 
(UN MIK Re gu la tion 1999/1, ви ди и UN MIK Re gu la tion 2001/19). Иа ко је Са-
вет без бед но сти УН пред ви део по сте пе ни пре нос од го вор но сти УН МИК 
на ло кал не вла сти, не ма до ка за да су се би ло без бед но сна би ло ци вил на си-
ту а ци ја зна чај но про ме ни ле до да ту ма ових до га ђа ја. Ко со во је, сто га, на те 
да ту ме би ло под ствар ном кон тро лом ме ђу на род них сна га ко је су вр ши ле 
јав на овла шће ња ко ја је, под нор мал ним окол но сти ма, вр ши ла Вла да СРЈ“ 
(став 70). Та ко ђе је кон ста то ва но да је КФОР „вр шио за ко ни то пре не та овла-
шће ња Са ве та без бед но сти УН пре ма Гла ви VII, та ко да се спо р но чи ње ње у 
прин ци пу мо гло при пи са ти УН ...“ (став 141), као и „да је УН МИК био по-
моћ ни ор ган УН осно ван сход но Гла ви VII По ве ље, та ко да се спо р но не чи-
ње ње у на че лу мо гло при пи са ти УН у истом сми слу“ (став 143). Европ ски 
суд за људ ска пра ва је за кљу чио да под не те пред став ке мо ра ју би ти про-
гла ше не не у са гла ше ним ra ti o ne per so nae с од ред ба ма Кон вен ци је за за шти-
ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, јер тај суд ни је над ле жан да раз ма-
тра по ступ ке ту же них др жа ва из вр ше не у име УН.

При то ме, Устав ни суд кон ста ту је да не сто је на во ди из обра зло же ња 
оспо ре не пре су де да ту же на Ре пу бли ка Ср би ја ни је па сив но ле ги ти ми са на 
јер у вре ме не стан ка срод ни ка под но си ла ца устав не жал бе – 12. ју на 1999. 
го ди не, ту же на, у скла ду са од ред ба ма Вој но тех нич ког спо ра зу ма од 9. ју-
на 1999. го ди не и Ре зо лу ци је са ве та без бед но сти ОУН број 1244 од 10. ју на 
1999. го ди не, ни је има ла ин ге рен ци је на том под руч ју, у ци љу за шти те жи-
во та, лич не и имо вин ске си гур но сти гра ђа на, као и њи хо ве без бед но сти, 
већ је има ла оба ве зу са мо да по ву че сво је без бед но сне сна ге са те те ри то-
ри је у оста вље ним ро ко ви ма, али оце њу је да ови на во ди ни су од ути ца ја на 
дру га чи је од лу чи ва ње у овој устав но суд ској ства ри. На и ме, Устав ни суд је, 
та ко ђе, оце нио да ту же на Ре пу бли ка Ср би ја ни је од го вор на за ште ту и да је 
пра вил но по сту пио дру го сте пе ни суд ка да је пре и на чио пр во сте пе ну пре-
су ду та ко што је од био ту жбе ни зах тев под но си ла ца за на кна ду ште те, али 
не из раз ло га на ве де них у обра зло же њу оспо ре не пре су де, већ из раз ло га 
што је као да тум смр ти ро ди те ља под но си ла ца устав не жал бе озна чен 2. јул 
2000. го ди не, ка да ор га ни СРЈ и Ре пу бли ке Ср би је, по ва же ћим про пи си ма 
– Ре зо лу ци ји 1244 Са ве та без бед но сти УН и Вој но тех нич ком спо ра зу му, 
ни су има ли ефек тив ну и ствар ну кон тро лу над те ри то ри јом Ко со ва и Ме-
то хи је, те ни су мо гли да оства ре сво ју ду жност за шти те јав не без бед но сти, 
ре да и ми ра на овој те ри то ри ји, а ти ме ни да спре че пред у зи ма ње те ро ри-
стич ког ак та и на сту па ње ште те по под но си о це устав не жал бе. Од го вор ност  
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Ре пу бли ке Ср би је, са гла сно на ве де ном чла ну 180. За ко на о обли га ци о ним 
од но си ма, за ште ту на ста лу смр ћу фи зич ког ли ца услед ака та на си ља или 
те ро ра, по сто ји са мо ако су ње ни ор га ни, по ва же ћим про пи си ма, би ли ду-
жни да спре че та кву ште ту, што ни је слу чај у кон крет ној си ту а ци ји. 

На осно ву из ло же ног, Устав ни суд је утвр дио да под но си о ци ма устав-
не жал бе ни је по вре ђе но пра во на на кна ду ште те за јем че но чла ном 35. став 
2. Уста ва.

Под но си о ци устав не жал бе су ука за ли на не јед на ко по сту па ње Апе ла-
ци о ног су да у Бе о гра ду у ис тој чи ње нич ној и прав ној си ту а ци ји, на ко ји на-
чин сма тра ју да им је по вре ђе но пра во на јед на ку за шти ту пра ва за јем че но 
чла ном 36. став 1. Уста ва и уз устав ну жал бу су, у при лог сво јим тврд ња ма, 
при ло жи ли пре су де тог су да Гж. 2005/2010 од 17. мар та 2010. го ди не и Гж. 
605/10 од 10. ју на 2010. го ди не. Уви дом у оспо ре ну пре су ду Апе ла ци о ног су-
да у Бе о гра ду Гж. 1948/10 од 3. ју на 2010. го ди не, као и пре су де истог су да 
ко је су при ло жи ли под но си о ци, Устав ни суд је утвр дио да се под но си о ци 
устав не жал бе и ли ца ко ја су би ла пар нич не стран ке у дру гим по ступ ци ма 
пред Апе ла ци о ним су дом у Бе о гра ду ни су на ла зи ла у ис тој чи ње нич ној и 
прав ној си ту а ци ји. На и ме, у по ступ ку ко ји је прав но сна жно окон чан до-
но ше њем пре су де Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду Гж. 2005/2010 од 17. мар та 
2010. го ди не утвр ђе но је да су ро ди те љи ту жи ла ца од ве де ни 10. ју на 1999. 
го ди не и да из по твр де о смр ти про из ла зи да су умр ли, од но сно уби је ни 14. 
ју на 1999. го ди не, те је утвр ђе на од го вор ност ту же не Ре пу бли ке Ср би је за 
ште ту на ста лу смр ћу, јер на на ве де ни дан сна ге КФОР-а ни су би ле раз ме-
ште не у оп шти ни Су ва Ре ка и ни су мо гле пре у зе ти од го вор ност за без бед-
ност гра ђа на. Та ко ђе, у по ступ ку ко ји је прав но сна жно окон чан до но ше њем 
пре су де Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду Гж. 605/10 од 10. ју на 2010. го ди не 
утвр ђе но је да је срод ник ту жи ла ца кид на по ван 11. ју на 1999. го ди не, да је 
ре ше њем Оп штин ског су да у Су вој Ре ци 1Р. 5/05 од 21. мар та 2006. го ди не 
про гла шен умр лим, а да је као дан ње го ве смр ти утвр ђен 11. јун 1999. го-
ди не, те да је ту же на Ре пу бли ка Ср би ја од го вор на за ште ту на ста лу смр ћу 
јер на на ве де ни дан сна ге КФОР-а ни су би ле раз ме ште не у оп шти ни Су ва 
Ре ка и ни су мо гле пре у зе ти од го вор ност за без бед ност гра ђа на. У по ступ-
ку ко ји је прав но сна жно окон чан до но ше њем оспо ре не пре су де Апе ла ци-
о ног су да у Бе о гра ду Гж. 1948/10 од 3. ју на 2010. го ди не, утвр ђе но је да су 
ро ди те љи ту жи ла ца, ов де под но си ла ца устав не жал бе, оте ти и не ста ли у 
Уро шев цу 12. ју на 1999. го ди не, да су ре ше њем Че твр тог оп штин ског су да 
у Бе о гра ду Р2/56/02 од 11. ју на 2003. го ди не про гла ше ни умр лим, а да је као 
да тум њи хо ве смр ти утвр ђен 2. јул 2000. го ди не, те да не по сто ји од го вор-
ност ту же не Ре пу бли ке Ср би је за на ста лу ште ту. Из на ве де ног про из ла зи 
да се под но си о ци устав не жал бе и ли ца о чи јим пра ви ма је од лу чи ва но у 
пре су да ма при ло же ним уз устав ну жал бу ни су на ла зи ла у ис тој чи ње нич-
ној и прав ној си ту а ци ји. На и ме, као да ту ми смр ти ли ца у по ступ ци ма ко-
ји су прав но сна жно окон ча ни до но ше њем на ве де них пре су да Апе ла ци о-
ног су да у Бе о гра ду Гж. 2005/2010 од 17. мар та 2010. го ди не и Гж. 605/10 од 
10. ју на 2010. го ди не утвр ђе ни су 14. јун, од но сно 11. јун 1999. го ди не, ка да 
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су ор га ни ту же не још увек има ли ин ге рен ци је на том под руч ју, у ци љу за-
шти те жи во та, лич не и имо вин ске си гур но сти гра ђа на, као и њи хо ве без-
бед но сти, док је као да тум смр ти срод ни ка под но си ла ца утвр ђен 2. јул 2000. 
го ди не, ка да ор га ни СРЈ и Ре пу бли ке Ср би је, по ва же ћим про пи си ма – Ре-
зо лу ци ји 1244 Са ве та без бед но сти УН и Вој но тех нич ком спо ра зу му, ни су 
има ли ефек тив ну и ствар ну кон тро лу над те ри то ри јом Ко со ва и Ме то хи је, 
те ни су мо гли да оства ре сво ју ду жност за шти те јав не без бед но сти, ре да и 
ми ра на овој те ри то ри ји, а ти ме ни да спре че пред у зи ма ње те ро ри стич ког 
ак та и на сту па ње ште те по под но си о це устав не жал бе. Сто га су нео сно ва-
ни на во ди под но си ла ца устав не жал бе да им је по вре ђе но Уста вом за јем-
че но пра во на јед на ку за шти ту пра ва из чла на 36. став 1. Уста ва.

Има ју ћи у ви ду све на ве де но, а кре ћу ћи се у гра ни ца ма на во да и зах те-
ва ко ји је ис так нут у устав ној жал би, Устав ни суд је устав ну жал бу од био 
као нео сно ва ну, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07).

6. По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. тач-
ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-3398/2010 од 10. но вем бра 2011. го ди не

По вре да пра ва на пра вич но су ђе ње 
из чла на 32. став 1. Уста ва  

(ар би трер на при ме на пра ва у из вр шном по ступ ку)
не ма по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку 

из чла на 32. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба М. Ј. и утвр ђу је се да је ре ше њем Оп штин-
ског су да у Ча је ти ни И. 178/08 од 14. апри ла 2009. го ди не и ре ше њем Окру-
жног су да у Ужи цу Гж. 993/09 од 4. ма ја 2009. го ди не по вре ђе но пра во под-
но си о ца устав не жал бе на пра вич но су ђе ње, за јем че но од ред бом чла на 32. 
став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

2. Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба М. Ј. из ја вље на због по вре-
де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку из чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је, у из вр шном по ступ ку ко ји се во дио пред Оп штин ским су дом у Ча-
је ти ни у пред ме ту И. 178/08.

3. Од ба цу је се устав на жал ба М. Ј. из ја вље на про тив ре ше ња Че твр тог 
оп штин ског су да у Бе о гра ду И. 17495/08 од 10. апри ла 2009. го ди не. 

4. По ни шта ва се ре ше ње Окру жног су да у Ужи цу Гж. 993/09 од 4. ма ја 
2009. го ди не, па се на ла же над ле жном су ду да до не се но ву од лу ку о жал би под-
но си о ца устав не жал бе из ја вље ној про тив пр во сте пе ног ре ше ња из тач ке 1.
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О б р а з л о ж е њ е

1. М. Ј. из Ко сје ри ћа је 11. ју на 2009. го ди не, пре ко пу но моћ ни ка, адво-
ка та Т. Б. из По же ге и Р. Ш. из Ко сје ри ћа, под нео Устав ном су ду устав ну 
жал бу про тив ре ше ња Оп штин ског су да у Ча је ти ни И. 178/08 од 14. апри-
ла 2009. го ди не, ре ше ња Окру жног су да у Ужи цу Гж. 993/09 од 4. ма ја 2009. 
го ди не и ре ше ња Че твр тог оп штин ског су да у Бе о гра ду И. 17495/08 од 10. 
апри ла 2009. го ди не, због по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње из чла на 32. 
став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

У устав ној жал би је, по ред оста лог, на ве де но: да је прав но сна жном и 
из вр шном пре су дом Оп штин ског су да у Ко сје ри ћу оба ве за на „Ин ду стри-
ја мо то ра Ра ко ви ца“ из Бе о гра да да под но си о цу устав не жал бе ис по ру чи 
трак тор и на кна ди му ма те ри јал ну ште ту; да је под но си лац устав не жал-
бе 12. де цем бра 2008. го ди не под нео Оп штин ском су ду у Ча је ти ни пред-
лог за из вр ше ње на осно ву на ве де не пре су де и да је пр во сте пе ни суд тек 
5. мар та 2009. го ди не до нео ре ше ње И. 178/08 (ко је је ис пра вље но оспо ре-
ним ре ше њем И. 178/08 од 14. апри ла 2009. го ди не), ко јим је од ба цио пред-
лог под но си о ца као не до зво љен; да је Окру жни суд у Ужи цу, од лу чу ју ћи о 
жал би под но си о ца, до нео оспо ре но ре ше ње Гж. 993/09 од 4. ма ја 2009. го-
ди не ко јим је од био жал бу и по твр дио пр во сте пе но ре ше ње; да су по сту па-
ју ћи су до ви за у зе ли прав но ста но ви ште да се не мо же спро ве сти из вр шни 
по сту пак про тив из вр шног ду жни ка ко ји је у по ступ ку ре струк ту и ра ња, 
пот пу но за не ма ру ју ћи од ред бу чла на 14. За ко на о при ва ти за ци ји, пре ма 
ко јој сва дру штве на, јав на и др жав на пред у зе ћа мо ра ју би ти при ва ти зо ва-
на до 31. де цем бра 2008. го ди не; да је под но си лац устав не жал бе 16. де цем-
бра 2008. го ди не под нео Че твр том оп штин ском су ду у Бе о гра ду пред лог за 
из вр ше ње (ко јим је тра жио да му се ис по ру чи трак тор) на осно ву на ве де-
не пар нич не пре су де, те да је пр во сте пе ни суд до нео оспо ре но ре ше ње И. 
17495/08 од 10. апри ла 2009. го ди не и „са истим обра зло же њем као и Оп-
штин ски суд у Ча је ти ни од био да до зво ли спро во ђе ње прав но сна жне и из-
вр шне суд ске ис пра ве“; да је пар нич ни по сту пак у ко ме је до не та на ве де на 
из вр шна ис пра ва тра јао пет и по го ди на, те да је Оп штин ски суд у Ча је ти-
ни „од би ја њем усва ја ња и спро во ђе ња ре ше ња о из вр ше њу“ ути цао на ду-
жи ну тра ја ња из вр шног по ступ ка, па под но си лац устав не жал бе сма тра да 
је пред на ве де ним су дом по вре ђе но и ње го во пра во на су ђе ње у ра зум ном 
ро ку. Под но си лац устав не жал бе пред ла же да Устав ни суд утвр ди по вре-
ду на ве де них устав них пра ва и „ис пла ти ње му на кна ду ште те због не де ло-
твор ног по сту па ња Оп штин ског су да у Ча је ти ни“.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре-
ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста-
вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи-
хо ву за шти ту.
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Пре ма од ред би чла на 82. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 109/07), устав на жал ба се мо же из ја ви ти и ако ни су ис цр-
пље на прав на сред ства, у слу ча ју ка да је под но си о цу жал бе по вре ђе но пра-
во на су ђе ње у ра зум ном ро ку.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у до ку мен та-
ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу и спи се пред ме та Че твр тог оп штин ског 
су да у Бе о гра ду И. 17495/08, те је утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти 
ко је су од зна ча ја за од лу чи ва ње у овој устав но прав ној ства ри:

Прав но сна жном и из вр шном пре су дом Оп штин ског су да у Ко сје ри ћу 
П. 131/03 од 24. апри ла 2007. го ди не оба ве за на је ту же на „Ин ду стри ја мо-
то ра Ра ко ви ца“ из Бе о гра да да ис по ру чи ту жи о цу, ов де под но си о цу устав-
не жал бе, нов трак тор ти па „su per ser vo Ra ko vi ca R-65 D.V.“ и да му на име 
на кна де ма те ри јал не ште те због из гу бље не за ра де услед не мо гућ но сти ко-
ри шће ња ку пље ног трак то ра ис пла ти из нос од 6.179.777,73 ди на ра, са за-
кон ском за те зном ка ма том, по чев од да на пре су ђе ња па до ис пла те.

Из вр шни по ве ри лац, ов де под но си лац устав не жал бе, је 19. де цем бра 
2008. го ди не под нео Оп штин ском су ду у Ча је ти ни пред лог за из вр ше ње 
про тив из вр шног ду жни ка „Ин ду стри ја мо то ра Ра ко ви ца“ из Бе о гра да, на 
осно ву на ве де не пар нич не пре су де. Пред ло жио је да се из вр ше ње спро ве-
де про да јом не по крет но сти из вр шног ду жни ка.

Оп штин ски суд у Ча је ти ни је 5. мар та 2009. го ди не до нео ре ше ње И. 
178/08, ко јим је од ба цио пред лог из вр шног по ве ри о ца као не до зво љен. У 
обра зло же њу пр во сте пе ног ре ше ња је, по ред оста лог, ис так ну то: да је, узи-
ма ју ћи у об зир да је по кре ну то ви ше из вр шних по сту па ка про тив истог из-
вр шног ду жни ка, а ко ји су пре ки ну ти због по ступ ка ре струк ту и ра ња ду-
жни ка, пр во сте пе ни суд тра жио до пи сом од 4. фе бру а ра 2009. го ди не да га 
Аген ци ја за при ва ти за ци ју оба ве сти да ли је по сту пак при ва ти за ци је ду-
жни ка окон чан и уко ли ко ни је, да до ста ви по да так у ко јој се фа зи по сту-
пак на ла зи; да је Аген ци ја за при ва ти за ци ју 4. мар та 2009. го ди не оба ве-
сти ла суд да по сту пак ре струк ту ри ра ња АД „Ин ду стри ја мо то ра Ра ко ви ца“ 
из Бе о гра да још увек ни је окон чан, те да се по сту пак окон ча ва до но ше њем 
од лу ке Аген ци је о окон ча њу по ступ ка ре струк ту и ра ња, ко ја је ће би ти до-
не та ка да за то бу ду ис пу ње ни усло ви; да је суд од ба цио пред лог за из вр-
ше ње из вр шног по ве ри о ца, има ју ћи у ви ду да је од ред бом чла на 20ж став 
1. За ко на о при ва ти за ци ји про пи са но да се од да на до но ше ња од лу ке о ре-
струк ту ри ра њу до да на до но ше ња од лу ке о окон ча њу ре струк ту ри ра ња, не 
мо же про тив су бјек та при ва ти за ци је, од но сно над ње го вом имо ви ном, од-
ре ди ти или спро ве сти при нуд но из вр ше ње ни ти би ло ко ја ме ра по ступ ка 
из вр ше ња ра ди на ми ре ња по тра жи ва ња.
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Оспо ре ним ре ше њем Оп штин ског су да у Ча је ти ни И. 178/08 од 14. апри-
ла 2009. го ди не је ис пра вље но пр во сте пе но ре ше ње од 5. мар та 2009. го ди-
не у уво ду, дис по зи ти ву и обра зло же њу ре ше ња у по гле ду пре зи ме на из вр-
шног по ве ри о ца, ов де под но си о ца устав не жал бе.

Од лу чу ју ћи о жал би из вр шног по ве ри о ца, Окру жни суд у Ужи цу је 4. 
ма ја 2009. го ди не до нео оспо ре но ре ше ње Гж. 993/09, ко јим је од био жал бу 
као нео сно ва ну и по твр дио ре ше ње Оп штин ског су да у Ча је ти ни И. 178/08 
од 14. апри ла 2009. го ди не. У обра зло же њу оспо ре ног дру го сте пе ног ре-
ше ња је, по ред оста лог, на ве де но: да је има ју ћи у ви ду утвр ђе но чи ње нич-
но ста ње, Окру жни суд на шао да је пра ви лан за кљу чак пр во сте пе ног су да 
ка да је од ба цио пред лог за из вр ше ње из вр шног по ве ри о ца, јер је из вр шни 
ду жник су бјект при ва ти за ци је, ко ји се на ла зи у по ступ ку ре струк ту и ра-
ња, где ни је до не та од лу ка о окон ча њу ре струк ту и ра ња од стра не Аген ци-
је за при ва ти за ци ју; да је 3. ја ну а ра 2008. го ди не сту пио на сна гу За кон о 
из ме на ма и до пу на ма За ко на о при ва ти за ци ји ко ји на дру га чи ји на чин ре-
гу ли ше у ко јим слу ча је ви ма се про тив су бјек та при ва ти за ци је не мо же од-
ре ди ти и спро ве сти при нуд но из вр ше ње у од но су на до са да шње за кон ско 
ре ше ње из са мо стал ног чла на 31. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 
при ва ти за ци ји ко ји се при ме њи вао од 8. ју на 2005. го ди не, па су без ути ца-
ја на во ди жал бе пре ма ко ји ма је пр во сте пе но ре ше ње до не то уз по гре шну 
при ме ну ма те ри јал ног пра ва; да, у кон крет ном слу ча ју, по сту пак ре струк-
ту и ра ња из вр шног ду жни ка још увек ни је окон чан и да је од ред бом чла-
на 8. став 2. Уред бе о по ступ ку и на чи ну ре струк ту и ра ња су бјек та при ва-
ти за ци је про пи са но да се ре струк ту и ра ње су бјек та при ва ти за ци је сма тра 
окон ча ним ка да се про грам ре струк ту и ра ња оства ри у пот пу но сти, од но-
сно про да јом ка пи та ла или имо ви не су бјек та при ва ти за ци је, ако про гра-
мом ре струк ту и ра ња ни је дру га чи је пред ви ђе но.

Из вр шни по ве ри лац, ов де под но си лац устав не жал бе, је 19. де цем бра 
2008. го ди не под нео Че твр том оп штин ском су ду у Бе о гра ду пред лог за из-
вр ше ње про тив из вр шног ду жни ка „Ин ду стри ја мо то ра Ра ко ви ца“ из Бе о-
гра да, на осно ву на ве де не пар нич не пре су де Оп штин ског су да у Ко сје ри ћу, 
ко јом је ду жник оба ве зан да ис по ру чи по ве ри о цу нов трак тор ти па „su per 
ser vo Ra ko vi ca R-65 D.V.“. Пред ло жио је да се из вр ше ње спро ве де пре да јом 
на ве де не по крет не ства ри.

Че твр ти оп штин ски суд у Бе о гра ду је 10. апри ла 2009. го ди не до нео 
оспо ре но ре ше ње И. 17495/08, ко јим је од био пред лог из вр шног по ве ри о ца 
као нео сно ван, по зи ва ју ћи се на од ред бе чла на 20ж За ко на о при ва ти за ци ји.

Бу ду ћи да из вр шни по ве ри лац ни је под нео жал бу у за ко ном про пи са-
ном ро ку од три да на, пр во сте пе но ре ше ње је по ста ло прав но сна жно 8. ју-
ла 2009. го ди не.

4. Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва је утвр ђе но да сва ко има пра во да 
не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра-
зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, 
осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп-
ту жба ма про тив ње га.
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Од ред ба ма чла на 5. ст. 1, 2. и 5. За ко на о из вр шном по ступ ку („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 125/04) је про пи са но: да је у по ступ ку из вр ше ња и 
обез бе ђе ња суд ду жан да по сту па хит но, да је о пред ло гу за из вр ше ње суд 
ду жан да од лу чи у ро ку од три да на од да на под но ше ња пред ло га, те да се 
по сту па ње про тив но од ред ба ма ст. 1. и 2. овог чла на сма тра оду го вла че њем 
по ступ ка од стра не су ди је, у сми слу од ре да ба За ко на о су ди ја ма.

Од ред бе чла на 6. и 7. За ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 31/11) су по сво јој са др жи ни слич не од ред ба ма За ко на о из-
вр шном по ступ ку ко је се од но се на на че ло хит но сти и ро ко ве за по сту па-
ње по пред ло гу за из вр ше ње.

Од ред ба ма За ко на о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 38/01, 
18/03, 45/05 и 123/07) је про пи са но: да се овим за ко ном уре ђу ју усло ви и по-
сту пак про ме не вла сни штва дру штве ног, од но сно др жав ног ка пи та ла (у да-
љем тек сту: при ва ти за ци ја) (члан 1); да је пред мет при ва ти за ци је дру штве-
ни, од но сно др жав ни ка пи тал (у да љем тек сту: ка пи тал), у пред у зе ћи ма и 
дру гим прав ним ли ци ма (у да љем тек сту: су бјек ти при ва ти за ци је), ако по-
себ ним про пи си ма ни је дру га чи је од ре ђе но, да је пред мет при ва ти за ци је и 
др жав ни ка пи тал ко ји је ис ка зан у ак ци ја ма или уде ли ма, ако усло ви и по-
сту пак про да је тог ка пи та ла ни су дру га чи је уре ђе ни по себ ним про пи сом, 
да се у по ступ ку при ва ти за ци је мо же про да ти имо ви на или део имо ви не 
су бјек та при ва ти за ци је, од но сно по је ди ни де ло ви су бјек та при ва ти за ци је 
(члан 3. ст. 1, 2. и 3); да су су бјек ти над ле жни за спро во ђе ње при ва ти за ци-
је Аген ци ја за при ва ти за ци ју и Цен трал ни ре ги стар за хар ти је од вред но-
сти (члан 4. став 1); да је Аген ци ја за при ва ти за ци ју (у да љем тек сту: Аген-
ци ја) прав но ли це ко је про да је ка пи тал, од но сно имо ви ну и про мо ви ше, 
ини ци ра, спро во ди и кон тро ли ше по сту пак при ва ти за ци је, у скла ду са за-
ко ном (члан 5. став 1).

Од ред ба ма чла на 19. За ко на о при ва ти за ци ји је про пи са но: да ако Аген-
ци ја про це ни да ка пи тал или имо ви на су бјек та при ва ти за ци је не мо гу би-
ти про да ти ме то дом јав ног тен де ра или јав не аук ци је без прет ход ног ре-
струк ту ри ра ња, Аген ци ја до но си од лу ку о ре струк ту ри ра њу у по ступ ку 
при ва ти за ци је, у скла ду са овим за ко ном (став 1); да ре струк ту ри ра ње у 
по ступ ку при ва ти за ци је (у да љем тек сту: ре струк ту ри ра ње), у сми слу овог 
за ко на, је су про ме не ко је се од но се на су бјект при ва ти за ци је и ње го ва за ви-
сна пред у зе ћа, ко је омо гу ћа ва ју про да ју ње го вог ка пи та ла или имо ви не, а 
на ро чи то – 1) ста ту сне про ме не, про ме не прав не фор ме, про ме не уну тра-
шње ор га ни за ци је и дру ге ор га ни за ци о не про ме не, 2) от пис глав ни це ду-
га, при па да ју ће ка ма те или дру гих по тра жи ва ња, у це ли ни или де ли мич но, 
3) от пу шта ње ду га у це ли ни или де ли мич но ра ди на ми ри ва ња по ве ри ла ца 
из сред ста ва оства ре них од про да је ка пи та ла су бјек та при ва ти за ци је (став 
2); да у су бјек ти ма при ва ти за ци је у ко ји ма је спро ве де но ре струк ту ри ра-
ње, Аген ци ја про да је ка пи тал, од но сно имо ви ну, ме то дом јав ног тен де ра 
или јав не аук ци је (став 3).

Од ред ба ма чла на 4. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при ва ти за-
ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 123/07) про ме њен је члан 14. та ко што 
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је про пи са но да се за при ва ти за ци ју не при ва ти зо ва ног дру штве ног ка пи-
та ла јав ни по зив за уче шће на јав ном тен де ру, од но сно јав ној аук ци ји, мо ра 
об ја ви ти нај ка сни је до 31. де цем бра 2008. го ди не, да ће, ако се јав ни по зив 
не об ја ви у ро ку из ста ва 1. овог чла на, Аген ци ја до не ти ре ше ње о по кре-
та њу при нуд не ли кви да ци је су бјек та при ва ти за ци је, те да се ли кви да ци ја 
су бјек та при ва ти за ци је по кре ће и ако дру штве ни ка пи тал, од но сно имо ви-
на су бјек та при ва ти за ци је ни је про дат ни по сле тре ћег спро ве де ног јав ног 
тен де ра, од но сно јав не аук ци је и ако су бјект при ва ти за ци је ни је под нео го-
ди шњи фи нан сиј ски из ве штај аген ци ји над ле жној за во ђе ње Ре ги стра при-
вред них су бје ка та две го ди не уза стоп но. Од ред ба ма чла на 10. За ко на о из-
ме на ма и до пу на ма За ко на о при ва ти за ци ји је, по ред оста лог, до дат члан 
20ж ко јим је про пи са но: да се од да на до но ше ња од лу ке о ре струк ту ри ра-
њу до да на до но ше ња од лу ке о окон ча њу ре струк ту ри ра ња, про тив су бјек-
та при ва ти за ци је, од но сно над ње го вом имо ви ном, не мо же од ре ди ти или 
спро ве сти при нуд но из вр ше ње ни ти би ло ко ја ме ра по ступ ка из вр ше ња ра-
ди на ми ре ња по тра жи ва ња (став 1); да од лу ка о ре струк ту ри ра њу има сна-
гу из вр шне ис пра ве (став 2); да од лу ку о ре струк ту ри ра њу Аген ци ја, у ро ку 
од пет да на од да на ње ног до но ше ња, до ста вља ор га ну над ле жном за спро-
во ђе ње при нуд не на пла те, су до ви ма и дру гим ор га ни ма над ле жним за до-
но ше ње осно ва и на ло га за при нуд ну на пла ту (став 3); да на осно ву од лу ке 
о ре струк ту ри ра њу ор ган над ле жан за спро во ђе ње при нуд не на пла те об у-
ста вља из вр ша ва ње еви ден ти ра них осно ва и на ло га, а су до ви и дру ги ор га-
ни над ле жни за до но ше ње осно ва и на ло га за при нуд ну на пла ту не до но се 
но ве осно ве и на ло ге за при нуд ну на пла ту (став 4); да се пре ки да по сту пак 
при нуд ног из вр ше ња ко ји је у то ку (став 7); да по окон ча њу ре струк ту ри-
ра ња, од но сно по сле про да је јав ним тен де ром или јав ном аук ци јом, Аген-
ци ја оба ве шта ва су до ве и ор га не из ста ва 4. овог чла на о упла ти про дај не 
це не и о по ве ри о ци ма ко ји сво је по тра жи ва ње на ми ру ју из те це не (став 8).

5. Раз ма тра ју ћи на во де и раз ло ге устав не жал бе са ста но ви шта Уста вом 
за јем че ног пра ва на пра вич но су ђе ње, а по ла зе ћи од утвр ђе ног чи ње нич ног 
и прав ног ста ња ства ри ве за ног за оспо ре ни из вр шни по сту пак, Устав ни 
суд је утвр дио да је под но си лац устав не жал бе пре ма из вр шном ду жни ку 
имао не спор но по тра жи ва ње на кна де ма те ри јал не ште те, ко је је утвр ђе но 
прав но сна жном и из вр шном пре су дом Оп штин ског су да у Ко сје ри ћу П. 
131/03 од 24. апри ла 2007. го ди не.

У том кон тек сту, Оп штин ски суд у Ча је ти ни и Окру жни суд у Ужи цу су 
од ба ци ли као не до зво љен пред лог за из вр ше ње под но си о ца устав не жал бе, 
по зи ва ју ћи се на од ред бу чла на 20ж став 1. За ко на о при ва ти за ци ји, ко јом 
је про пи са но да се про тив из вр шног ду жни ка ко ји је у по ступ ку ре струк ту-
ри ра ња не мо же од ре ди ти или спро ве сти при нуд но из вр ше ње све до да на 
до но ше ња од лу ке о окон ча њу ре струк ту ри ра ња. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду 
од ред бе чла на 14. За ко на о при ва ти за ци ји и да тум до но ше ња оспо ре ног пр-
во сте пе ног ре ше ња ко јим је од лу че но о пред ло гу за из вр ше ње под но си о ца 
устав не жал бе, Устав ни суд сма тра да су по сту па ју ћи су до ви из ве ли устав-
но прав но не при хва тљив за кљу чак ка да су оце ни ли да на кон 31. де цем бра 
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2008. го ди не по сто ји раз лог ко ји спре ча ва од ре ђи ва ње при нуд ног из вр ше ња 
про тив из вр шног ду жни ка ко ји се на ла зи у по ступ ку ре струк ту ри ра ња. На-
и ме, Устав ни суд ука зу је да је на ве де ним од ред ба ма За ко на о при ва ти за ци ји 
про пи сан крај њи рок – 31. де цем бар 2008. го ди не до ка да се мо рао об ја ви ти 
јав ни по зив за уче шће на јав ном тен де ру, од но сно јав ној аук ци ји за про да ју 
ка пи та ла су бјек та при ва ти за ци је, те да су пред ви ђе не прав не по сле ди це уко-
ли ко се јав ни по зив не об ја ви у на ве де ном ро ку или уко ли ко ка пи тал су бјек-
та при ва ти за ци је ни је про дат ни по сле тре ћег спро ве де ног јав ног тен де ра, 
од но сно јав не аук ци је. На и ме, Аген ци ја за при ва ти за ци ју је у тим слу ча је-
ви ма ду жна да до не се ре ше ње о по кре та њу при нуд не ли кви да ци је су бјек-
та при ва ти за ци је. Ме ђу тим, по сту пак ре струк ту ри ра ња из вр шног ду жни-
ка још увек ни је окон чан, ни ти је по кре нут по сту пак ње го ве ли кви да ци је.

С тим у ве зи, Устав ни суд кон ста ту је да је по во дом ини ци ја ти ва за оце-
ну устав но сти од ре да ба чла на 20ж За ко на о при ва ти за ци ји, у пред ме ту IУз-
98/2009, на сед ни ци одр жа ној 23. ју на 2011. го ди не, до нео Ре ше ње ко јим ни је 
при хва тио ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но-
сти оспо ре них од ре да ба За ко на о при ва ти за ци ји. У обра зло же њу овог ре ше-
ња је, по ред оста лог, на ве де но: да Устав ни суд, це не ћи на во де из ини ци ја ти-
ве ко ји ма се по зи ва на не са гла сност оспо ре них од ре да ба За ко на са чла ном 
32. став 1. Уста ва, ука зу је да се од ред ба чла на 20ж За ко на ну жно мо ра ту-
ма чи ти у ве зи са од ред бом чла на 14. За ко на, ко ја из ри чи то од ре ђу је крај њи 
рок (31. де цем бар 2008. го ди не) у ко ме је, у по ступ ку при ва ти за ци је не при-
ва ти зо ва ног дру штве ног ка пи та ла јав ни по зив за уче шће на јав ном тен де-
ру, од но сно јав ној аук ци ји мо рао би ти об ја вљен, а у су прот ном Аген ци ја је 
би ла ду жна да до не се ре ше ње о по кре та њу при нуд не ли кви да ци је су бјек-
та при ва ти за ци је; да, ка ко је циљ ре струк ту ри ра ња су бјек та при ва ти за ци је, 
са гла сно чла ну 19. За ко на о при ва ти за ци ји, да на кон спро ве де ног ре струк-
ту ри ра ња Аген ци ја про да ка пи тал, од но сно имо ви ну ме то дом јав ног тен де-
ра или јав не аук ци је, а пре ма чла ну 14. За ко на, јав ни тен дер или јав на аук-
ци ја су мо ра ли да се об ја ве нај ка сни је до 31. де цем бра 2008. го ди не то, по 
ста но ви шту Устав ног су да, на кон на ве де ног да ту ма ви ше ни је мо гу ће спро-
во ди ти ре струк ту ри ра ње, већ је Аген ци ја за при ва ти за ци ју мо ра ла по кре-
ну ти по сту пак при нуд не ли кви да ци је за све не при ва ти зо ва не при вред не 
су бјек те. Из из ло же ног сле ди да се су бјек ти при ва ти за ци је на кон 31. де цем-
бра 2008. го ди не ви ше не мо гу на ла зи ти у по ступ ку ре струк ту ри ра ња и да 
сто га пре ста ју да по сто је и раз ло зи за нео д ре ђи ва ње, од но сно не спро во ђе-
ње при нуд ног из вр ше ња про тив из вр шних ду жни ка ко ји се на ла зе у та квој 
прав ној си ту а ци ји.

По ла зе ћи од све га на ве де ног, а има ју ћи у ви ду да се од ред бом чла на 32. 
став 1. Уста ва, по ред оста лог, га ран ту је и за шти та стра на ка у из вр шном 
по ступ ку од ар би трер не при ме не пра ва од стра не су до ва, Устав ни суд је 
оце нио да је оспо ре ним ре ше њем Оп штин ског су да у Ча је ти ни И. 178/08 
од 14. апри ла 2009. го ди не и оспо ре ним ре ше њем Окру жног су да у Ужи-
цу Гж. 993/09 од 4. ма ја 2009. го ди не по вре ђе но пра во под но си о ца устав-
не жал бе на пра вич но су ђе ње, па је устав ну жал бу у овом де лу усво јио,  
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са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду, те је од лу чио 
као у тач ки 1. из ре ке.

6. Оце њу ју ћи на во де и раз ло ге устав не жал бе са ста но ви шта Уста вом 
за јем че ног пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, а по ла зе ћи од утвр ђе них чи-
ње ни ца и окол но сти ко је се од но се на пред мет ни суд ски по сту пак, Устав ни 
суд је утвр дио да је под но си лац устав не жал бе по кре нуо из вр шни по сту пак 
19. де цем бра 2008. го ди не, под но ше њем пред ло га за из вр ше ње Оп штин ском 
су ду у Ча је ти ни и да је ово при нуд но из вр ше ње прав но сна жно окон ча но до-
но ше њем ре ше ња Окру жног су да у Ужи цу Гж. 993/09 од 4. ма ја 2009. го ди не.

По ла зе ћи од чи ње ни це да је пр во сте пе ни суд до нео ре ше ње о од ба ча-
ју пред ло га за из вр ше ње од мах на кон до би ја ња оба ве ште ња Аген ци је за 
при ва ти за ци ју о фа зи по ступ ка при ва ти за ци је из вр шног ду жни ка и да је 
пред мет ни из вр шни по сту пак прав но сна жно окон чан у ро ку од че ти ри и 
по ме се ца, Устав ни суд је оце нио да се тра ја ње овог при нуд ног из вр ше ња 
не мо же сма тра ти не ра зум но ду гим. С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд 
је за кљу чио да, у кон крет ном слу ча ју, ни је по вре ђе но пра во под но си о ца 
устав не жал бе на су ђе ње у ра зум ном ро ку, па је у овом де лу устав ну жал бу 
од био, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду, те је од-
лу чио као у тач ки 2. из ре ке.

7. Ис пи ту ју ћи по сто ја ње про це сних прет по став ки за по сту па ње по 
устав ној жал би у де лу ко јим се оспо ра ва ре ше ње Че твр тог оп штин ског су-
да у Бе о гра ду И. 17495/08 од 10. апри ла 2009. го ди не, Устав ни суд је за кљу-
чио да је под но си лац имао мо гућ ност из ја вљи ва ња жал бе про тив овог суд-
ског ак та, са гла сно од ред би чла на 12. став 2. За ко на о из вр шном по ступ ку. 
С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је утвр дио да пре под но ше ња устав-
не жал бе ни су ис цр пље на сва прав на сред ства за за шти ту по вре ђе них или 
ус кра ће них пра ва за јем че них Уста вом, као ну жан про це сни услов за из ја-
вљи ва ње устав не жал бе про тив оспо ре ног ре ше ња о из вр ше њу, па је устав-
на жал ба у овом де лу не до пу ште на. Сто га је Суд од ба цио устав ну жал бу у 
овом де лу, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном 
су ду, и ре шио као у тач ки 3. из ре ке.

8. Устав ни суд је оце нио да се штет не по сле ди це учи ње не по вре дом пра-
ва на пра вич но су ђе ње мо гу от кло ни ти је ди но по ни шта јем ре ше ња Окру-
жног су да у Ужи цу Гж. 993/09 од 4. ма ја 2009. го ди не, ка ко би у по нов ном 
по ступ ку над ле жни суд до нео но ву од лу ку о жал би под но си о ца устав не 
жал бе из ја вље ној про тив ре ше ња Оп штин ског су да у Ча је ти ни И. 178/08 
од 14. апри ла 2009. го ди не, те је, са гла сно од ред би чла на 89. став 2. За ко на 
о Устав ном су ду, од лу чио као у тач ки 4. из ре ке.

9. Има ју ћи у ви ду све на ве де но, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла-
на 45. тач ка 9) и чла на 46. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, као и чла на 84. 
По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 
и 76/11), до нео Од лу ку као у из ре ци. 

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-952/2009 од 27. ок то бра 2011. го ди не
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По вре да пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку 
из чла на 32. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба Р. Ч. и Ш. М. и утвр ђу је да је у ван пар нич ном 
по ступ ку ко ји се во дио пред Оп штин ским су дом у Но вом Па за ру у пред ме-
ту број Р1. 142/04 под но си тељ ка ма устав не жал бе по вре ђе но пра во на су-
ђе ње у ра зум ном ро ку из чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

2. Утвр ђу је се пра во под но си тељ ки устав не жал бе на на кна ду не ма те-
ри јал не ште те, ко је мо гу оства ри ти на на чин пред ви ђен од ред ба ма чла на 
90. За ко на о Устав ном су ду.

3. На ла же се Основ ном су ду у Но вом Па за ру да пре ду зме све ме ре ка ко 
би се ван пар нич ни по сту пак из тач ке 1. окон чао у нај кра ћем ро ку.

О б р а з л о ж е њ е

1. Р. Ч. и Ш. М., обе из Но вог Па за ра, су 31. де цем бра 2009. го ди не, пре-
ко пу но моћ ни ка М. П, адво ка та из Но вог Па за ра, под не ле Устав ном су ду 
устав ну жал бу због по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку за јем че ног 
од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Србијe, у ван пар нич ном по-
ступ ку ко ји се во дио пред Оп штин ским су дом у Но вом Па за ру у пред ме ту 
број Р1. 142/04 и управ ном спо ру ко ји се во дио пред Вр хов ним су дом Ср-
би је у пред ме ту број У. 7289/07.

У устав ној жал би је, из ме ђу оста лог, на ве де но: да су под но си тељ ке устав-
не жал бе 15. апри ла 2004. го ди не под не ле пред лог Оп штин ском су ду у Но-
вом Па за ру за од ре ђи ва ње на кна де за екс про при са ну не по крет ност; да је 
Оп штин ски суд у Но вом Па за ру 4. фе бру а ра 2008. го ди не до нео ре ше ње 
о пре ки ду овог по ступ ка до окон ча ња управ ног спо ра ко ји се во дио пред 
Вр хов ним су дом Ср би је у пред ме ту број У. 7289/07; да је под но си тељ ка ма 
устав не жал бе по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку јер Оп штин-
ски суд у Но вом Па за ру и Вр хов ни суд Ср би је ни су до под но ше ња устав не 
жал бе до не ли од лу ке из сво је над ле жно сти, иа ко је од под но ше ња пред ло-
га Оп штин ском су ду у Но вом Па за ру про те кло ви ше од пет го ди на. Пред-
ло жи ле су да Устав ни суд усво ји устав ну жал бу, утвр ди да им је у на ве де-
ном ван пар нич ном по ступ ку, као и у управ ном спо ру, по вре ђе но пра во на 
су ђе ње у ра зум ном ро ку из чла на 32. став 1. Уста ва, и да им утвр ди пра во 
на на кна ду не ма те ри јал не ште те, на на чин пред ви ђен од ред ба ма чла на 90. 
За ко на о Устав ном су ду.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал-
ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор-
га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се 
по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не  
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Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за 
њи хо ву за шти ту.

Пре ма од ред би чла на 82. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 109/07), устав на жал ба се мо же из ја ви ти и ако ни су ис цр-
пље на прав на сред ства, у слу ча ју ка да је под но си о цу жал бе по вре ђе но пра-
во на су ђе ње у ра зум ном ро ку.

У по ступ ку пружањa устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни суд 
утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си-
тељ ки устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но њи хо во Уста вом за јем че но 
пра во или сло бо да. С тим у ве зи, Устав ни суд кон ста ту је да су под но си тељ-
ке устав ну жал бу из ја ви ле због по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку 
за јем че ног од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Србијe, у ван пар-
нич ном по ступ ку ко ји се во дио пред Оп штин ским су дом у Но вом Па за ру 
у пред ме ту број Р1. 142/04 и управ ном спо ру ко ји се во дио пред Вр хов ним 
су дом Ср би је у пред ме ту број У. 7289/07. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду да под-
но си тељ ке ни су би ле стран ке у управ ном спо ру ко ји се во дио пред Вр хов-
ним су дом Ср би је у пред ме ту број У. 7289/07, већ да је пред мет ни ван пар-
нич ни по сту пак пре ки нут до окон ча ња управ ног спо ра ко ји се во дио пред 
Вр хов ним су дом Ср би је у пред ме ту број У. 7289/07, Устав ни суд је при сту-
пио од лу чи ва њу са мо о ис так ну тој по вре ди пра ва на су ђе ње у ра зум ном 
ро ку у ван пар нич ном по ступ ку ко ји се во дио пред Оп штин ским су дом у 
Но вом Па за ру у пред ме ту број Р1. 142/04. 

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у спи се пред ме-
та Оп штин ског су да у Но вом Па за ру Р1. 142/04 и Управ ног су да У. 1141/10, 
те је утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за од лу чи ва ње:

Ре ше њем Оде ље ња за фи нан си је На род ног од бо ра сре за Кра ље во 03 
број 1419/1-60 од 20. ма ја 1960. го ди не екс про при са на је не по крет ност, бли-
же на ве де на у том ре ше њу, од ра ни јег вла сни ка – по кој ног М. М. и од ре ђе-
но да се уно си у Фонд оп ште на род не имо ви не, а за по тре бе Же ле знич ког 
тран спорт ног пред у зе ћа из Бе о гра да, ра ди из град ње же ле знич ког ко ло се-
ка – пру ге Ра шка – Но ви Па зар. Ре ше њем Оп штин ског су да у Но вом Па-
за ру О. 16/65 од 12. фе бру а ра 1965. го ди не под но си тељ ке устав не жал бе су 
огла ше не за за кон ске на след ни ке пок. М. М. 

Под но си тељ ке устав не жал бе су 15. апри ла 2004. го ди не под не ле пред-
лог Оп штин ском су ду у Но вом Па за ру за од ре ђи ва ње на кна де за екс про-
при са ну не по крет ност. У пред ло гу су за про тив ни ке пред ла га ча озна чи ле 
ЈЖТП Бе о град и Ре пу бли ку Ср би ју.

Оп штин ски суд у Но вом Па за ру је у овом пред ме ту за ка зао 13 ро чи-
шта, од ко јих је осам одр жа но. На пр вом одр жа ном ро чи шту – 20. ја ну а ра 
2006. го ди не под но си тељ ке су као про тив ни ка пред ла га ча на ве ле ЈП Же ле-
зни ца Ср би је уме сто ЈЖТП Бе о град, због ста ту сних про ме на до ко јих је у 
ме ђу вре ме ну до шло. У то ку по ступ ка је као про тив ник пред ла га ча озна че-
но и Јав но пред у зе ће за пу те ве Ср би је. На ро чи шту одр жа ном 4. фе бру а-
ра 2008. го ди не Оп штин ски суд у Но вом Па за ру је до нео ре ше ње ко јим је 
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пре ки нут ван пар нич ни по сту пак до окон ча ња управ ног спо ра ко ји се во-
ди пред Вр хов ним су дом Ср би је, те је од ре ђе но да ће се по сту пак на ста ви-
ти на пред лог стра на ка, на кон до ста вља ња до ка за о окон ча њу на ве де ног 
управ ног спо ра. У обра зло же њу ре ше ња о пре ки ду по ступ ка је на ве де но да 
је ре ше ње Оде ље ња за фи нан си је На род ног од бо ра сре за Кра ље во 03 број 
1419/1-60 од 20. ма ја 1960. го ди не ко јим је екс про при са на пред мет на не по-
крет ност, огла ше но ни шта вим ре ше њем Ми ни стар ства фи нан си ја Ре пу бли-
ке Ср би је 07 број 465-02-00106/2006 од 8. ав гу ста 2007. го ди не и ре ше њем 
Оде ље ња за ур ба ни зам, гра ђе ви нар ство и стам бе но-ко му нал не де лат но сти 
Оп штин ске упра ве оп шти не Кра ље во број 465-2/2007-05 од 15. ма ја 2007. 
го ди не, а да је по во дом та квих од лу ка пред Вр хов ним су дом Ср би је по кре-
нут управ ни спор, ко ји још ни је окон чан, и из ког раз ло га је це лис ход но да 
се ван пар нич ни по сту пак пре ки не.

Пред мет ни управ ни спор је био по кре нут 27. ав гу ста 2007. го ди не, под-
но ше њем ту жбе Вр хов ном су ду Ср би је од стра не Ј.К, К.Д. и Б.Л. Управ ни 
суд је 1. ја ну а ра 2010. го ди не пре у зео пред ме те по ту жба ма под не тим до 
да на сту па ња на сна гу За ко на о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 111/09) по кре ну тим пред Вр хов ним су дом Ср би је, на осно ву чла-
на 77. став 1. тог За ко на, а у ве зи са чла ном 29. став 1. За ко на о уре ђе њу су-
до ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08 и 104/09).

На сед ни ци одр жа ној 22. апри ла 2010. го ди не Управ ни суд је до нео пре-
су ду У. 1141/10 ко јом је ту жба од би је на као нео сно ва на.

Под но си тељ ке устав не жал бе су 9. сеп тем бра 2011. го ди не под не ле пред-
лог Основ ном су ду у Но вом Па за ру за на ста вак ван пар нич ног по ступ ка.

4. Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва, на чи ју по вре ду се по зи ва ју под но-
си тељ ке у устав ној жал би, утвр ђе но је да сва ко има пра во да не за ви сан, не-
при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав-
но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње 
ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га.

Од ред ба ма За ко на о ван пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник СРС“, 
бр. 25/82 и 48/88 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/95 и 18/05) је пр о пи са но 
да се у ван пар нич ном по ступ ку сход но при ме њу ју од ред бе За ко на о пар-
нич ном по ступ ку, ако овим или дру гим за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но 
(члан 30. став 2); да ако ко ри сник екс про при ја ци је и ра ни ји соп стве ник не 
за кљу че спо ра зум о на кна ди за екс про при са ну не по крет ност у ро ку од два 
ме се ца од да на прав но сна жно сти ре ше ња о екс про при ја ци ји, или ако јав ни 
пра во бра ни лац оце ни да је њи хов спо ра зум за кљу чен на ште ту дру штве-
не за јед ни це, оп штин ски ор ган упра ве над ле жан за имо вин ско прав не по-
сло ве ду жан је да прав но сна жно ре ше ње о екс про при ја ци ји са спи си ма без 
од ла га ња до ста ви над ле жном су ду (133. став 1); да се по сту пак од ре ђи ва-
ња на кна де за екс про при са ну не по крет ност по кре ће и во ди по слу жбе ној 
ду жно сти и да је овај по сту пак хи тан (134. ст. 1. и 2).

За кон о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 125/04 и 
111/09) пр о пи су је: да стран ка има пра во да суд од лу чи о ње ним зах те ви ма 
и пред ло зи ма у ра зум ном ро ку, а да је суд ду жан да на сто ји да се по сту пак 
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спро ве де без оду го вла че ња и са што ма ње тр о шко ва (члан 10): да ако је суд 
пре ки нуо по сту пак из раз ло га на ве де них у чла ну 215. тач ка 1. овог за ко на 
(ако је суд од лу чио да сам не ре ша ва о прет ход ном пи та њу), да ће се по сту-
пак на ста ви ти кад се прав но сна жно за вр ши по сту пак пред су дом или дру-
гим над ле жним ор га ном, или кад суд на ђе да ви ше не по сто је раз ло зи да се 
че ка на ње гов за вр ше так (члан 217. став 2).

5. Оце њу ју ћи на во де и раз ло ге устав не жал бе са ста но ви шта Уста вом 
за јем че ног пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, а по ла зе ћи од утвр ђе них чи-
ње ни ца и окол но сти ко је се од но се на оспо ре ни ван пар нич ни по сту пак, 
Устав ни суд је утвр дио да је по сту пак от по чео 15. апри ла 2004. го ди не, под-
но ше њем пред ло га ов де под но си тељ ки устав не жал бе Оп штин ском су ду 
у Но вом Па за ру за од ре ђи ва ње на кна де за екс про при са ну не по крет ност. 

Пе ри од оце не ра зум но сти ду жи не тра ја ња овог суд ског по ступ ка ко ји 
спа да у над ле жност Устав ног су да, ra ti o ne tem po ris, по чео је 8. но вем бра 2006. 
го ди не, ка да је сту пио на сна гу Устав Ре пу бли ке Ср би је, ко ји уста но вља-
ва устав ну жал бу као прав но сред ство за за шти ту по вре ђе них или угро же-
них људ ских пра ва и сло бо да и сва ко ме јем чи пра во на јав но рас пра вља ње 
и од лу чи ва ње о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма у ра зум ном ро ку. Ме ђу тим, 
Устав ни суд сма тра да се ра ди утвр ђи ва ња оправ да но сти ду жи не тра ја ња 
по ступ ка мо ра узе ти у об зир и ста ње пред ме та на дан 8. но вем бра 2006. го-
ди не. Ка да је реч о ду жи ни тра ја ња суд ског по ступ ка, Устав ни суд је утвр-
дио да је ван пар нич ни по сту пак до под но ше ња устав не жал бе укуп но тра-
јао пет го ди на и осам ме се ци и да још увек ни је окон чан.

Устав ни суд је код оце не на во да под но си тељ ки да им је по вре ђе но пра-
во на су ђе ње у ра зум ном ро ку по шао од чи ње ни це да је ра зум на ду жи на 
тра ја ња суд ског по ступ ка ре ла тив на ка те го ри ја, ко ја за ви си од ни за чи-
ни ла ца и мо ра се про це ни ти у сва ком кон крет ном слу ча ју, пре ма ње го-
вим спе ци фич ним окол но сти ма. Сло же ност чи ње нич них и прав них пи-
та ња у кон крет ном слу ча ју, по на ша ње са мих под но си тељ ки устав не жал бе 
као стра на ка у по ступ ку, по сту па ње су до ва ко ји су во ди ли по сту пак, као и 
при ро да по ста вље ног зах те ва, од но сно зна чај пред мет ног пра ва за под но-
си тељ ке устав не жал бе су основ ни чи ни о ци ко ји ути чу на оце ну ду жи не 
тра ја ња суд ског по ступ ка и од ре ђу ју да ли је тај по сту пак окон чан у окви-
ру ра зум ног ро ка или ни је. 

Оце њу ју ћи до са да спро ве де ни по сту пак у пред мет ној гра ђан ско прав-
ној ства ри, ува жа ва ју ћи при то ме суд ску прак су и кри те ри ју ме Устав ног 
су да, као и ме ђу на род них ин сти ту ци ја за за шти ту људ ских пра ва, Устав ни 
суд је утвр дио да је под но си тељ ка ма устав не жал бе по вре ђе но пра во на су-
ђе ње у ра зум ном ро ку за јем че но чла ном 32. став 1. Уста ва.

По оце ни Устав ног су да, основ ни раз лог ко ји је до вео до по вре де на ве-
де ног Уста вом за јем че ног пра ва је не де ло твор но по сту па ње Оп штин ског 
су да у Но вом Па за ру. На и ме, Устав ни суд је утвр дио да је пр во ро чи ште у 
овој прав ној ства ри за ка за но и одр жа но на кон јед не го ди не и де вет ме се-
ци од под но ше ња пред ло га, иа ко је по сту пак од ре ђи ва ња на кна де за екс-
про при са ну не по крет ност за ко ном од ре ђен као хи тан. Та ко ђе, над ле жни 
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суд је до до но ше ња ре ше ња о пре ки ду по ступ ка – 4. фе бру а ра 2008. го ди-
не, од но сно у пе ри о ду од три го ди не и де вет ме се ци, за ка зао 13 ро чи шта, 
од ко јих је осам одр жа но (ро чи шта су у нај ве ћој ме ри од ла га на јер ни су 
при сту па ли про тив ни ци пред ла га ча, а ни је би ло до ка за о уред ној до ста-
ви по зи ва). Пред мет ни ван пар нич ни по сту пак је пре ки нут до окон ча ња 
управ ног спо ра ко ји се во дио пред над ле жним су дом, има ју ћи у ви ду да 
је ре ше ње о екс про при ја ци ји пред мет не не по крет но сти огла ше но ни шта-
вим. Управ ни спор је окон чан до но ше њем пре су де Управ ног су да У. 1141/10 
од 22. апри ла 2010. го ди не ко јом је по твр ђе но ко нач но ре ше ње Ми ни стар-
ства фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је о огла ша ва њу ни шта вим ре ше ња о екс-
про при ја ци ји, од но сно на кон две го ди не и два ме се ца од пре ки да оспо ре-
ног ван пар ни чог по ступ ка. Да кле, у овом слу ча ју, пред мет ни по сту пак за 
од ре ђи ва ње на кна де за екс про при са ну не по крет ност се не мо же по сма тра-
ти одво је но од управ ног спо ра ко ји се во дио пред над ле жним су дом. С тим 
у ве зи, Устав ни суд кон ста ту је да пре кид јед ног по ступ ка до окон ча ња не-
ког дру гог по ступ ка, не до во ди, a pri o ri, до утвр ђи ва ња по вре де пра ва на 
су ђе ње у ра зум ном ро ку, али нео прав да но оду го вла че ња у дру гим по ступ-
ци ма чи је се окон ча ње че ка, узро ку је по вре ду пра ва под но си о ца у од но су 
на пре ки ну ти по сту пак. Устав ни суд ука зу је да је и Европ ски суд за људ ска 
пра ва у Стра збу ру у сво јој прак си из ра зио та кво ста но ви ште (ви де ти пре-
су ду у пред ме ту Стo je про тив Хр ват ске, апли ка ци ја број 28074/03 од 11. 
ја ну а ра 2007. го ди не, став 45). 

Устав ни суд оце њу је да под но си тељ ке устав не жал бе ни су до при не ле 
ду жи ни тра ја ња суд ског по ступ ка, јер су се уред но ода зи ва ле на све по зи-
ве су да и ак тив но уче ство ва ле у по ступ ку, при че му ни су зло у по тре бља ва-
ле сво ја про це сна овла шће ња. Та ко ђе, под но си тељ ке устав не жал бе су ви-
ше пу та под но си ле ур ген ци је ван пар нич ном су ду у ци љу убр за ња по ступ ка.

Пред мет ван пар нич ног по ступ ка, по оце ни Устав ног су да, је сте од ве-
ли ког ин те ре са за под но си тељ ке устав не жал бе, бу ду ћи да се ра ди о утвр-
ђи ва њу ви си не на кна де за не по крет ност ко ја је од у зе та прав ном прет ход-
ни ку под но си тељ ки. Устав ни суд је оце нио да од ре ђе на сло же ност по ступ ка 
не мо же би ти оправ да ње за не де ло твор но по сту па ње су да у овој прав ној 
ства ри и за ова ко ду го тра ја ње оспо ре ног по ступ ка.

На осно ву из ло же ног, Устав ни суд је, са гла сно чла ну 89. став 1. За ко на 
о Устав ном су ду, устав ну жал бу усво јио. Устав ни суд је од лу чио да се пра-
вич но за до во ље ње под но си тељ ки устав не жал бе због кон ста то ва не по вре-
де пра ва оства ри утвр ђи ва њем пра ва на на кна ду не ма те ри јал не ште те, па 
је од лу чио као у тач ки. 2. из ре ке. По ла зе ћи од то га да ван пар нич ни по сту-
пак по во дом ко га је под не та устав на жал ба још ни је окон чан, а да су под-
но си тељ ке устав не жал бе под не ле пред лог за на ста вак пре ки ну тог по ступ-
ка, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном 
су ду, од ре дио да се штет не по сле ди це утвр ђе не по вре де Уста вом за јем че-
них пра ва от кло не на ла га њем над ле жном су ду да пре ду зме све нео п ход не 
ме ре ка ко би се пред мет ни по сту пак окон чао у нај кра ћем ро ку, па је од лу-
чио као у тач ки 3. из ре ке. 
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6. По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. тач-
ка 9) За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-26/2010 од 27. ок то бра 2011. го ди не

Не ма по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње 
из чла на 32. став 1. Уста ва,  

ни пра ва на јед на ку за шти ту пра ва и  
пра ва на прав но сред ство из чла на 36. ст. 1. и 2,  

ни ти пра ва на имо ви ну из чла на 58. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У 

Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба Д. В., М. О., В. Н., М. Ј., Н. 
Д. и М. Д. из ја вље на про тив пре су де Вр хов ног су да Ср би је Прев. 98/09 од 
30. сеп тем бра 2009. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е

1. Д. В., М. О., В. Н., М. Ј., Н. Д. и М. Д., као чла но ви Кон зор ци ју ма по 
уго во ру о Кон зор ци ју му Ов. 1168/2003 од 31. мар та 2003. го ди не, су 30. де-
цем бра 2009. го ди не, пре ко пу но моћ ни ка А. С., адво ка та из Бе о гра да, из ја-
ви ли устав ну жал бу про тив пре су де Вр хов ног су да Ср би је Прев. 98/09 од 
30. сеп тем бра 2009. го ди не, због по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње, пра-
ва на јед на ку за шти ту пра ва, на прав но сред ство и пра ва на имо ви ну, за-
јем че них од ред ба ма чла на 32. став 1, чл. 36. и 58. Уста ва Ре пу бли ке Ср би-
је. Под но си о ци та ко ђе сма тра ју да су оспо ре ном пре су дом по вре ђе ни чл. 
3, 4. и 197. Уста ва.

У устав ној жал би је, по ред оста лог, на ве де но: да ни је од лу че но о њи хо-
вом зах те ву за из у зе ће по сту па ју ћег ве ћа Ви шег тр го вин ског су да под не-
том 26. де цем бра 2007. го ди не, од но сно да им та од лу ка ни ка да ни је до ста-
вље на, иа ко их пред сед ник Ви шег тр го вин ског су да до пи сом од 29. ок то бра 
2008. го ди не оба ве стио да је о зах те ву за из у зе ће од лу че но, те да ће им ре ше-
ње би ти до ста вље но уз до ста ву од лу ке Пж. 891/2008; да је оспо ре на пре су да 
Вр хов ног су да Ср би је не из вр ши ва због то га – што осим ци ти ра ног ста ва де-
кла ра тор ног ка рак те ра не са др жи од лу ку ко сти че вла сни штво на пред мет-
ним ак ци ја ма (на чи ји вла снич ки ра чун се ак ци је има ју упи са ти), оспо ре на 
пре су да не са др жи на лог Цен трал ном ре ги стру де по и кли ринг хар ти ја од 
вред но сти да из вр ши пре нос пред мет них ак ци ја дру ге еми си је са вла снич-
ког ра чу на Кон зор ци ју ма фи зич ких ли ца на би ло чи ји вла снич ки ра чун, са-
др жи фор мал ни не до ста так/гре шку ко ја се огле да у по гре шном озна ча ва њу 
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се риј ске озна ке пред мет них ак ци ја; да је ре ше ње Аген ци је за при ва ти за ци ју 
Ре пу бли ке Ср би је број 10-921/09-656/02 од 19. мар та 2009. го ди не за сно ва но 
на ре тро ак тив ној при ме ни од ред бе чла на 41. став 5. За ко на о при ва ти за ци ји 
ко ја је сту пи ла на прав ну сна гу 3. ја ну а ра 2008. го ди не – на кон рас ки да уго-
во ра о ку по про да ји дру штве ног ка пи та ла; да из на ве де ног про из и ла зи да је 
под но си о ци ма устав не жал бе по вре ђе но пра во на за бра ну по врат ног деј ства 
за ко на из чла на 197. Уста ва; да је ова квом од лу ком Вр хов ног су да, из вр ше на 
„ра ди кал на на ци о на ли за ци ја уз ком би на ци ју кон фи ска ци је“, и то ка жња ва-
ње од у зи ма њем пра ва сво ји не, те пре тва ра њем при ват не у др жав ну сво ји ну; 
да је Вр хов ни суд мо рао, пре до но ше ња од лу ке ко јом је од био ре ви зи ју ту же-
ног (ов де под но си ла ца устав не жал бе), у пот пу но сти утвр ди ти чи ње нич но 
ста ње – мо рао је прет ход но пре и спи та ти да ли је ту же ни вла сник пред мет-
них ак ци ја или ни је, мо рао је то ком по ступ ка утвр ди ти да је ту же ни по ред 
ре дов ног на чи на сти ца ња пра ва сво ји не на пред мет ним ак ци ја ма (на осно-
ву од лу ке Скуп шти не дру штва и упла том сред ста ва), пра во сво ји не на ис ти-
ма сте као и пу тем ре дов ног одр жа ја, као ори ги нер ног на чи на сти ца ња пра-
ва сво ји не, с об зи ром на то да је на ис ти ма био упи сан у за ко ном про пи са ни 
ре ги стар као вла сник, у пе ри о ду ду жем од три го ди не. Под но си о ци су пред-
ло жи ли да Устав ни суд усво ји устав ну жал бу и по ни шти оспо ре ну пре су ду.

2. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо-
же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или 
ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју 
или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, 
ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву 
за шти ту. По сту пак по устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. Уста-
ва, уре ђу је за ко ном.

Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва сва ко ме је за јем че но пра во да не за-
ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном 
ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но-
сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма 
про тив ње га. 

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

Од ред ба ма чла на 58. Уста ва је утвр ђе но: да се јем чи мир но ужи ва ње сво-
ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву за ко на (став 1); да пра во 
сво ји не мо же би ти од у зе то или огра ни че но са мо у јав ном ин те ре су утвр ђе ном 
на осно ву за ко на, уз на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа од тр жи шне (став 2); да 
се за ко ном мо же огра ни чи ти на чин ко ри шће ња имо ви не (став 3); да је од у зи-
ма ње или огра ни че ње имо ви не ра ди на пла те по ре за и дру гих да жби на или ка-
зни, до зво ље но са мо у скла ду са за ко ном (став 4).

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав ни 
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суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у це ло куп ну до-
ку мен та ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу, спи се пред ме та Тр го вин ског су-
да у Бе о гра ду П. 3398/07 и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна-
ча ја за од лу чи ва ње:

Пре су дом Тр го вин ског су да у Бе о гра ду (у да љем тек сту: Тр го вин ски суд) 
П. 3398/07 од 31. ок то бра 2007. го ди не у ста ву пр вом из ре ке де ли мич но је 
усво јен ту жбе ни зах тев ту жи о ца Аген ци је за при ва ти за ци ју и утвр ђе но је 
да ту же ни – Кон зор ци јум фи зич ких ли ца, ко га пред ста вља Д. В. из Бе о гра-
да, по уго во ру II/2 Ов. 1168/2003 од 31. мар та 2003. го ди не, ове ре ном пред 
Дру гим оп штин ским су дом у Бе о гра ду не ма пра во вла сни штва над 121861 
ак ци ја ГП „Хи дро тех ни ка – Хи дро е нер ге ти ка“ АД, из Бе о гра да, ис ка за них 
кроз дру гу еми си ју се риј ских бро је ва 000001 до 121861, укуп не но ми нал-
не вред но сти 121.861.000 ди на ра (CSHI DRE 07111). Ста вом дру гим из ре-
ке пре су де од ба че на је ту жба у де лу ко јим је ту жи лац тра жио да се утвр ди 
да ту же ни не ма пра во вла сни штва над 140124 ак ци ја ГП „Хи дро тех ни ка – 
Хи дро е нер ге ти ка“ АД, из Бе о гра да, ис ка за них кроз тре ћу еми си ју ак ци ја 
се риј ских бро је ва од 000001 до 140124, се ри је X, укуп не но ми нал не вред-
но сти 140.124.000 ди на ра. Ста вом тре ћим из ре ке пре су де оба ве зан је ту-
же ни да ту жи о цу ис пла ти из нос од 240.300 ди на ра на име тро шко ва пар-
нич ног по ступ ка.

Пре су дом Ви шег тр го вин ског су да Пж. 891/08 од 22. ок то бра 2008. го-
ди не, у ста ву пр вом из ре ке, од би је на је жал ба ту жи о ца и де ли мич но жал ба 
ту же ног као нео сно ва на и по твр ђе на је пр во сте пе на пре су да Тр го вин ског 
су да у пр вом и дру гом ста ву из ре ке. Ста вом дру гим из ре ке дру го сте пе не 
пре су де пре и на че но је ре ше ње о тро шко ви ма и од лу че но је да сва ка стран-
ка сно си сво је тро шко ве по ступ ка. Про тив дру го сте пе не пре су де обе стран-
ке су из ја ви ле ре ви зи ју.

Оспо ре ном пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Прев. 98/09 од 30. 9. 2009. 
го ди не, у ста ву пр вом из ре ке од би је на је, као нео сно ва на, ре ви зи ја ту же-
ног из ја вље на про тив пре су де Ви шег тр го вин ског су да Пж. број 891/08 од 
22. 10. 2008. го ди не у де лу ко јим је прав но сна жно усво јен ту жбе ни зах тев 
и утвр ђе но да ту же ни не ма пра во вла сни штва над 121861 ак ци ја ГП „Хи-
дро тех ни ка – Хи дро е нер ге ти ка“ АД, Бе о град, ис ка за них кроз дру гу еми-
си ју, се риј ских бро је ва 0000001 до 121861 укуп не но ми нал не вред но сти 
121.861.000 ди на ра (CSHI DRE 071111), ста вом дру гим из ре ке усво је на је 
ре ви зи ја ту жи о ца, па су пре и на че не пре су де Ви шег тр го вин ског су да Пж. 
891/08 од 22. ок то бра 2008. го ди не и пре су да Тр го вин ског су да П. 3398/07 
од 31. ок то бра 2007. го ди не, у де лу у ко ме је прав но сна жно од ба че на ту жба 
ту жи о ца (став дру ги из ре ке пр во сте пе не пре су де) и ре ше ње о тр о шко ви-
ма спо ра са др жа но у дру гом ста ву из ре ке дру го сте пе не пре су де, и то та-
ко што је усво јен ту жбе ни зах тев ту жи о ца и утвр ђе но да ту же ни ни је вла-
сник 140124 ак ци је ГП „Хи дро тех ни ка – Хи дро е нер ге ти ка“ АД, Бе о град,  
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ис ка за не кроз тре ћу еми си ју, ак ци је број 000001 до 140124, се ри је X, укуп не 
но ми нал не вред но сти 140.124.000 ди на ра, а ста вом че твр тим из ре ке оба ве-
зан је ту же ни да ту жи о цу ис пла ти из нос од 727.300 ди на ра на име тр о шко-
ва це ло куп ног пар нич ног по ступ ка. 

У обра зло же њу оспо ре не ре ви зиј ске пре су де је на ве де но да из утвр ђе-
ног чи ње нич ног ста ња пр о из ла зи: да је ту же ни био ку пац 70% дру штве ног 
ка пи та ла су бјек та при ва ти за ци је ГП „Хи дро тех ни ка – Хи дро е нер ге ти ка“ 
АД, Бе о град, ме то дом јав не аук ци је, пo уго во ру за кљу че ном са ту жи о цем 
од 18. апри ла 2003. го ди не; да због то га што ту же ни ни је пла тио дру гу ра-
ту це не за про да ти ка пи тал, ту жи лац је рас ки нуо уго вор, што је утвр ђе но 
прав но сна жном пре су дом П. 3424/04 од 6. ок то бра 2005. го ди не; да је од-
лу ком ту жи о ца 70% ка пи та ла су бјек та при ва ти за ци је ко ји је био пред мет 
про да је, пре нет Ак циј ском фон ду Ре пу бли ке Ср би је 16. ја ну а ра 2006. го-
ди не; да се пре ма из ве шта ју Цен трал ног ре ги стра де по и кли ринг хар ти ја 
од вред но сти од 20. апри ла 2007. го ди не, у вла сни штву Ак циј ског фон да од 
укуп не еми си је на ла зи се 38,36% укуп ног бро ја ак ци ја, док je у вла сни штву 
ту же ног 45,24% укуп ног ка пи та ла, од но сно 121861 ак ци ја дру ге еми си је; 
да је вла сник дру ге еми си је ак ци ја ту же ни по стао из вр ша ва ју ћи уго вор ну 
оба ве зу из уго во ра о ку по про да ји дру штве ног ка пи та ла ко ја се са сто ја ла у 
оба ве зи ин ве сти ра ња у основ ни ка пи тал су бјек та при ва ти за ци је; да је на 
осно ву од лу ке Скуп шти не Дру штва о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла из ре-
зер ви Дру штва од 22. мар та 2004. го ди не у ре ги стар ском уло шку Аген ци је 
за при ва ти за ци ју, ко ји се во ди за Пред у зе ће ГП „Хи дро тех ни ка – Хи дро е-
нер ге ти ка“ АД, из Бе о гра да, упи са но 140124 ак ци ја тре ће еми си је по осно-
ву упи са ног и упла ће ног по ве ћа ња основ ног ка пи та ла из ре зер ви Дру штва; 
да у по гле ду ових ак ци ја ту же ни ни је упи сан као вла сник у Цен трал ном ре-
ги стру де по и кли ринг хар ти ја од вред но сти. 

Из ова ко утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња Вр хов ни суд Ср би је је за кљу чио: 
да се у кон крет ном слу ча ју при ме њу ју пра ви ла о ре сти ту ци ји на кон рас ки-
ну тог уго во ра, са гла сно од ред би чла на 132. За ко на о обли га ци о ним од но си-
ма и са гла сно тач ки 3.2. за кљу че ног уго во ра, ко јим је про пи са но да ако ку-
пац не пла ти ку по про дај ну це ну у скла ду са кла у зу лом 4. уго во ра гу би пра во 
на вра ћа ње де по зи та, сва пра ва, од но сно по тра жи ва ња ко ја про из и ла зе из 
уго во ра, као и пра во да уче ству је на бу ду ћим аук ци ја ма; да је у кон крет ном 
слу ча ју, ту же ни ак ци је тзв. дру ге еми си је сте као ис пу ња ва ју ћи уго вор ну оба-
ве зу из уго во ра о про да ји дру штве ног ка пи та ла; да је пред мет ни уго вор рас-
ки нут, што зна чи да је от пао и основ ин ве сти ра ња у су бје кат при ва ти за ци је 
из вр шен од стра не куп ца, а са мим тим и основ сти ца ња ак ци ја дру ге еми си-
је, те да ту же ни ни по од ред ба ма уго во ра ни по на ве де ној од ред би За ко на о 
обли га ци о ним од но си ма ни је мо гао за др жа ти пра ва ко ја је сте као по осно-
ву рас ки ну тог уго во ра, а то је из ме ђу оста лог и пра во сво ји не на на ве де ним 
ак ци ја ма; да је рас ки дом спо р ног уго во ра от пао прав ни основ за сва пра ва 
сте че на по осно ву рас ки ну тог уго во ра, што под ра зу ме ва и сва пра ва ту же-
ног на уче шће у ка пи та лу су бјек та при ва ти за ци је; да је нео сно ва но ста но-
ви ште ту же ног да је на ве де ним од лу чи ва њем ство ре на тзв. ни чи ја ствар, јер 
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са гла сно чла ну 41a та да ва же ћих од ре да ба За ко на о при ва ти за ци ји, рас ки-
дом уго во ра са мо за по сле ни у су бјек ту при ва ти за ци је за др жа ва ју вла снич-
ка пра ва на ка пи та лу сте че на у скла ду са од ред ба ма чл. 42. до 44. истог за-
ко на, а ка пи тал ко ји је био пред мет про да је пре но си се Ак циј ском фон ду; 
да од ред бе ра ни је ва же ћег За ко на о при ва ти за ци ји ни су пред ви ђа ле прав-
ни ре жим и суд би ну ак ци ја сте че них по осно ву ин ве сти ра ња куп ца ка пи та-
ла, а на кон рас ки да уго во ра, али да би би ло прав но нео др жи во да те ак ци је 
за др жи ку пац ка пи та ла и на кон рас ки да уго во ра; да се сто га на кон рас ки да 
уго во ра ак ци је из да те по осно ву ин ве сти ра ња куп ца или по ни шта ва ју или 
ула зе у ре жим соп стве них ак ци ја су бјек та при ва ти за ци је ко је се за јед но са 
ка пи та лом ко ји је пред мет про да је пре но се Ак циј ском фон ду, а та кво ре ше-
ње су про пи са ле из ме не За ко на о при ва ти за ци ји ко је су сту пи ле на сна гу од 
3. ја ну а ра 2008. го ди не; да ту жи лац има прав ни ин те рес за не га тив но утвр-
ђе ње да ту же ни не ма пра во вла сни штва над 140124 ак ци је ис ка за не кроз 
тре ћу еми си ју ак ци ја, јер је по ве ћа ње основ ног ка пи та ла кроз тре ћу еми си-
ју ак ци ја упи са но у ре ги стру Аген ци је за при ва ти за ци ју, те да у том сми слу 
по сто ји не са гла сност из ме ђу два јав на ре ги стра (ре ги стра Аген ци је за при-
ва ти за ци ју и Цен трал ног ре ги стра де по и кли ринг хар ти ја од вред но сти) у 
по гле ду раз ли чи тих по да та ка о ка пи та лу су бјек та при ва ти за ци је; да је у мо-
мен ту до но ше ња од лу ке су бјек та при ва ти за ци је о по ве ћа њу основ ног ка-
пи та ла из да ва њем 140124 ак ци је тзв. тре ће еми си је, a пo осно ву пре тва ра-
ња ста ту тар них ре зер ви дру штва у основ ни ка пи тал, ту же ни био ве ћин ски 
вла сник ак циј ског ка пи та ла су бјек та при ва ти за ци је; да, ка ко je у АП ре ги-
стру упи са но по ве ћа ње основ ног ка пи та ла су бјек та при ва ти за ци је, а ра ди 
окон ча ња по ступ ка при ва ти за ци је на кон рас ки ну тог уго во ра, по сто ји прав-
ни ин те рес ту жи о ца за утвр ђе ње да ту же ни, од но сно чла но ви кон зор ци ју-
ма по осно ву тог члан ства не по се ду ју ни ка ква пра ва на ак циј ски ка пи тал 
су бјек та при ва ти за ци је; да је на осно ву уго во ра о ку по про да ји дру штве ног 
ка пи та ла ту же ни по стао ве ћин ски вла сник ак циј ског ка пи та ла у су бјек ту 
при ва ти за ци је, те да је гла сао за од лу ку о по ве ћа њу ка пи та ла из да ва њем ак-
ци ја тре ће еми си је по осно ву пре тва ра ња ста ту тар них ре зер ви дру штва у 
основ ни ка пи тал; да рас ки дом уго во ра о про да ји дру штве ног ка пи та ла ту-
же ни, од но сно ње го ви чла но ви по осно ву тог свој ства, чла но ва Кон зор ци-
ју ма гу бе сва пра ва и по тра жи ва ња про ис те кла не по сред но или по сред но 
по осно ву рас ки ну тог уго во ра. Ко нач но, Вр хов ни суд Ср би је је на шао и да 
је нео сно ван на вод ту же ног у ко ме је ис так ну то да ни је од лу че но по њи хо-
вом зах те ву за из у зе ће по сту па ју ћег ве ћа дру го сте пе ног су да, од но сно да му 
ни је до ста вље на од лу ка по зах те ву за из у зе ће, те да због то га иста ни је мо гла 
про из ве сти прав но деј ство. Ово из раз ло га што је 13. фе бру а ра 2008. го ди-
не ре ше њем пред сед ни ка Ви шег тр го вин ског су да Су број 17/07-179 од би јен 
зах тев ту же ног за из у зе ће по сту па ју ћег ве ћа дру го сте пе ног су да од вр ше ња 
су диј ске ду жно сти у пред ме ту Пж. 891/08. Вр хов ни суд сма тра да eвентуал-
но не до ста вља ње од лу ке по зах те ву за из у зе ће под но си о цу зах те ва не ути-
че за ко ни тост дру го сте пе не пре су де, ни ти то мо же би ти ре ви зиј ски раз лог 
ко јим се по би ја прав но сна жна дру го сте пе на пре су да.
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4. Од ред ба ма За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 125/04), ко је су ва жи ле у вре ме до но ше ња оспо ре не пре су де, би ло је 
про пи са но: да ис кљу че ње и из у зе ће мо гу тра жи ти и стран ке, да стран ка мо-
же да зах те ва ис кљу че ње или из у зе ће са мо су ди је ко ји по сту па у од ре ђе ном 
пред ме ту, да је стран ка ду жна да под не се зах тев чим са зна да по сто ји раз-
лог за ис кљу че ње од но сно из у зе ће, а нај доц ни је до за вр шет ка рас пра вља ња 
пред пр во сте пе ним су дом, а ако ни је би ло рас пра вља ња, до до но ше ња од-
лу ке, да зах тев за ис кљу че ње или из у зе ће су ди је ви шег су да стран ка мо же 
ста ви ти у прав ном ле ку или од го во ру на прав ни лек, а ако се пред ви шим 
су дом одр жа ва рас пра ва, он да до за вр шет ка рас пра ве, као и да је стран ка 
ду жна да зах тев обра зло жи и на ве де окол но сти на ко ји ма за сни ва свој зах-
тев (члан 68); да о ис кљу че њу и из у зе ћу су ди је од лу чу је пред сед ник су да, да 
о ис кљу че њу и из у зе ћу пред сед ни ка су да од лу чу је пред сед ник не по сред но 
ви шег су да, да ће се пре до но ше ња ре ше ња о из у зе ћу узе ти из ја ва од су ди је 
чи је се из у зе ће тра жи, а по по тре би ће се из вр ши ти и дру ги из ви ђа ји, као 
и да про тив ре ше ња о ис кљу че њу или усва ја њу зах те ва за из у зе ће ни је до-
зво ље на жал ба, а про тив ре ше ња ко јим се зах тев за из у зе ће од би ја ни је до-
зво ље на по себ на жал ба (члан 70); да кад су ди ја са зна да је ста вљен зах тев 
за ње го во ис кљу че ње или из у зе ће, ду жан је да од мах об у ста ви сва ки рад 
на од но сном пред ме ту, а ако је у пи та њу из у зе ће из чл. 65. и 66. став 2. овог 
за ко на, мо же до до но ше ња ре ше ња о зах те ву пред у зи ма ти са мо оне рад ње 
за ко је по сто ји опа сност од од ла га ња (члан 71).

Од ред бом чла на 41а За ко на о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 38/01 и 18/03) би ло је про пи са но да ако се уго во ре на це на пла ћа у ви ше 
ра та, а ку пац не пла ти ра ту у уго во ре ном ро ку, уго вор се рас ки да, а ка пи-
тал ко ји је пред мет про да је пре но си се Ак циј ском фон ду. Од ред ба ма чла на 
42. истог за ко на, ко ји је и да нас на сна зи, би ло је про пи са но: да се у су бјек-
ту при ва ти за ци је део ка пи та ла пре но си за по сле ни ма, без на кна де, у ак ци-
ја ма; да се за по сле ни ма у сми слу ста ва 1. овог чла на сма тра ју др жа вља ни 
Ре пу бли ке Ср би је ко ји су – за по сле ни или су ра ни је би ли за по сле ни у су-
бјек ту при ва ти за ци је, за по сле ни у ма тич ном, од но сно за ви сном пред у зе-
ћу ако је су бјект при ва ти за ци је за ви сно, од но сно ма тич но пред у зе ће; да се 
ли цем ко је је ра ни је би ло за по сле но у сми слу ста ва 2. тач ка 1) овог чла на 
сма тра и пен зи о нер.

Од ред бом чла на 43. истог за ко на би ло је про пи са но: да за по сле ни има-
ју пра во на сти ца ње ак ци ја без на кна де за сва ку пу ну го ди ну рад ног ста жа 
у су бјек ту при ва ти за ци је (став 1); да пра во на сти ца ње ак ци ја без на кна де 
мо же се оства ри ти нај ви ше за 35 го ди на рад ног ста жа (став 2); да се пра-
во на сти ца ње ак ци ја без на кна де не оства ру је у су бјек ти ма при ва ти за ци је 
у ко ји ма ни је про да то ви ше од 50% дру штве ног ка пи та ла ни у су бјек ти ма 
при ва ти за ци је у ко ји ма се спро во ди ре струк ту ри ра ње (став 3); да у су бјек-
ти ма при ва ти за ци је са ве ћин ским др жав ним ка пи та лом за по сле ни сти чу 
пра во на ак ци је без на кна де, у скла ду са про пи сом ко јим се утвр ђу ју усло ви 
и на чин оба вља ња по је ди них де лат но сти или по сло ва, од но сно у скла ду са 
про пи сом ко јим је уре ђен прав ни по ло жај по је ди них об ли ка ор га ни зо ва ња  
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(став 4), док је од ред бом чла на 44. истог За ко на би ло про пи са но да су бјект 
при ва ти за ци је до но си од лу ку о из да ва њу ак ци ја без на кна де и јав ним по-
зи вом оба ве шта ва за по сле не о то ме (став 1), да јав ни по зив из ста ва 1. овог 
чла на са др жи по дат ке о – да ту му, вре ме ну и ме сту упи са ак ци ја, бро ју ак ци-
ја, но ми нал ној вред но сти ак ци ја, као и дру ге по дат ке у скла ду са од лу ком 
о из да ва њу ак ци ја без на кна де (став 2), као и да се јав ни по зив из ста ва 1. 
овог чла на об ја вљу је на огла сној та бли су бјек та при ва ти за ци је, у „Слу жбе-
ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ и јед ном днев ном ли сту (став 3).

Од ред ба ма чла на 41. За ко на о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 38/01, 18/03 и 45/05) би ло је про пи са но: да уго вор о про да ји ка пи та ла, 
од но сно имо ви не са др жи од ред бе о: уго вор ним стра на ма, пред ме ту про да-
је, уго во ре ној це ни, ро ку пла ћа ња, ко ри шће њу зе мљи шта, на чи ну, об ли ци-
ма и ро ку ин ве сти ра ња куп ца у су бјект при ва ти за ци је ра ди оба вља ња ре ги-
стро ва не де лат но сти, на чи ну ре ша ва ња пи та ња за по сле них и дру ге од ред бе 
о ко ји ма се спо ра зу ме ју уго вор не стра не (став 1); да уго вор из ста ва 1. овог 
чла на сма тра се за кљу че ним кад га пот пи шу ку пац и Аген ци ја за при ва ти-
за ци ју и ове ра ва се у су ду (став 2); да уго вор о про да ји ка пи та ла, од но сно 
имо ви не Аген ци ја за при ва ти за ци ју до ста вља ми ни стар ству над ле жном за 
по сло ве фи нан си ја, ра ди еви ден ти ра ња, а за по сле ни ма и ма њин ским ак ци о-
на ри ма у су бјек ту при ва ти за ци је на њи хов зах тев, ра ди упо зна ва ња (став 3).

Од ред бом чла на 17. став 1. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при-
ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 123/07), ко ји је сту пио на сна-
гу 3. ја ну а ра 2008. го ди не, чла ну 41. За ко на о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 38/01, 18/03 и 45/05), до дат је, по ред оста лог, и став 5. ко-
јим је про пи са но да се у слу ча ју рас ки да уго во ра о про да ји ка пи та ла, од но-
сно имо ви не, ак ци је из ста ва 2. овог чла на пре но се Ак циј ском фон ду ко ји 
их про да је за јед но са ак ци ја ма су бјек та при ва ти за ци је ко је су му пре не те у 
скла ду са за ко ном, а сред ства оства ре на од про да је соп стве них ак ци ја сте-
че них по осно ву по ве ћа ња ка пи та ла но вим уло зи ма, по од бит ку тро шко ва 
про да је Ак циј ски фонд пре но си куп цу са ко јим је уго вор о про да ји ка пи-
та ла, од но сно имо ви не, рас ки нут.

Од ред ба ма чла на 132. За ко на о обли га ци о ним од но си ма („Слу жбе ни 
лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 31/93, 
22/99, 23/99, 35/99 и 44/99) је про пи са но: да су рас ки дом уго во ра обе стра-
не осло бо ђе не сво јих оба ве за, из у зев оба ве зе на на кна ду евен ту ал не ште-
те (став 1), да ако је јед на стра на из вр ши ла уго вор пот пу но или де ли мич но, 
има пра во да јој се вра ти оно што је да ла (став 2), да ако обе стра не има-
ју пра во зах те ва ти вра ћа ње да тог, уза јам на вра ћа ња вр ше се по пра ви ли ма 
за из вр ше ње дво стра них уго во ра (став 3), да сва ка стра на ду гу је дру гој на-
кна ду за ко ри сти ко је је у ме ђу вре ме ну има ла од оно га што је ду жна вра ти-
ти, од но сно на кна ди ти (став 4,), као и да стра на ко ја вра ћа но вац ду жна је 
пла ти ти за те зну ка ма ту од да на кад је ис пла ту при ми ла (став 5).

Од ред бом чла на 19. став 1. За ко на о тр жи шту хар ти ја од вред но сти и 
дру гих фи нан сиј ских ин стру ме на та („Слу жбе ни гла сник РС“, број 47/06) је 
про пи са но да пра ва за ко ни тих има ла ца хар ти ја од вред но сти из тих хар ти ја  
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на ста ју упи сом хар ти ја од вред но сти на њи хов ра чун ко ји се во ди у Цен-
трал ном ре ги стру.

5. Оце њу ју ћи раз ло ге и на во де из не те у устав ној жал би са ста но ви шта 
ис так ну тих по вре да Уста вом за јем че них пра ва, Устав ни суд је утвр дио да 
оспо ре ном пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Прев. 98/09 од 30. сеп тем бра 
2009. го ди не ни је по вре ђе но пра во под но си ла ца устав не жал бе за јем че но 
од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва.

Оце њу ју ћи нај пре на во де устав не жал бе да пред сед ник Ви шег тр го вин-
ског су да ни је до нео од лу ку о зах те ву под но си ла ца устав не жал бе ко јим је 
тра же но из у зе ће ве ћа Ви шег тр го вин ског су да ко је је по сту па ло у пред ме ту 
Пж. 891/08, од но сно да иа ко је до не та, та од лу ка им ни ка да ни је до ста вље на, 
Устав ни суд кон ста ту је да је о том зах те ву од лу че но ре ше њем пред сед ни ка 
Ви шег тр го вин ског су да Су број 17/07-179 од 13. фе бру а ра 2008. го ди не ко-
јим је та кав зах тев од би јен. Исти на, из спи са пред ме та (по врат ни це) про-
из ла зи да ту же ном – ов де под но си о ци ма устав не жал бе пред мет но ре ше-
ње, ни је до ста вље но. Не до ста вља ње пред мет ног ре ше ња ту же ном сва ка ко 
је мо гло до при не ти ње го вој сум њи у пра вич ност пар нич ног по ступ ка, ме-
ђу тим, са ма та чи ње ни ца не мо же би ти до вољ на да би се утвр ди ла по вре-
да Уста вом за јем че ног пра ва на пра вич но су ђе ње. Ово сто га што је на ве де-
но ре ше ње до не то 13. фе бру а ра 2008. го ди не, а пре су да Ви шег тр го вин ског 
су да Пж. 891/08 је до не та 22. ок то бра 2008. го ди не, да кле не ко ли ко ме се ци 
на кон до но ше ња пред мет ног ре ше ња, из че га про из ла зи да ни је пре кр ше на 
ци ти ра на од ред ба чла на 71. ЗПП. По ред то га, ка ко про тив ре ше ња ко јим се 
зах тев за из у зе ће од би ја ни је до зво ље на по себ на жал ба (члан 70. ЗПП), то 
ту же ном ни је мо гло би ти ус кра ће но ни пра во на прав но сред ство. Устав ни 
суд на по ми ње да се Вр хов ни суд у обра зло же њу оспо ре не пре су де освр нуо 
на те на во де и кон ста то вао да eвентуално не до ста вља ње те од лу ке под но-
си о цу зах те ва не ути че за ко ни тост дру го сте пе не пре су де. 

Устав ни суд кон ста ту је да је оспо ре ну пре су ду до нео Уста вом и за ко ном 
уста но вљен суд, у гра ни ца ма сво је над ле жно сти и у по ступ ку спро ве де ном у 
скла ду са за кон ским од ред ба ма. Под но си о ци ма устав не жал бе би ло је омо-
гу ће но уче ство ва ње у по ступ ку, пра ће ње ње го вог то ка и пред у зи ма ње свих 
за ко ном до пу ште них рад њи, укљу чу ју ћи из ја вљи ва ње ре дов ног и ван ред-
ног прав ног ле ка. По ред то га, Устав ни суд је оце нио да се оспо ре на пре су да 
за сни ва на устав но прав но при хва тљи вом ту ма че њу и при ме ни ре ле вант-
ног ма те ри јал ног пра ва на чи ње нич но ста ње утвр ђе но у по ступ ку пред пр-
во сте пе ним су дом. Су прот на тврд ња под но си ла ца устав не жал бе је из раз 
њи хо ве су бјек тив не оце не о не пот пу но утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу, по-
гре шној при ме ни од ре да ба про це сног и ма те ри јал ног пра ва, али не и при-
хва тљив ар гу мент или до каз о учи ње ној по вре ди пра ва на пра вич но су ђе-
ње. На и ме, Вр хов ни суд је, од го ва ра ју ћи на ре ви зиј ске на во де под но си ла ца 
устав не жал бе, за у зео ста но ви ште да под но си о ци устав не жал бе ни су вла-
сни ци тзв. дру ге еми си је ак ци ја, ко је су сте кли ис пу ња ва ју ћи уго вор ну оба-
ве зу из уго во ра о ку по про да ји дру штве ног ка пи та ла ме то дом јав не аук ци-
је од 18. апри ла 2003. го ди не за кљу че ног из ме ђу пар нич них стра на ка. Ово 
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сто га што се на кон кре тан слу чај при ме њу ју пра ви ла о ре сти ту ци ји на кон 
рас ки ну тог уго во ра, са гла сно од ред би чла на 132. За ко на о обли га ци о ним 
од но си ма и тач ки 3.2. уго во ра о ку по про да ји дру штве ног ка пи та ла, ко јим 
је про пи са но да ако ку пац не пла ти ку по про дај ну це ну у скла ду са кла у зу-
лом 4. уго во ра гу би пра во на вра ћа ње де по зи та, сва пра ва од но сно по тра-
жи ва ња ко ја про из и ла зе из Уго во ра, као и пра во да уче ству је на бу ду ћим 
аук ци ја ма. Та ко ђе, за Устав ни суд је при хва тљив и за кљу чак Вр хов ног су-
да да из на ве де ног про из ла зи и да је нео сно ва но ста но ви ште под но си ла ца 
устав не жал бе да су на ве де ним од лу чи ва њем ре дов них су до ва пред мет не 
ак ци је по ста ле тзв. ни чи ја ствар. 

Ко нач но, Вр хов ни суд је дао раз ло ге због ко јих сма тра да под но си о ци 
устав не жал бе не ма ју пра во вла сни штва над 140124 ак ци је ис ка за не кроз 
тзв. тре ћу еми си ју ак ци ја, ис ти чу ћи, нај пре, да је по ве ћа ње основ ног ка пи-
та ла кроз тре ћу еми си ју ак ци ја упи са но у ре ги стру Аген ци је за при ва ти за-
ци ју, те у том сми слу по сто ји не са гла сност из ме ђу тог ре ги стра и Цен трал-
ног ре ги стра де по и кли ринг хар ти ја од вред но сти у по гле ду раз ли чи тих 
по да та ка о ка пи та лу су бјек та при ва ти за ци је. По ред то га, на осно ву уго во ра 
о ку по про да ји дру штве ног ка пи та ла под но си о ци устав не жал бе су и по ста-
ли ве ћин ски вла сни ци ак циј ског ка пи та ла у су бјек ту при ва ти за ци је, те су 
гла са ли за од лу ку о по ве ћа њу ка пи та ла из да ва њем ак ци ја тре ће еми си је по 
осно ву пре тва ра ња ста ту тар них ре зер ви дру штва у основ ни ка пи тал. Ме-
ђу тим, као што је већ на ве де но у прет ход ном де лу обра зло же ња, рас ки дом 
уго во ра о ку по про да ји дру штве ног ка пи та ла под но си о ци устав не жал бе – 
чла но ви Кон зор ци ју ма по осно ву тог свој ства, гу бе сва пра ва и по тра жи-
ва ња про ис те кла не по сред но или по сред но по осно ву рас ки ну тог уго во ра. 
Ова кав став Вр хов ног су да је, са ста но ви шта за шти те на ве де них Уста вом 
за јем че них пра ва, при хва тљив и за Устав ни суд.

Има ју ћи у ви ду из ло же но, Устав ни суд је оце нио да је Вр хов ни суд Ср-
би је у оспо ре ној пре су ди дао ја сне, пре ци зне и ло гич не за кључ ке, за сно ва-
не на устав но прав но при хва тљи вој при ме ни ма те ри јал ног пра ва. Бу ду ћи да 
је Вр хов ни суд Ср би је до вољ но ја сно обра зло жио сво је од лу ке, при ме њу ју-
ћи од го ва ра ју ће од ред бе ма те ри јал ног и про це сног пра ва, Устав ни суд сма-
тра да не по сто је раз ло зи ко ји би ука зи ва ли на то да су ма те ри јал но прав ни 
про пи си про из вољ но или не пра вич но при ме ње ни на ште ту под но си ла ца 
устав не жал бе, ни ти има еле ме на та ко ји ука зу ју на про це сну не пра вич ност 
у сми слу га ран ци ја у окви ру пра ва на пра вич но су ђе ње за јем че ног од ред-
бом чла на 32. став 1. Уста ва, па је устав ну жал бу од био као нео сно ва ну, са-
гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 109/07). 

6. Устав ни суд на ла зи да под но си о ци ма устав не жал бе ни је по вре ђе-
но ни пра во на јед на ку за шти ту пра ва пред су до ви ма за јем че но од ред бом 
чла на 36. став 1. Уста ва, јер се ни из оспо ре них ака та, ни ти из дру гих до-
ка за при ло же них уз устав ну жал бу та кав за кљу чак не мо же из ве сти. На-
и ме, Устав ни суд кон ста ту је да је услов ко ји мо ра по сто ја ти да би се мо-
гла утвр ди ти по вре да пра ва на јед на ку за шти ту пра ва пред су до ви ма из  
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чла на 36. став 1. Уста ва, по сто ја ње раз ли чи тих од лу ка код исте чи ње нич-
не и прав не си ту а ци је. 

Оце њу ју ћи по сто ја ње по вре де пра ва на прав но сред ство, Устав ни суд 
кон ста ту је да иа ко устав на га ран ци ја из чла на 36. став 2. Уста ва не под ра-
зу ме ва оба ве зно обез бе ђи ва ње прав не за шти те и у по ступ ку по ван ред ним 
прав ним сред стви ма, Устав ни суд је на ста но ви шту да уко ли ко је од го ва-
ра ју ћим про це сним за ко ном про пи са но не ко ван ред но прав но сред ство, 
до по вре де Уста вом за јем че ног пра ва мо же до ћи и ако се ли цу ус кра ти мо-
гућ ност ње го вог ко ри шће ња. Ме ђу тим, Устав ни суд на ла зи да под но си о-
ци ма устав не жал бе ни је по вре ђе но пра во на прав но сред ство, јер је о ре-
ви зи ји пар нич них стра на ка из ја вље ној про тив пре су де Ви шег тр го вин ског 
су да Пж. 891/08 од 22. ок то бра 2008. го ди не, од лу ку до нео ствар но над ле-
жан Вр хов ни суд Ср би је. Устав ни суд ука зу је да без об зи ра на чи ње ни цу 
што је оспо ре ном пре су дом Вр хов ног су да Ср би је де ли мич но пре и на че на 
прав но сна жна пре су да на њи хо ву ште ту, то не зна чи ау то мат ски да им је 
по вре ђе но пра во на прав но сред ство. На и ме, су шти на на ве де ног пра ва не 
огле да се са мо у мо гућ но сти из ја вљи ва ња жал бе про тив од лу ке ко јом под-
но си лац устав не жал бе ни је за до во љан, већ у обез бе ђи ва њу дво сте пе но сти 
у од лу чи ва њу о не чи јем пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре-
су. Шта ви ше, у кон крет ној пар ни ци о ту жбе ним зах те ви ма је од лу чи ва но 
у три ин стан це. С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је на ла зи да под но си-
о ци ма ни је по вре ђе но пра во на прав но сред ство за јем че но од ред бом чла-
на 36. став 2. Уста ва. 

7. Што се ти че на вод не „по вре де пра ва на по де лу вла сти и не за ви сно-
сти суд ске вла сти из чла на 4. Уста ва“, Устав ни суд ука зу је да под но си о ци 
сма тра ју да је по вре ђе на на ве де на од ред ба Уста ва, због то га што оспо ре на 
пре су да ни је по доб на за из вр ше ње, јер не са др жи од лу ку о то ме ко сти че 
вла сни штво на пред мет ним ак ци ја ма, ни ти са др жи на лог Цен трал ном ре-
ги стру, де по и кли ринг хар ти ја од вред но сти да из вр ши пре нос пред мет них 
ак ци ја са ра чу на Кон зор ци ју ма фи зич ких ли ца, те због по гре шног озна че-
ња се риј ске озна ке пред мет них ак ци ја. Ме ђу тим, Устав ни суд на ла зи да се 
на во ди о не до ста ци ма из ре ке оспо ре не пре су де, не мо гу до ве сти ни у ка-
кву ве зу са са др жи ном чла на 4, ни ти чла на 3. Уста ва.

8. Под но си о ци устав не жал бе на вод не по вре де на че ла по де ле вла сти и 
не за ви сно сти суд ске вла сти из чла на 4. Уста ва, те на че ла за бра не по врат-
ног деј ства за ко на и дру гих оп штих ака та из чла на 197. Уста ва, ви де у то-
ме што је ре ше ње Аген ци је за при ва ти за ци ју број 10-921/09-656/02 од 19. 
мар та 2009. го ди не за сно ва но на ре тро ак тив ној при ме ни од ред бе чла на 41. 
став 5. За ко на о при ва ти за ци ји, те чи ње ни ци да је на осно ву тог ре ше ња 
Цен трал ни ре ги стар, де по и кли ринг хар ти ја од вред но сти из вр шио пре-
нос пред мет них ак ци ја дру ге еми си је са вла снич ког ра чу на Кон зор ци ју-
ма на вла снич ки ра чун Ак циј ског фон да за о би ла зе ћи суд ски по сту пак из-
вр ше ња. Ме ђу тим, кре ћу ћи се у гра ни ца ма по ста вље ног зах те ва устав не 
жал бе, Устав ни суд ука зу је да на ве де но ре ше ње (до не то на кон прав но сна-
жног окон ча ња пред мет ног по ступ ка), ни је би ло пред мет пар ни це у ко јој је  
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до не та оспо ре на пре су да, те сто га ни на во ди ко ји се од но се на са др жи ну 
ре ше ња, по сту пак у ко ме је ре ше ње до не то, те ње го ве прав не по сле ди це, не 
мо гу би ти од ути ца ја по вре ду пра ва на пра вич но су ђе ње. 

9. На во де о по вре ди пра ва на имо ви ну из чла на 58. Уста ва под но си о ци 
устав не жал бе за сни ва ју на два основ не окол но сти: а) да су ак ци је тзв. дру-
ге еми си је по њи хо вом уве ре њу по ста ле ни чи ја ствар – res nul liuѕ, а ка ко су 
они би ли у мир ној др жа ви ни тих ак ци ја ду же од три го ди не, то су са гла-
сно од ред ба ма За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них од но са по ста ли њи хо-
ви вла сни ци; б) да тзв. тре ћа еми си ја ак ци ја ни је у ве зи са при ва ти за ци јом, 
ни ти оба ве зним ин ве сти ра њем куп ца дру штве ног ка пи та ла у су бјект при-
ва ти за ци је, те да ак ци је при па да ју сва ком ак ци о на ру дру штва. Ме ђу тим, 
с об зи ром на све на ве де но у тач ки 5. обра зло же ња ове од лу ке, као и због 
чи ње ни це да је оспо ре на пре су да до не та у за ко ни то спро ве де ном суд ском 
по ступ ку, у ко ме је под но си о ци ма устав не жал бе би ло омо гу ће но пра вич-
но су ђе ње, Устав ни суд сма тра да им ни је по вре ђе но ни пра во на имо ви ну 
из чла на 58. Уста ва.

10. По ла зе ћи од све га на ве де ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла-
на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-2809/2009 од 24. но вем бра 2011. го ди не

Не ма про це сних прет по став ки  
за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње 

(ни су на ве де ни устав но прав ни раз ло зи –
зах тев за ин стан ци о но по сту па ње Устав ног су да)

Устав ни суд до нео је
Р Е Ш Е Њ Е

Од ба цу је се устав на жал ба Б. Ђ. Д. из ја вље на про тив пре су де Апе ла ци-
о ног су да у Бе о гра ду Гж1. 2270/10 од 10. мар та 2011. го ди не.

О б р а з л о ж е 

1. Б. Ђ. Д. из Бе о гра да из ја ви ла је 9. ма ја 2011. го ди не устав ну жал бу про-
тив пре су де Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду Гж1. 2270/10 од 10. мар та 2011. 
го ди не, због по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње за јем че ног од ред бом чла-
на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и по вре де пра ва на рад за јем че ног 
од ред ба ма чла на 60. Уста ва.

У устав ној жал би је на ве де но: да је под но си тељ ки от ка зан уго вор о ра-
ду „под обра зло же њем да је она тех но ло шки ви шак“, а да је то не тач но јер је 
по сло да вац СП „Ла ста“, на кон што је под но си тељ ки от ка зан уго вор о ра ду, 
за по слио „не ко ли ко пу та ви ше рад ни ка за исто рад но ме сто“; да су све до ци 
са слу ша ни у пар нич ном по ступ ку ко ји је прет хо дио из ја вљи ва њу устав не  
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жал бе би ли при стра сни, јер су за по сле ни у СП „Ла ста“; да су оспо ре ном 
пре су дом под но си тељ ки „по вре ђе на ... сва људ ска пра ва“.

Под но си тељ ка је пред ло жи ла да се оспо ре на пре су да по ни шти „и да се 
до не се но ва пре су да у ње ну ко рист“.

2. Од ред бом чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је да се устав-
на жал ба мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них 
ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се 
по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не 
Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за 
њи хо ву за шти ту. По сту пак по устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 
3. Уста ва, уре ђу је за ко ном.

Од ред ба чла на 82. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07) са др жин ски је иден тич на на ве де ној од ред би чла на 170. Уста ва.

3. По оце ни Устав ног су да, под но си тељ ка у устав ној жал би ни је на ве-
ла устав но прав не раз ло ге ко ји би мо гли ука зи ва ти на по вре ду ње них Уста-
вом за јем че них пра ва, већ из ра жа ва сво је су бјек тив но не за до вољ ство због 
пар ни це ко ју је из гу би ла, а ко је се сво ди на оспо ра ва ње тач но сти и пот пу-
но сти утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња. Под но си тељ ка од Устав ног су да зах-
те ва да, као ин стан ци о ни суд, пре и спи та чи ње нич но ста ње утвр ђе но у по-
ступ ку ко ји је прет хо дио из ја вљи ва њу устав не жал бе.

Устав ни суд кон ста ту је да се устав на жал ба не мо же сма тра ти прав ним 
сред ством ко јим се пре и спи ту је чи ње нич но ста ње утвр ђе но од стра не пар-
нич них су до ва. При ли ком од лу чи ва ња о устав ној жал би, Устав ни суд не 
мо же пре и спи ти ва ти чи ње нич но ста ње утвр ђе но у пар нич ном по ступ ку, 
осим уко ли ко из раз ло га на ве де них у устав ној жал би, не про из ла зи да је за-
кљу чи ва ње су до ва о чи ње ни ца ма и оце на из ве де них до ка за, у пар нич ном 
по ступ ку ко ји је прет хо дио из ја вљи ва њу устав не жал бе, би ла очи глед но 
про из вољ на, због че га је мо гло до ћи до по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње

Има ју ћи у ви ду да се у под не тој устав ној жал би не на во де раз ло зи ко ји 
се мо гу до ве сти у ве зу са по вре дом или ус кра ћи ва њем Уста вом за јем че них 
пра ва или сло бо да, већ да се од Устав ног су да тра жи да, као ин стан ци о но 
ви ши суд у од но су на Апе ла ци о ни суд у Бе о гра ду, пре и спи та чи ње нич но 
ста ње утвр ђе но у пар ни ци ко ја је прет хо ди ла из ја вљи ва њу устав не жал бе, 
Устав ни суд је устав ну жал бу од ба цио због не на дле жно сти, са гла сно од ред-
би чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду. Устав ни суд је имао ви-
ду да се под но си тељ ка устав не жал бе по зва ла и на по вре ду пра ва на су ђе ње 
у ра зум ном ро ку, али ову по вре ду ни је обра зло жи ла па се раз ло зи на ве де-
ни у устав ној жал би мо гу до ве сти у ве зу са мо са оспо ре ним ак ти ма. Устав-
ни суд на гла ша ва да фор мал но по зи ва ње на по вре ду пра ва на су ђе ње у ра-
зум ном ро ку, са мо по се би, не чи ни устав ну жал бу до пу ште ном.

4. С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. 
тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: Уж-2079/2011 од 15. сеп тем бра 2011. го ди не
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Не ма про це сних прет по став ки за во ђе ње 
по ступ ка и од лу чи ва ње  

(оспо ре ни акт ни је акт из чла на 170. Уста ва)

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Усва ја се пред лог М. М. за по вра ћај у пре ђа шње ста ње због про пу-
ште ног ро ка за из ја вљи ва ње устав не жал бе.

2. Од ба цу је се устав на жал ба М. М. из ја вље на про тив ре ше ња Ви-
шег су да у Кра ље ву Гж. 739/10 од 2. ју ла 2010. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е 

1. М. М. из Кра ље ва, се ло Про го ре ли ца, под нео је 1. де цем бра 2010. го-
ди не Устав ном су ду устав ну жал бу про тив ре ше ња Ви шег су да у Кра ље ву 
Гж. 739/10 од 2. ју ла 2010. го ди не, због по вре де пра ва из чла на 32. став 1, чла-
на 36. став 2, чла на 60. став 4. и чла на 67. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

Уз устав ну жал бу под но си лац је под нео и пред лог за по вра ћај у пре ђа-
шње ста ње због пр о пу ште ног ро ка за из ја вљи ва ње устав не жал бе, на во де-
ћи да је до пр о пу шта ња ро ка до шло „због ван ред ног ста ња у Кра ље ву, због 
зе мљо тре са“.

2. Пре ма чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо же из-
ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор га ни за-
ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју 
људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр пље-
на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту. По сту-
пак по устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. Уста ва, уре ђу је за ко ном. 

Од ред ба чла на 82. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) је по сво јој са др жи ни исто вет на на ве де ној од ред би чла-
на 170. Уста ва.

3. С об зи ром на раз лог на ве ден у пред ло гу за по вра ћа ју у пре ђа шње ста-
ње, Устав ни суд је оце ни да се из не ти раз лог мо же сма тра ти оправ да ним 
раз ло гом за пр о пу шта ње ро ка за из ја вљи ва ње устав не жал бе, те је усво јио 
на ве де ни пред лог и до зво лио по вра ћај у пре ђа шње ста ње, са гла сно од ред-
би чла на 84. став 2. За ко на, на осно ву че га је по устав ној жал би по сту па но 
као да је бла го вре ме но под не та. 

4. У спро ве де ном прет ход ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да јe 
ре ше њем Оп штин ског су да у Кра ље ву П. 333/05 од 7. де цем бра 2009. го ди-
не од би јен као нео сно ван пред лог за по на вља ње по ступ ка ов де под но си о-
ца устав не жал бе у на ве де ној прав ној ства ри. Оспо ре ним ре ше њем Ви шег 
су да у Кра ље ву Гж. 739/10 од 2. ју ла 2010. го ди не од би је на је као нео сно ва-
на жал ба под но си о ца из ја вље на про тив ре ше ња Оп штин ског су да у Кра ље-
ву П. 333/05 од 7. де цем бра 2009. го ди не, те је на ве де но ре ше ње по твр ђе но. 
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5. Ка ко у по ступ ку по пред ло гу за по на вља ње пар нич ног по ступ ка у кон-
крет ном слу ча ју ни је од лу чи ва но о пра ви ма и оба ве за ма под но си о ца устав-
не жал бе, већ са мо о то ме да ли су ис пу ње не пр о це сне прет по став ке за по на-
вља ње прав но сна жно окон ча ног пар нич ног по ступ ка, то оспо ре но ре ше ње 
Ви шег су да у Кра ље ву Гж. 739/10 од 2. ју ла 2010. го ди не, ra ti o ne ma te ri ae, не 
пред ста вља по је ди нач ни акт про тив ко га је до зво ље но из ја вљи ва ње устав-
не жал бе због по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње из чла на 32. став 1. Уста ва.

У по гле ду ис так ну те по вре де пра ва из чла на 36. став 2. Уста ва, Устав-
ни суд je oценио да под но си лац устав не жал бе ни је на вео устав но прав но 
при хва тљи ве раз ло ге због ко јих сма тра да му је на ве де но пра во ус кра ће но 
оспо ре ним ре ше њем Ви шег су да у Кра ље ву Гж. 739/10 од 2. ју ла 2010. го ди-
не. Устав ни суд ука зу је и на чи ње ни цу да је под но си лац устав не жал бе из-
ја вио жал бу про тив пр во сте пе ног ре ше ња Оп штин ског су да у Кра ље ву П. 
333/05 од 7. де цем бра 2009. го ди не, на шта је по у чен по у ком о прав ном ле-
ку ко ју са др жи пр во сте пе но ре ше ње, и да је Ви ши суд у Кра ље ву оспо ре ним 
ре ше њем од лу чио о ње го вој жал би. Зна чи да је под но си лац ис ко ри стио пра-
во на прав но сред ство, при че му озна че но устав но пра во не га ран ту је по-
во љан ис ход жал бе ног по ступ ка, ако за тра же ну ин стан ци о ну за шти ту ни-
је би ло прав ног осно ва.

Под но си лац устав не жал бе та ко ђе на во ди да су му по вре ђе на и пра-
ва из чла на 60. став 4. и чла на 67. став 2. Уста ва, што се по оце ни Устав ног 
су да не мо же до ве сти у ве зу са оспо ре ним ре ше њем Ви шег су да у Кра ље-
ву Гж. 739/10 од 2. ју ла 2010. го ди не, јер је њи ме од лу чи ва но са мо о про це-
сним усло ви ма за по на вља ње по ступ ка.

С об зи ром на све из не то, Устав ни суд је устав ну жал бу од ба цио, са гла-
сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду, јер ни су ис-
пу ње не Уста вом и За ко ном утвр ђе не прет по став ке за во ђе ње по ступ ка и 
од лу чи ва ње по под не тој устав ној жал би.

6. На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 9) За ко на о Устав ном 
су ду, ре ше но је као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: Уж-5006/2010 од 24. но вем бра 2011. го ди не

Устав не жал бе из обла сти управ ног пра ва

Не ма по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње 
из чла на 32. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је 

О Д Л У К У

Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба „Л. Е. С.“ д. о. о. из ја вље на 
про тив пре су де Вр хов ног су да Ср би је У. 5020/07 од 23. апри ла 2008. го ди не. 
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О б р а з л о ж е њ е

1. „Л. Е. С.“ д. о. о. из Су бо ти це је 18. маjа 2009. го ди не, пре ко пу но моћ-
ни ка М. П., адво ка та из Су бо ти це, под не ло Устав ном су ду устав ну жал бу 
про тив пре су де Вр хов ног су да Ср би је У. 5020/07 од 23. апри ла 2008. го ди-
не, због по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње из чла на 32. став 1. Уста ва Ре-
пу бли ке Ср би је.

У устав ној жал би је, из ме ђу оста лог, на ве де но: да је на кнад на кон тро ла 
ца рин ских де кла ра ци ја учи ње на без прав ног осно ва, јер су по да ци за ца ри-
ње ње бла го вре ме но и пра вил но при ја вље ни и ца рин ски дуг утвр ђен и пла-
ћен пре ма од ме ре ним ствар ним тро шко ви ма; да су управ ни ор га ни и Вр-
хов ни суд Ср би је ре тро ак тив но при ме ни ли од ред бе За ко на о сло бод ним 
зо на ма и Ца рин ског за ко на и из ме ни ли из нос ца рин ског ду га, иа ко је но-
ви За кон о сло бод ним зо на ма био по вољ ни ји за под но си о ца устав не жал-
бе, а што ни је би ло са гла сно од ред ба ма чла на 197. Уста ва. Под но си лац је 
пред ло жио да Устав ни суд усво ји устав ну жал бу и по ни шти оспо ре ну пре-
су ду. У устав ној жал би је, по ред оста лог, ука за но и на по вре ду пра ва на су-
ђе ње у ра зум ном ро ку.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре-
ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста-
вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи-
хо ву за шти ту. По сту пак по устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. 
Уста ва, уре ђу је за ко ном.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у оспо ре ну 
пре су ду и до ку мен та ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу и утвр дио сле де ће 
чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за ре ша ва ње ове устав но суд ске ства ри:

Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, Упра ва ца ри на, Ца ри нар-
ни ца Су бо ти ца је 5. фе бру а ра 2007. го ди не, по сту па ју ћи по упут стви ма и 
на ло гу дру го сте пе ног ор га на, у ве зи са схва та њем из пре су де Вр хов ног су-
да Ср би је У. 7587/05 од 10. ма ја 2006. го ди не, до не ла ре ше ње УП-1875/2-05 
ко јим је, из ме ђу оста лог, од ре ђе но да се ме ња ју по да ци у де кла ра ци ји ЈЦИ 
УВ-5 број 66 од 1. мар та 2005. го ди не, та ко што је на стра ни под но си о ца 
устав не жал бе утвр ђен из нос од 23.891,24 ди на ра на име да жби не за ца-
рин ско еви ден ти ра ње за ро бу ста вље ну у по сту пак ак тив ног опле ме њи ва-
ња (си стем од ла га ња) у сло бод ној зо ни по пред мет ној де кла ра ци ји, с тим 
што је на ве де но да је дуг из ми рен. 

Про тив овог ре ше ња под но си лац устав не жал бе је из ја вио жал бу, ко-
ја је ре ше њем Ми ни стар ства фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, Упра ва ца ри на, 
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Ко ми си ја за жал бе упра ве ца ри на 01/5 број У/II-428/07 од 4. ма ја 2007. го-
ди не, од би је на као нео сно ва на.

Под но си лац устав не жал бе је про тив на ве де ног ко нач ног управ ног ак та 
под нео ту жбу. Вр хов ни суд Ср би је је на сед ни ци одр жа ној 23. апри ла 2008. 
го ди не до нео оспо ре ну пре су ду У. 5020/07 ко јом је ту жба од би је на као нео-
сно ва на, при ме ном од ред бе чла на 41. став 2. За ко на о управ ном спо ро ви ма. 
У обра зло же њу ове пре су де је, из ме ђу оста лог, на ве де но: да је Вр хов ни суд 
Ср би је, на кон раз ма тра ња спи са пред ме та, оце не на во да ту жбе и од го во ра 
на ту жбу и оце не за ко ни то сти оспо ре ног ре ше ња, утвр дио да ту жба ни је 
осно ва на; да је Ца ри нар ни ца Су бо ти ца у по нов но спро ве де ном по ступ ку 
на кнад не кон тро ле ца рин ског до ку мен та, по сту пив ши по упут стви ма дру-
го сте пе ног ор га на, у ве зи са схва та њем из пре су де Вр хов ног су да Ср би је У. 
7587/05 од 10. ма ја 2006. го ди не, не сум њи во утвр ди ла да је по пред мет ном 
ца рин ском до ку мен ту, на име под но си о ца устав не жал бе уво зно оца ри ње-
на ро ба на ме ње на, по при ја вље ном по ступ ку ак тив ног опле ме њи ва ња (си-
стем од ла га ња) у сло бод ној зо ни, за оба вља ње де лат но сти у сло бод ној зо ни; 
да се, с об зи ром на ова ко не спор но утвр ђе но чи ње нич но ста ње, у скла ду са 
од ред бом чла на 25. став 2. За ко на о сло бод ним зо на ма ко ји је ва жио у вре ме 
уво за, на ова кав увоз пла ћа да жби на за ца рин ско еви ден ти ра ње по сто пи 
од 0,5%, а ко ја ни је би ла на пла ће на, те је Ца ри нар ни ца пра вил но утвр ди ла 
ца рин ски дуг на име пред мет не да жби не, при че му је ца рин ску осно ви цу 
утвр ди ла на ца рин ску вред ност ро бе, са гла сно од ред ба ма чла на 45. Ца рин-
ског за ко на и чла на 13. Пра вил ни ка о об ли ку, са др жи ни, на чи ну под но ше ња 
и по пу ња ва ња де кла ра ци је и дру гих обра за ца у ца рин ском по ступ ку; да је 
ту жи лац, ов де под но си лац устав не жал бе, нео сно ва но оспо рио по сто ја ње 
прав ног осно ва за спро во ђе ње по ступ ка на кнад не кон тро ле, с об зи ром на 
то да је од ред бом чла на 105. став 5. Ца рин ског за ко на, ко ји је ва жио у вре-
ме уво зног ца ри ње ња, про пи са но да ца рин ски ор ган мо же, по слу жбе ној 
ду жно сти или на зах тев де кла ран та, про ве ра ва ти ис прав ност де кла ра ци је 
и по сле пу шта ња ро бе, а ако се на кнад ном про ве ром де кла ра ци је утвр ди 
да су про пи си ко ји уре ђу ју ца рин ски по сту пак при ме ње ни на осно ву не и-
сти ни тих или не пот пу них по да та ка, ца рин ски ор ган ће у скла ду са про пи-
сом пред у зе ти по треб не ме ре за пра вил но спро во ђе ње по ступ ка у скла ду 
са но вим окол но сти ма; да су без ути ца ја на во ди да ту жи лац, ов де под но-
си лац устав не жал бе, ни је из вр шио по гре шно при ја вљи ва ње, као да је без 
ути ца ја на дру га чи ју од лу ку то чи јим су про пу стом про пи си ко ји уре ђу ју 
ца рин ски по сту пак по гре шно при ме ње ни; да су та ко ђе нео сно ва ни на во ди 
да се у кон крет ном слу ча ју ра ди о по вре ди на че ла при ме не ва же ћег за ко-
на, јер је у вре ме уво за био на сна зи За кон о сло бод ним зо на ма („Слу жбе-
ни лист СРЈ“, бр. 81/94 и 28/96), те да чи ње ни ца да је овај за кон из ме њен и 
да ви ше не пред ви ђа на пла ту пред мет не да жби не, ни је од ути ца ја на до но-
ше ње дру га чи је од лу ке, јер је ца рин ски ор ган ца рин ски дуг утвр дио при ме-
ном про пи са ко ји је тај дуг у вре ме уво за утвр дио као уво зну да жби ну; да је 
од ред ба ма чла на 223. став 1. Ца рин ског за ко на би ло про пи са но да се из нос 
уво зних да жби на утвр ђу је пре ма про пи си ма ко ји су за ту ро бу ва жи ли на 
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дан на стан ка ца рин ског ду га, ако тим за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но, да-
кле при ме ном на пред на ве де ног За ко на о сло бод ним зо на ма; да иа ко је од-
ред ба ма но вог За ко на о сло бод ним зо на ма про пи са но да се пред мет на да-
жби на не на пла ћу је, да се тај за кон при ме њу је на слу ча је ве уво за ро бе на кон 
ње го вог сту па ња на сна гу, а да то у кон крет ној прав ној ства ри ни је слу чај.

4. Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва, на чи ју по вре ду се под но си лац по-
зи ва у устав ној жал би, утвр ђе но је да сва ко има пра во да не за ви сан, не при-
стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав-
но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње 
ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га.

Од ред ба ма Ца рин ског за ко на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 73/03, 61/05 и 
85/05), про пи са но је: да ро ба над ко јом тре ба да се спро ве де ца рин ски по сту-
пак мо ра да бу де об у хва ће на де кла ра ци јом за тај ца рин ски по сту пак (члан 
87. став 1); да се у спро во ђе њу ца рин ског по ступ ка за ко ји је ро ба де кла ри-
са на при ме њу ју про пи си ко ји ва же на дан при хва та ња де кла ра ци је, ако ни-
је друк чи је про пи са но (члан 94); да ца рин ски ор ган мо же, по слу жбе ној ду-
жно сти или на зах тев де кла ран та, про ве ра ва ти ис прав ност де кла ра ци је и 
по сле пу шта ња ро бе, а ако се на кнад ном про ве ром де кла ра ци је утвр ди да 
су про пи си ко ји уре ђу ју ца рин ски по сту пак при ме ње ни на осно ву не и сти-
ни тих или не пот пу них по да та ка, да ће ца рин ски ор ган, у скла ду са про пи-
си ма, пред у зе ти по треб не ме ре за пра вил но спро во ђе ње по ступ ка, у скла ду 
са но вим окол но сти ма, као и да се кон тро ле из став 1. овог чла на, укљу чу ју-
ћи и ме ре из став 5. овог чла на, мо гу спро во ди ти до ис те ка ро ка од пет го ди-
на од да на при хва та ња де кла ра ци је (члан 105. ст. 1, 5. и 6); да ца рин ски дуг, 
по ред оста лих слу ча је ва, на ста је у тре нут ку при хва та ња де кла ра ци је (члан 
112. став 2); да се из нос уво зних да жби на ко је за од ре ђе ну ро бу тре ба об ра-
чу на ти утвр ђу је пре ма про пи си ма ко ји су за ту ро бу ва жи ли на дан на стан ка 
ца рин ског ду га, ако овим за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но (члан 223. став 1).

Од ред ба ма За ко на о сло бод ним зо на ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 81/94 
и 28/96), ко ји је ва жио у вре ме по кре та ња ца рин ског по ступ ка, би ло је про-
пи са но: да је ко ри сник зо не до ма ће и стра но прав но и фи зич ко ли це ко-
је оба вља де лат ност у зо ни (члан 5); да се на увоз ро бе на ме ње не оба вља-
њу де лат но сти у зо ни не пла ћа ју ца ри на и дру ге уво зне да жби не, као и да 
се за ро бу из ста ва 1. овог чла на пла ћа да жби на за ца рин ско еви ден ти ра ње 
од 0,5% (члан 25. ст. 1. и 2).

Од ред бом чла на 38. За ко на о сло бод ним зо на ма („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 62/06), ко ји је до нет 19. ју ла 2006. го ди не, а сту пио на сна гу 27. ју-
ла 2006. го ди не, про пи са но је да да ном сту па ња на сна гу овог за ко на пре-
ста је да ва жи За кон о сло бод ним зо на ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 81/94 
и 28/96 и „Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/05). Овим за ко ном ни је пред-
ви ђе но пла ћа ње да жби не за ца рин ско еви ден ти ра ње од 0,5%, као што је то 
би ло ра ни је ва же ћим За ко ном о сло бод ним зо на ма, већ је про пи са но да се 
на унос до ба ра у зо ну и пру жа ње услу га у зо ни при ме њу ју од ред бе за ко на 
ко ји уре ђу је по рез на до да ту вред ност (члан 26. став 1).



ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО УСТАВНИМ ЖАЛБАМА 607

5. Оце њу ју ћи раз ло ге и на во де из не те у устав ној жал би са ста но ви шта 
на ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре-
на пре су да до не та од стра не за ко ном уста но вље ног су да, ко ји је у по ступ ку 
спро ве де ном у скла ду са за ко ном, на осно ву чи ње нич ног ста ња утвр ђе ног 
у управ ном по ступ ку, о за ко ни то сти оспо ре не пре су де до не те у управ ном 
спо ру од лу чио при ме ном ме ро дав них од ре да ба ма те ри јал ног пра ва. 

На и ме, од ред бом чла на 25. став 2. За ко на о сло бод ним зо на ма, ко ји је 
ва жио у вре ме по кре та ња ца рин ског по ступ ка, би ло је про пи са но да се на 
увоз ро бе на ме ње не оба вља њу де лат но сти у зо ни пла ћа да жби на за ца рин-
ско еви ден ти ра ње од 0.5%. Пр во сте пе ни управ ни ор ган, Ца ри нар ни ца Су-
бо ти ца је у скла ду са од ред ба ма чла на 105. Ца рин ског за ко на, с об зи ром 
на то да је утвр ђе но да су про пи си при ме ње ни на осно ву не и сти ни тих или 
не пот пу них по да та ка, спро ве ла на кнад ну кон тро лу ца рин ског до ку мен та 
и утвр ди ла да пред мет на да жби на ни је на пла ће на, што ни је би ло у скла ду 
са на ве де ном од ред бом За ко на о сло бод ним зо на ма. Има ју ћи у ви ду чи ње-
нич но ста ње утвр ђе но на кнад ном про ве ром по да та ка утвр ђе них у ца рин-
ској де кла ра ци ји, пр во сте пе ни ор ган упра ве је до нео ре ше ње ко јим су из-
ме ње ни по да ци прет ход но утвр ђе ни у ца рин ској де кла ра ци ји од 1. мар та 
2005. го ди не и с тим у ве зи на стра ни под но си о ца устав не жал бе утвр дио 
из нос на име да жби не за ца рин ско еви ден ти ра ње за ро бу ста вље ну у по сту-
пак ак тив ног опле ме њи ва ња у сло бод ној зо ни. На ве де но ре ше ње је по твр-
ђе но дру го сте пе ним ре ше њем, а оспо ре ном пре су дом Вр хов ног су да Ср би-
је од би је на је ту жба под не та про тив ко нач ног ре ше ња. 

Устав ни суд је оце нио да је Вр хов ни суд Ср би је у оспо ре ној пре су ди 
за свој став дао ја сне, пре ци зне и ло гич не за кључ ке, за сно ва не на устав-
но прав но при хва тљи вој при ме ни ма те ри јал ног пра ва. Бу ду ћи да су управ-
ни ор га ни и Вр хов ни суд Ср би је до вољ но ја сно обра зло жи ли сво је од лу ке 
при ме њу ју ћи од го ва ра ју ће од ред бе ма те ри јал ног и про це сног пра ва, Устав-
ни суд сма тра да не по сто је раз ло зи ко ји би ука зи ва ли на то да су ма те ри-
јал но прав ни про пи си про из вољ но или не пра вич но при ме ње ни на ште ту 
под но си о ца устав не жал бе, ни ти има еле ме на та ко ји ука зу ју на про це сну 
не пра вич ност у сми слу га ран ци ја у окви ру пра ва на пра вич но су ђе ње. По-
ред то га, Устав ни суд кон ста ту је да су на во ди под но си о ца устав не жал бе о 
по вре ди устав них пра ва иден тич ни на во ди ма ко ји су већ из не ти у ту жби 
про тив ко нач ног управ ног ак та, а ко је је Вр хов ни суд Ср би је раз мо трио и 
де таљ но обра зло жио у оспо ре ној пре су ди. 

6. Под но си лац устав не жал бе сма тра да му је оспо ре ном пре су дом Вр-
хов ног су да Ср би је по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње за јем че но чла ном 
32. став 1. Уста ва, јер су управ ни ор га ни и Вр хов ни суд Ср би је под но си о ца 
оба ве за ли на пла ћа ње да жби не за ца рин ско еви ден ти ра ње ре тро ак тив ном 
при ме ном од ре да ба За ко на о сло бод ним зо на ма и Ца рин ског за ко на, што, 
по ње го вом ми шље њу, ни је са гла сно од ред ба ма чла на 197. Уста ва.

Од ред ба ма чла на 197. Уста ва је, по ред оста лог, утвр ђе но: да за ко ни и 
сви дру ги оп шти ак ти не мо гу има ти по врат но деј ство (став 1); да из у зет но,  
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са мо по је ди не од ред бе за ко на мо гу има ти по врат но деј ство, ако то на ла же 
оп шти ин те рес утвр ђен при до но ше њу за ко на (став 2). 

Пре ма од ред би чла на 198. став 1. Уста ва, по је ди нач ни ак ти и рад ње др-
жав них ор га на, ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, ор га на 
ау то ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, мо ра ју би ти за сно-
ва ни на за ко ну.

Устав но на чел но за ко ни то сти упра ве је јед но од основ них на че ла управ-
ног по ступ ка, ко је се са гла сно чла ну 3. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку 
(„Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) при ме њу је у ца рин ском по ступ ку. 
Пре ма чла ну 5. став 1. на ве де ног За ко на, ор га ни ко ји по сту па ју у управ ним 
ства ри ма ре ша ва ју на осно ву за ко на и дру гих про пи са.

Ре ша ва ње на осно ву за ко на зна чи по сту па ње у скла ду са од го ва ра ју ћим 
ма те ри јал но прав ним и про це сно прав ним про пи си ма. По што ва ње ма те ри-
јал ног за ко на под ра зу ме ва од ре ђи ва ње ме ро дав ног про пи са у кон крет ном 
слу ча ју и ње го ву пра вил ну при ме ну на утвр ђе но чи ње нич но ста ње, док се 
по што ва ње про це сног за ко на огле да у по сту па њу по од ред ба ма за ко на ко-
ји ма се уре ђу је оп шти или по себ ни управ ни по сту пак (у кон крет ном слу-
ча ју ца рин ски по сту пак).

У ца рин ском по ступ ку по во дом ко га је под не та устав на жал ба, ца рин-
ски дуг је на стао у тре нут ку при хва та ња ца рин ске де кла ра ци је 1. мар та 
2005. го ди не. У том мо мен ту био је на сна зи Ца рин ски за кон из 2003. го ди-
не, ко ји се још увек при ме њу је, а ко ји са др жи не са мо ма те ри јал но прав не, 
већ и про це сне од ред бе. Ре ше ња до не та у пред мет ном управ ном по ступ-
ку за сно ва на су на про це сним од ред ба ма чла на 105. овог За ко на. Од ред ба 
чла на 223. став 1. За ко на, пак, уре ђу је пи та ње при ме не ме ро дав них про пи-
са на утвр ђи ва ње ви си не уво зних да жби на, та ко што од ре ђу је да су то про-
пи си ко ји су ва жи ли у вре ме на стан ка ца рин ског ду га.

У вре ме уво за ро бе и по кре та ња пред мет ног по ступ ка на сна зи је био 
За кон о сло бод ним зо на ма из 1994. го ди не, ко ји је про пи си вао пла ћа ње 
пред мет не да жби не за ца рин ско еви ден ти ра ње ро бе. Има ју ћи у ви ду на-
ве де но, Устав ни суд је оце нио да је у по ступ ку ко ји је прет хо дио под но ше-
њу устав не жал бе при ме њен за кон ко ји је ва жио на дан на стан ка ца рин-
ског ду га, ко ји је ме ро да ван за утвр ђи ва ње из но са уво зних да жби на, па се 
не мо же при ме ни ти За кон о сло бод ним зо на ма из 2006. го ди не ко ји пла ћа-
ње исте да жби не не про пи су је. На и ме, тај за кон се при ме њу је на слу ча је ве 
уво за ро бе на кон ње го вог сту па ња на сна гу, од но сно 27. ју ла 2006. го ди не. 
При ме ном За ко на о сло бод ним зо на ма из 2006. го ди не на ца рин ске оба ве-
зе на ста ле 2005. го ди не, што под но си лац устав не жал бе зах те ва, ца рин ски 
ор га ни би упра во по вре ди ли на че ло за бра не ре тро ак тив не при ме не за ко-
на утвр ђе но чла ном 197. Уста ва.

Устав ни суд је исти став је за у зео у сво јој Од лу ци број Уж – 1078/2008 
од 29. апри ла 2010. го ди не.

7. У по гле ду на во да под но си о ца устав не жал бе да му је у по ступ ку ко-
ји је прет хо дио под но ше њу устав не жал бе по вре ђе но и пра во на су ђе ње у 
ра зум ном ро ку за јем че но чла ном 32. став 1. Уста ва, Устав ни суд је утвр дио 
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да се тра ја ње по ступ ка пред пр во сте пе ним и дру го сте пе ним ор га ном упра-
ве и пред Вр хов ним су дом Ср би је у укуп ном пе ри о ду од че ти ри го ди не, не 
мо же сма тра ти не ра зум ним ро ком за од лу чи ва ње, те је и у овом де лу устав-
ну жал бу од био, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду.

8. По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је утвр дио да је устав на жал ба 
нео сно ва на, те је са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су-
ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), устав ну жал бу од био.

На осно ву од ред бе чла на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, Устав ни 
суд је до нео Од лу ку као у из ре ци. 

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-4122/2010 од 8. сеп тем бра 2011. го ди не

Не ма по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку 
из чла на 32. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба хри шћан ске вер ске за јед ни-
це „Ј. с.“ из ја вље на због по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку за јем че-
ног чла ном 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, у управ ном спо ру ко ји се 
во дио пред Вр хов ним су дом Ср би је у пред ме ту У. 4404/08.

2. Од ба цу је се устав на жал ба хри шћан ске вер ске за јед ни це „Ј. с.“ из-
ја вље на про тив пре су де Вр хов ног су да Ср би је У. 4404/08 од 25. сеп тем бра 
2009. го ди не. 

О б р а з л о ж е њ е

1. Хри шћан ска вер ска за јед ни ца „Ј. с.“ из Бе о гра да, пре ко пу но моћ ни ка 
Б. С., адво ка та из Бе о гра да, под не ла је 23. де цем бра 2009. го ди не Устав ном 
су ду устав ну жал бу про тив пре су де Вр хов ног су да Ср би је У. 4404/08 од 25. 
сеп тем бра 2009. го ди не, због по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње и су ђе ње у 
ра зум ном ро ку из чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, по вре де сло-
бо де ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти из чла на 43. став 1. Уста ва, по вре де 
чла на 44. став 1. Уста ва и по вре де сло бо де удру жи ва ња из чла на 55. ст. 1. и 
2. Уста ва. Устав на жал ба је, та ко ђе, из ја вље на због по вре де чл. 6. и 9. Европ-
ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да.

У устав ној жал би се, по ред оста лог, на во ди: да је Вр хов ни суд Ср би је 
оспо ре ном пре су дом про пу стио да ме ри тор но од лу чи о ста ву 1. пе ти ту ма 
ту жбе ног зах те ва, ко јим је тра же но да суд утвр ди да је под но си лац ре ги стро-
ван, на осно ву За ко на о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма и под не тог зах те ва 
за упис у ре ги стар цр ка ва и вер ских за јед ни ца; да је на тај на чин под но си о цу  
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по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње, а да је „као по сле ди ца не по твр ђи-
ва ња ре ги стра ци је ко ја је већ усле ди ла по си ли за ко на“ до шло до по вре де 
сло бо де ве ро и спо ве сти. У устав ној жал би се да ље на во ди да ни је ме ро да-
ван да тум до но ше ња ре ше ња, не го да тум пре да је по шти и да „за ка сне ло“ 
ре ше ње Ми ни стар ства ве ра о од би ја њу ре ги стра ци је не мо же про ме ни ти 
за кон ску чи ње ни цу да је ре ги стра ци ја већ усле ди ла. Под но си лац, та ко ђе, 
на во ди да му је по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку, ти ме што је о 
ње го вој ту жби од лу че но по сле ви ше од 27 ме се ци. По ми шље њу под но си-
о ца, про пу шта њем Вр хов ног су да Ср би је да од лу чи о зах те ву за утвр ђе ње 
да је хри шћан ска вер ска за јед ни ца „Је хо ви ни све до ци“ ре ги стро ва на, до-
шло је и до по вре де чла на 44. став 1. Уста ва, „у сми слу да је под но си лац ста-
вљен у не рав но пра ван по ло жај са оста лим ре ги стро ва ним цр ква ма и вер-
ским за јед ни ца ма у Ре пу бли ци Ср би ји“. Устав ном жал бом се пред ла же да 
овај суд усво ји устав ну жал бу и утвр ди да је хри шћан ска вер ска за јед ни ца 
„Ј. с.“ из Бе о гра да ре ги стро ва на по си ли за ко на, те оба ве же Ми ни стар ство 
ве ра да из вр ши упис под но си о ца у Ре ги стар, као и да на кна ди под но си о цу 
тро шко ве суд ског по ступ ка.

2. Пре ма од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре-
ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста-
вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи-
хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва-
ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у спи се пред-
ме та Вр хов ног су да Ср би је У. 4404/08 и оста лу до ку мен та ци ју до ста вље ну 
уз устав ну жал бу, те утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за 
до но ше ње од лу ке у овој устав но суд ском ства ри:

Под но си лац устав не жал бе је Вр хов ном су ду Ср би је 7. ав гу ста 2007. го-
ди не под нео ту жбу ко јом је тра жио да суд утвр ди да је хри шћан ска вер ска 
за јед ни ца „Ј. с.“, са се ди штем у Бе о гра ду, ре ги стро ва на на осно ву чла на 20. 
став 7. За ко на о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма. Под но си лац је ту жбом 
та ко ђе тра жио да суд „уки не“ као не за ко ни то ре ше ње Ми ни стар ства ве ра 
број 080-00-8/2006-01 од 29. ју на 2007. го ди не, ко јим је од би јен ње гов зах-
тев за упис хри шћан ске вер ске за јед ни це „Ј. с.“, са се ди штем у Бе о гра ду, у 
Ре ги стар цр ка ва и вер ских за јед ни ца. 

Под но си лац устав не жал бе је 5. ју на 2008. го ди не до ста вио су ду под не-
сак у ко ме је на вео да је про ве ром у суд ској пи сар ни ци утвр дио да је ње го-
ва ту жба при по је на пред ме ту У. 449/07, ко ји се та ко ђе од но си на по сту пак 
упи са под но си о ца у на ве де ни Ре ги стар, а да из обра зло же ња ре ше ња до не-
тог у том пред ме ту про из ла зи да суд ни је од лу чи вао о ту жби под не тој 7. 
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ав гу ста 2007. го ди не. Пред ло жио је да се из на ве де них спи са пред ме та тог 
су да из дво ји пред мет на ту жба под не та 7. ав гу ста 2007. го ди не, што је суд и 
учи нио 10. ју на 2008. го ди не.

Ре ше њем Вр хов ног су да Ср би је У. 4404/08 од 29. ју ла 2008. го ди не на ло-
же но је пу но моћ ни ку под но си о ца да уре ди ту жбу, та ко што ће до ста ви ти 
уред но пу но моћ је за за сту па ње у управ ном спо ру, ко је ће би ти пот пи са но 
од стра не за кон ског за ступ ни ка ту жи о ца. Ре ше ње је са др жа ло упо зо ре ње 
да ће, у слу ча ју не по сту па ња по на ло гу су да, ту жба би ти од ба че на.

Пу но моћ ник под но си о ца је 16. ок то бра 2008. го ди не до ста вио уред но 
пу но моћ је за за сту па ње, а 6. но вем бра 2008. го ди не је до ста вио су ду „оба-
ве ште ње“, ко јим је до пу нио на во де ту жбе.

Вр хов ни суд Ср би је је 6. но вем бра 2008. го ди не до ста вио ту же ном ор-
га ну ту жбу на од го вор, уз на лог за до ста вља ње ком плет них спи са пред ме-
та, што је ту же ни и учи нио, под не ском од 28. но вем бра 2008. го ди не.

Под но си лац устав не жал бе је 21. ма ја 2009. го ди не до ста вио су ду до пу-
ну ту жбе чи ји при лог са др жи из вод из слу жбе ног гла си ла Ре пу бли ке Ау-
стри је од 7. ма ја 2009. го ди не, у ко ме је об ја вље но да су след бе ни ци Је хо ви-
них све до ка при зна ти као вер ска ор га ни за ци ја у тој др жа ви.

Вр хов ни суд Ср би је је, на сед ни ци одр жа ној 25. сеп тем бра 2009. го ди-
не до нео оспо ре ну пре су ду У. 4404/08, ко јом је ту жбу ува жио и по ни штио 
ре ше ње Ми ни стар ства ве ра број 080-00-8/2006-01 од 29. ју на 2007. го ди-
не. У обра зло же њу на ве де не пре су де оце ње но је да ту же ни ор ган у ре ше-
њу ко јим је од био зах тев под но си о ца ни је на вео у че му се са сто је раз ло зи 
за од би ја ње зах те ва на осно ву чла на 2. и чла на 20. став 4. За ко на о цр ква ма 
и вер ским за јед ни ца ма. Сто га је Вр хов ни суд Ср би је на ло жио Ми ни стар-
ству ве ра да у по нов ном по ступ ку од лу чи о зах те ву под но си о ца и за од лу-
ку да ја сне и на за ко ну за сно ва не раз ло ге. Оспо ре на пре су да Вр хов ног су да 
Ср би је до ста вље на је пу но моћ ни ку под но си о ца 23. но вем бра 2009. го ди не.

На зах тев Устав ног су да, Ми ни стар ство ве ра и ди ја спо ре је 19. ју ла 2011. 
го ди не до ста ви ло оба ве ште ње да је хри шћан ска вер ска за јед ни ца „Ј. с.“ из 
Бе о гра да, са се ди штем у Бе о гра ду, упи са на у Ре ги стар цр ка ва и вер ских за-
јед ни ца у Ср би ји у књи зи I, оде љак VI II, под ре ги стар ским бро јем 13 са да-
ном 8. фе бру а ром 2010. го ди не.

4. Од ред ба ма Уста ва на чи ју по вре ду се ука зу је у устав ној жал би, утвр ђе-
но је: да сва ко има пра во да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но-
вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим 
пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње 
по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га (члан 32. став 1); да се јем чи сло-
бо да ми сли, са ве сти, уве ре ња и ве ро и спо ве сти, пра во да се оста не при свом 
уве ре њу или ве ро и спо ве сти или да се они про ме не пре ма соп стве ном из бо-
ру (члан 43. став 1); да су цр кве и вер ске за јед ни це рав но прав не и одво је не 
од др жа ве (члан 44. став 1); да се јем чи сло бо да по ли тич ког, син ди кал ног 
и сва ког дру гог удру жи ва ња и пра во да се оста не из ван сва ког удру же ња, 
да се удру же ња осни ва ју без прет ход ног одо бре ња, уз упис у ре ги стар ко ји 
во ди др жав ни ор ган, у скла ду са за ко ном. (члан 55. ст. 1. и 2).
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Под но си лац устав не жал бе се исто вре ме но по звао и на по вре ду пра-
ва на пра вич но су ђе ње из чла на 6. став 1. Европ ске кон вен ци је за за шти-
ту људ ских пра ва и основ них сло бо да и пра ва на сло бо ду ми сли, са ве сти 
и ве ро и спо ве сти из чла на 9. Европ ске кон вен ци је. С об зи ром на то да се 
ова пра ва са др жин ски не раз ли ку ју од пра ва ко ја су за јем че на од ред ба ма 
чла на 32. став 1. и чла на 43. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Устав ни суд по сто-
ја ње по вре де на ве де них пра ва це ни са аспек та на ве де них од ре да ба Уста ва.

Од ред бом чла на 59. За ко на о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни лист 
СРЈ“, број 46/96), ко ји је био на сна зи у вре ме под но ше ња ту жбе, би ло је 
про пи са но да ће се на пи та ња по ступ ка у управ ним спо ро ви ма ко ја ни су 
уре ђе на овим за ко ном сход но при ме њи ва ти од ред бе за ко на ко јим се уре-
ђу је пар нич ни по сту пак. Од ред ба чла на 39. став 1.  За ко на про пи си ва ла је 
да за ко ни тост оспо ре ног управ ног ак та суд ис пи ту је у гра ни ца ма зах те ва 
из ту жбе, али при то ме ни је ве зан раз ло зи ма ту жбе.

Од ред ба ма чла на 343. За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 125/04) про пи са но је: да ако суд про пу сти да од лу чи о свим 
зах те ви ма о ко ји ма се мо ра од лу чи ти пре су дом, или је про пу стио да од лу чи 
о де лу зах те ва, стран ка мо же у ро ку од 15 да на од при је ма пре су де да пред-
ло жи пар нич ном су ду да се из вр ши до пу на пре су де (став 1); да ће суд, без 
одр жа ва ња ро чи шта од ба ци ти не бла го вре ме ни од но сно од би ти нео сно ва-
ни пред лог за до пу ну пре су де (став 2); да ако стран ка не пред ло жи до но-
ше ње до пун ске пре су де у ро ку из став 1. овог чла на, сма тра ће се да је ту-
жба у том де лу по ву че на (став 3).

5. Раз ма тра ју ћи устав ну жал бу у де лу ко ји се од но си на ду жи ну тра ја-
ња управ ног спо ра ко ји се во дио пред Вр хов ним су дом Ср би је у пред ме ту 
У. 4404/08, Устав ни суд је имао у ви ду да оце на о ра зум ном тра ја њу суд ског 
по ступ ка за ви си од ни за чи ни ла ца, пре све га, од сло же но сти чи ње нич них 
и прав них пи та ња у кон крет ном пред ме ту, по на ша ња под но си о ца устав не 
жал бе као стран ке у по ступ ку, по сту па ња су до ва ко ји во де по сту пак, као и 
зна ча ја пра ва за под но си о ца. 

По ла зе ћи од то га, Устав ни суд је ис пи ти вао да ли су и у ко јој ме ри на-
ве де ни кри те ри ју ми ути ца ли на ду жи ну тра ја ња по ступ ка:

Устав ни суд је утвр дио да је пред мет ни по сту пак по кре нут 7. ав гу ста 
2007. го ди не под но ше њем ту жбе, а да је окон чан оспо ре ном пре су дом Вр-
хов ног су да Ср би је У. 4404/08 од 25. сеп тем бра 2009. го ди не, ко ја је до ста-
вље на пу но моћ ни ку под но си о ца устав не жал бе 23. но вем бра 2009. го ди не.

Устав ни суд је ми шље ња да се пред мет ни управ ни спор мо же ока рак-
те ри са ти као ре ла тив но сло жен, због спе ци фич но сти прав ног пи та ња ко-
је је тре ба ло рас пра ви ти. Ис пи ту ју ћи по на ша ње под но си о ца устав не жал-
бе у то ку по ступ ка, Устав ни суд је утвр дио да је он де ли мич но до при нео 
ду жи ни тра ја ња по ступ ка, не до ста вља њем уред ног пу но моћ ја за за сту па-
ње. Устав ни суд је оце нио да је од лу ка су да о за ко ни то сти ре ше ња над ле-
жног ор га на ко јим се од би ја упис у Ре ги стар би ла од зна ча ја за под но си о ца 
устав не жал бе, са ста но ви шта оства ри ва ња ње го вих пра ва у скла ду са За-
ко ном о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма. 
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Устав ни суд је кон ста то вао да се по сту па ње Вр хов ног су да Ср би је у 
пред мет ном по ступ ку не мо же ока рак те ри са ти као ефи ка сно, бу ду ћи да 
је очи глед ном ома шком су да ту жба под но си о ца при по је на дру гом пред-
ме ту и да је од под но ше ња ту жбе до до но ше ња пре су де пр о те кло ви ше од 
две го ди не. Ме ђу тим, це не ћи све на ве де не кри те ри ју ме, а по себ но има ју ћи 
у ви ду да је под но си лац устав не жал бе 8. фе бру а ра 2010. го ди не ре ше њем 
над ле жног ор га на упи сан у Ре ги стар цр ка ва и вер ских за јед ни ца – чи ме је 
пред мет на управ на ствар прав но сна жно ре ше на, Устав ни суд је утвр дио да 
у по ступ ку пред Вр хов ним су дом Ср би је у пред ме ту У. 3540/07 под но си о-
цу ни је по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку. На осно ву из ло же ног 
и од ре да ба чла на 89. ст. 1. и 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07), Устав ни суд је у тач ки 1. из ре ке од био устав ну жал бу у 
овом де лу као нео сно ва ну.

6. Раз ма тра ју ћи до пу ште ност устав не жал бе из ја вље не про тив пре су де 
Вр хов ног су да Ср би је У. 4404/08 од 25. сеп тем бра 2009. го ди не, Устав ни суд 
је по шао од на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на о Устав ном су ду, из ко јих 
пр о из ла зи да је јед на од прет по став ки за из ја вљи ва ње устав не жал бе да су 
ис цр пље на или да ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за за шти ту по-
вре ђе них или ус кра ће них пра ва за јем че них Уста вом.

Устав ни суд је утвр дио да је под но си лац устав не жал бе ту жбом у пред-
мет ном управ ном спо ру тра жио да Вр хов ни суд Ср би је утвр ди да је хри-
шћан ска вер ска за јед ни ца „Ј. с.“, са се ди штем у Бе о гра ду, ре ги стро ва на на 
осно ву чла на 20. став 7. За ко на о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, као и да 
тај суд „уки не“ ре ше ње Ми ни стар ства ве ра број 080-00-8/2006-01 од 29. ју-
на 2007. го ди не, као не за ко ни то. Оспо ре ном пре су дом Вр хов ног су да Ср-
би је ува же на је ту жба под но си о ца устав не жал бе и по ни ште но на ве де-
но ре ше ње управ ног ор га на, ко ме је на ло же но да по но во од лу чи о зах те ву  
под но си о ца. 

Под но си лац устав не жал бе сма тра да су му устав на пра ва озна че на у 
устав ној жал би по вре ђе на на тај на чин што је Вр хов ни суд Ср би је про пу-
стио да оспо ре ном пре су дом од лу чи о ње го вом зах те ву да се утвр ди да је 
хри шћан ска вер ска за јед ни ца „Ј. с.“ из Бе о гра да ре ги стро ва на „по си ли за-
ко на“, Оце њу ју ћи ове на во де, Устав ни суд је имао у ви ду да та да ва же ћим 
За ко ном о управ ним спо ро ви ма ни је би ло пред ви ђе но по сту па ње у слу ча-
ју нео д лу чи ва ња су да о свим зах те ви ма ту жбе, али да је у чла ну 59. би ло 
про пи са но да ће се на пи та ња по ступ ка у управ ним спо ро ви ма ко ја ни су 
уре ђе на овим за ко ном сход но при ме њи ва ти од ред бе За ко на о пар нич ном 
по ступ ку. Са гла сно од ред ба ма чла на 343. За ко на о пар нич ном по ступ ку 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04), стран ка има мо гућ ност да под не се 
пред лог за до пу ну пре су де, ако је суд про пу стио да од лу чи о свим зах те ви-
ма о ко ји ма се мо ра од лу чи ти пре су дом. Та кав пред лог стран ка мо же ста-
ви ти у ро ку од 15 да на од при је ма пре су де, а ако то не учи ни, сма тра ће се 
да је ту жба у том де лу по ву че на. По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је оце-
нио да је под но си лац устав не жал бе имао за кон ску мо гућ ност да пред ло жи 
су ду до но ше ње до пун ске пре су де.
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Бу ду ћи да из на во да устав не жал бе про из ла зи да под но си лац ни је под-
нео пред лог за до пу ну оспо ре не пре су де Вр хов ног су да Ср би је У. 4404/08 од 
25. сеп тем бра 2009. го ди не, Устав ни суд је оце нио да пре под но ше ња устав-
не жал бе ни су ис цр пље на сва прав на сред ства за за шти ту пра ва под но си о-
ца устав не жал бе. Сто га је Суд у тач ки 2. из ре ке од ба цио устав ну жал бу из-
ја вље ну про тив оспо ре не пре су де, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 
4) За ко на о Устав ном су ду, јер не по сто је прет по став ке утвр ђе не Уста вом и 
За ко ном за во ђе ње по ступ ка.

7. На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач ка 9) и чла на 46. тач-
ка 9) За ко на о Устав ном су ду, као и од ред бе чла на 84. По слов ни ка о ра ду 
Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је 
до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-2648/2009 од 22. сеп тем бра 2011. го ди не

Не ма по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње 
из чла на 32. став 1. Уста ва, ни пра ва на имо ви ну 

из чла на 58. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба Д. И. из ја вље на про тив пре су-
де Вр хов ног су да Ср би је Увп. II 153/08 од 18. фе бру а ра 2009. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е

1. Д. И. из Бе о гра да је под нео 27. ма ја 2009. го ди не Устав ном су ду устав ну 
жал бу про тив пре су де Вр хов ног су да Ср би је Увп. II 153/08 од 18. фе бру а ра 
2009. го ди не, због по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње за јем че ног од ред бом 
чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и пра ва на имо ви ну за јем че ног 
од ред бом чла на 58. Уста ва.

Под но си лац у устав ној жал би на во ди да је пре су да Вр хов ног су да Ср-
би је Увп. II 153/08 од 18. фе бру а ра 2009. го ди не не за ко ни та и не у став на, 
због то га што је од ред ба чла на 8. Ад ми ни стра тив ног спо ра зу ма о спро во-
ђе њу чла на 39. Спо ра зу ма из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ре пу-
бли ке Хр ват ске о со ци јал ном оси гу ра њу при ме ње на на се лек ти ван на чин, 
од но сно „ни је узе то у об зир да ли је оси гу ра ни слу чај на сту пио по сле 1. ја-
ну а ра 1997. го ди не, ка да је из ме њен За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу“. У устав ној жал би се да ље на во ди да под но си лац има пра во да му 
се пе ри од од 1974. до 1983. го ди не узме као де сет нај по вољ ни јих уза стоп-
них го ди на рад ног ста жа за утвр ђи ва ње пен зиј ског осно ва, те да му се на 
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та ко об ра чу нат из нос ста ро сне пен зи је при ме ни „пре ра чун, од но сно про-
це нат утвр ђе не пен зи је при па да ју ћи Ре пу бли ци Ср би ји, с об зи ром на ду-
жи ну рад ног ста жа“. По ми шље њу под но си о ца, на та кав за кљу чак упу ћу је 
од ред ба чла на 8. на ве де ног Ад ми ни стра тив ног спо ра зу ма, пре ма ко јој се у 
по ступ ку пре ра чу на пен зи ја при ме њу ју за ко ни др жа ва пот пи сни ца Спо-
ра зу ма ва же ћих на дан на сту па ња „оси гу ра ног слу ча ја“. У устав ној жал би 
се, та ко ђе, на во ди да оспо ре на пре су да са др жи не ја сно ће, јер чл. 24. до 34. 
За ко на о пен зиј ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 52/96), за 
ко је се у обра зло же њу пре су де на во ди да су пра вил но при ме ње ни, „не ма ју 
ни ка кве ве зе с пред ме том“. Устав ном жал бом се пред ла же да Устав ни суд 
до не се „ко нач ну од лу ку, ко јом ће оба ве за ти Вр хов ни суд Ср би је да по но-
во раз мо три“ зах тев под но си о ца за ван ред но пре и спи ти ва ње прав но сна-
жне пре су де Окру жног су да у Бе о гра ду У. 1703/07 од 9. ма ја 2008. го ди не. 

2. Од ред бом чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је да се устав-
на жал ба мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них 
ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се 
по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не 
Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за 
њи хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва-
ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у  спи се пред-
ме та Вр хов ног су да Ср би је Увп. II 153/08 и до ку мен та ци ју при ло же ну уз 
устав ну жал бу, те је утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за 
од лу чи ва ње у овом пред ме ту:    

Ре ше њем ди рек то ра Фи ли ја ле за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње са-
мо стал них де лат но сти у Бе о гра ду број I-184-209931 од 7. фе бру а ра 2007. го-
ди не, у по ступ ку по кре ну том по слу жбе ној ду жно сти ра ди по нов ног од ре-
ђи ва ња ста ро сне пен зи је при ме ном Спо ра зу ма из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Хр ват ске о со ци јал ном оси гу ра њу (да ље у тек сту: 
Спо ра зум), од ре ђен је сра змер ни део ста ро сне пен зи је под но си о ца устав не 
жал бе у ме сеч ном из но су озна че ном у ре ше њу. Пр во сте пе ни ор ган је утвр-
дио да су се сте кли усло ви пред ви ђе ни Спо ра зу мом за по нов но од ре ђи ва ње 
ста ро сне пен зи је под но си о ца устав не жал бе, јер је хр ват ски но си лац оси-
гу ра ња ре ше њем број 246031 од 22. де цем бра 2005. го ди не, на осно ву ста-
жа оства ре ног у Ре пу бли ци Хр ват ској од 1972. до 1981. го ди не, под но си о цу 
утвр дио пра во на ста ро сну пен зи ју ко ја па да на те рет хр ват ског оси гу ра ња. 
Ре ше њем број I-184-209931 од 7. фе бру а ра 2007. го ди не за ме ње но је ре ше-
ње Фон да Фи ли ја ле у Бе о гра ду број I-184-209931 од 22. апри ла 1997. го ди-
не, уз ура чу на ва ње ис пла ће них из но са пен зи је по том ре ше њу. 

Ре ше њем Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње са мо стал них де лат но сти у Бе о гра ду број II-184-209931 од 1. ју на 2007.  
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го ди не од би је на је као нео сно ва на жал ба ко ју је под но си лац устав не жал-
бе из ја вио про тив на ве де ног пр во сте пе ног ре ше ња.

Под но си лац устав не жал бе је ту жбом под не том Окру жном су ду у Бе-
о гра ду тра жио по ни штај ре ше ња Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње са мо стал них де лат но сти у Бе о гра ду број II-184-209931 од 
1. ју на 2007. го ди не. Од лу чу ју ћи о ту жби под но си о ца, Окру жни суд у Бе о-
гра ду је пре су дом У. 1703/07 од 9. ма ја 2008. го ди не од био ту жбу као нео сно-
ва ну. У обра зло же њу на ве де не пре су де је оце ње но да је над ле жни управ ни 
ор ган пра вил ном при ме ном од ред бе чла на 39. Спо ра зу ма у ве зи са чла ном 
16. Спо ра зу ма, у по ступ ку по кре ну том по слу жбе ној ду жно сти, по но во 
од ре дио ста ро сну пен зи ју под но си о цу и да је, са гла сно од ред би чла на 19. 
Спо ра зу ма, под но си о цу при зна то пра во на сра змер ни део пен зи је при ме-
ном од го ва ра ју ће фор му ле, та ко да је са бран пен зиј ски стаж оства рен у обе 
ре пу бли ке. Окру жни суд у Бе о гра ду је ис та као да при ли ком утвр ђи ва ња 
пен зиј ског осно ва ни су узе та у об зир при ма ња под но си о ца оства ре на у Ре-
пу бли ци Хр ват ској, бу ду ћи да Спо ра зу мом ни је пред ви ђе на мо гућ ност са-
би ра ња осно ви ца оси гу ра ња, не го са мо пен зиј ског ста жа оства ре ног у обе-
ма др жа ва ма уго вор ни ца ма. Сто га је, по оце ни тог су да, над ле жни управ ни 
ор ган пра вил но при ме нио про пи се ко ји су би ли на сна зи у вре ме до но ше-
ња ре ше ња из 1997. го ди не и утвр дио под но си о цу нај по вољ ни ји де се то го-
ди шњи пен зиј ски основ у пе ри о ду од 1983. до 1992. го ди не.

Оспо ре ном пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Увп. II 153/08 од 18. фе-
бру а ра 2009. го ди не од би јен је као нео сно ван зах тев под но си о ца за ван-
ред но пре и спи ти ва ње пре су де Окру жног су да у Бе о гра ду У. 1703/07 од 9. 
ма ја 2008. го ди не. Вр хов ни суд Ср би је је у обра зло же њу оспо ре не пре су де 
оце нио да је у по ступ ку по нов ног утвр ђи ва ња об ра чу на тог из но са да ва ња, 
под но си о цу при зна то пра во на сра змер ни део ста ро сне пен зи је, бу ду ћи да 
пре ма ста жу оства ре ном са мо у Ју го сла ви ји ни је ис пу ња вао усло ве за ста-
ро сну пен зи ју по ју го сло вен ским про пи си ма. Тај суд је оце нио да је пр во-
сте пе ни ор ган, на осно ву чла на 19. Спо ра зу ма, пра вил но од ре дио сра змер-
ни део при ме ном од го ва ра ју ће фор му ле, а при ли ком утвр ђи ва ња пен зиј ске 
осно ви це узе та су у об зир са мо при ма ња оства ре на у Ре пу бли ци Ср би ји. 
По оце ни Вр хов ног су да Ср би је, пра вил но су при ме ње ни про пи си ко ји су 
би ли на сна зи у вре ме до но ше ња ре ше ња из 1997. го ди не, и то од ред бе чл. 
24. до 34. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу из 1996. го ди не 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 52/96).

4. Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва, на чи ју по вре ду се под но си лац 
устав не жал бе по зи ва, утвр ђе но је да сва ко има пра во да не за ви сан, не при-
стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав-
но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње 
ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и оп ту жба ма про тив ње га. 

Од ред ба ма чла на 58. Уста ва је утвр ђе но: да се јем чи мир но ужи ва ње 
сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву за ко на (став 1); 
да пра во сво ји не мо же би ти од у зе то или огра ни че но са мо у јав ном ин те-
ре су утвр ђе ном на осно ву за ко на, уз на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа од  
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тр жи шне (став 2); да се за ко ном мо же огра ни чи ти на чин ко ри шће ња имо-
ви не (став 3); да је од у зи ма ње или огра ни че ње имо ви не ра ди на пла те по ре за 
и дру гих да жби на или ка зни, до зво ље но са мо у скла ду са за ко ном (став 4).

За оце ну осно ва но сти устав не жал бе, у кон крет ном слу ча ју, од зна ча ја 
су и од ред бе сле де ћих за ко на:

Од ред ба ма За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 52/96), ко ји се при ме њи вао у вре ме до но ше ња ре ше-
ња о при зна ва њу пра ва на ста ро сну пен зи ју, би ло је про пи сао: да се пра ва 
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња сти чу и оства ру ју под усло ви ма и 
на на чин утвр ђен За ко ном о осно ва ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
(„Слу жбе ни лист СРЈ“, број 30/96) и овим за ко ном (члан 1); да ће се по сту-
пак за оства ри ва ње пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, од но сно 
за утвр ђи ва ње пен зиј ског ста жа, по кре нут до да на сту па ња на сна гу овог 
за ко на, окон ча ти под усло ви ма и на на чин утвр ђен про пи си ма ко ји су би ли 
на сна зи у вре ме по кре та ња по ступ ка, ако је то за оси гу ра ни ка по вољ ни је 
(члан 150); да овај за кон сту па на сна гу 1. ја ну а ра 1997. го ди не (члан 162).

Од ред ба ма чл. 24. до 34. За ко на о осно ва ма пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 30/96), ко ји се при ме њи вао у вре ме 
до но ше ња ре ше ња о при зна ва њу пра ва на ста ро сну пен зи ју, био је про пи-
сан на чин сти ца ња и утвр ђи ва ња пра ва на ста ро сну пен зи ју, а пре ма од-
ред би чла на 24. став 1. тог за ко на, ста ро сна пен зи ја се утвр ђи ва ла од ме-
сеч ног про се ка за ра де, од но сно осно ви це оси гу ра ња оси гу ра ни ка у би ло 
ко јих уза стоп них де сет го ди на оси гу ра ња ко је су за оси гу ра ни ка нај по вољ-
ни је (у да љем тек сту: пен зиј ски основ).

За кон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви-
је и Ре пу бли ке Хр ват ске о со ци јал ном оси гу ра њу об ја вљен је у „Слу жбе ном 
ли сту СРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри“, број 1/01 од 9. ма ја 2001. го ди не, а сту-
пио је на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња. Са гла сно од ред би чла на 
16. став 1. Спо ра зу ма, ако је, пре ма прав ним про пи си ма јед не др жа ве уго-
вор ни це сти ца ње, очу ва ње или по нов но при зна ва ње пра ва на да ва ње усло-
вље но на вр ше њем пен зиј ског ста жа, но си лац те др жа ве уго вор ни це узи ма 
у об зир, ако је по треб но, и пен зиј ски стаж на вр шен пре ма прав ним про пи-
си ма дру ге др жа ве уго вор ни це као да је на вр шен пре ма ње го вим прав ним 
про пи си ма, под усло вом да се пе ри о ди не по кла па ју, ако овим спо ра зу мом 
ни је дру га чи је од ре ђе но. Са гла сно од ред би чла на 19. став 3. Спо ра зу ма, ако 
се пре ма прав ним про пи си ма из нос да ва ња об ра чу на ва на осно ву за ра де, 
пла те, осно ви це оси гу ра ња, од но сно упла ће ног до при но са у од ре ђе ном пе-
ри о ду, над ле жни но си лац узи ма у об зир за ра ду, пла ту, осно ви цу оси гу ра-
ња, од но сно упла ће ни до при нос ис кљу чи во из пе ри о да оси гу ра ња на вр-
ше ног пре ма прав ним про пи си ма ко је он при ме њу је. Од ред ба ма чла на 39. 
Спо ра зу ма пред ви ђе но је да ће пра ва на да ва ња ко ја су, од 8. ок то бра 1991. 
го ди не до да на сту па ња на сна гу овог спо ра зу ма, утвр ђе на пре ма прав-
ним про пи си ма јед не др жа ве уго вор ни це уз ура чу на ва ње пен зиј ског ста-
жа на вр ше ног пре ма прав ним про пи си ма дру ге др жа ве уго вор ни це, но си-
о ци по слу жбе ној ду жно сти по но во утвр ди ти и об ра чу на ти из нос да ва ња  
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при ме ном од ре да ба овог спо ра зу ма, при че му се пра во сна жност до не тог 
ре ше ња не ће сма тра ти пре пре ком за по нов но од ре ђи ва ње да ва ња (став 1), 
да ће при ли ком по нов ног утвр ђи ва ња пра ва на да ва ње из ста ва 1. овог чла-
на, но си лац др жа ве уго вор ни це, пре ма чи јим прав ним про пи си ма је да ва-
ње би ло утвр ђе но, об ра чу на ти из нос да ва ња узи ма ју ћи у об зир и пен зиј ски 
стаж на вр шен на те ри то ри ји дру гих ре пу бли ка Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив-
не Ре пу бли ке Ју го сла ви је на осно ву ко га је да ва ње би ло утвр ђе но, ако ме ђу-
на род ним уго во ром са др жа вом на чи јој је те ри то ри ји пен зиј ски стаж на-
вр шен ни је друк чи је од ре ђе но (став 2).

Устав ни суд кон ста ту је да је Ад ми ни стра тив ни спо ра зум ор га на за ве-
зу у обла сти пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња за спро во ђе ње на ве де ног 
Спо ра зу ма и Оп штег ад ми ни стра тив ног спо ра зу ма из ме ђу Са ве зне Ре пу бли-
ке Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Хр ват ске о со ци јал ном оси гу ра њу до нет на осно-
ву од ред бе чла на 29. став 2. Спо ра зу ма, ко јом је пред ви ђе но да ће ор га ни за 
ве зу две др жа ве уго вор ни це, у окви ру сво је над ле жно сти, утвр ди ти ад ми-
ни стра тив не ме ре за спро во ђе ње овог спо ра зу ма и Оп штег ад ми ни стра тив-
ног спо ра зу ма. Устав ни суд та ко ђе кон ста ту је да на ве де ни Ад ми ни стра тив ни 
спо ра зум пред ста вља пра те ћи до ку мент уз по твр ђе ни ме ђу на род ни уго вор 
и да ни је об ја вљен у слу жбе ном гла си лу Ре пу бли ке Ср би је. Од ред бом чла-
на 8. Ад ми ни стра тив ног спо ра зу ма пред ви ђе но је да у по ступ ку за по нов но 
од ре ђи ва ње да ва ња, над ле жни но си лац утвр ђу је усло ве за сти ца ње пра ва на 
то да ва ње пре ма прав ним про пи си ма ко је је он при ме њи вао у мо мен ту на-
сту па ња оси гу ра ног слу ча ја код но си о ца ко ји је по кре нуо по сту пак. 

5. Ис пи ту ју ћи на во де под но си о ца устав не жал бе са ста но ви шта пра-
ва на пра вич но су ђе ње за јем че ног чла ном 32. став 1. Уста ва, Устав ни суд 
је утвр дио да је Вр хов ни суд Ср би је у обра зло же њу оспо ре не пре су де дао 
устав но прав но при хва тљи ве раз ло ге за сво ју од лу ку, ко ји су за сно ва ни на 
оце ни да се при по нов ном од ре ђи ва њу пра ва на пен зи ју, у скла ду са Спо-
ра зу мом из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Хр ват ске о со-
ци јал ном оси гу ра њу, код утвр ђи ва ња пен зиј ског осно ва не узи ма ју у об зир 
при ма ња оства ре на на те ри то ри ји Ре пу бли ке Хр ват ске. 

Устав ни суд је по шао од то га да се на ве де ни Спо ра зум за сни ва на прин-
ци пу рас по де ле ста жа оси гу ра ња, што зна чи да се на чин и усло ви за сти ца-
ње пен зи је од ре ђу ју у сва кој др жа ви уго вор ни ци при ме ном на ци о нал них 
про пи са и да сра змер не де ло ве пен зи је ис пла ћу је за себ но сва ка др жа ва уго-
вор ни ца. Са гла сно на ве де ним од ред ба ма чл. 16. и 39. Спо ра зу ма, над ле жни 
управ ни ор ган је, у по ступ ку по кре ну том по слу жбе ној ду жно сти, по но во 
утвр дио пра во под но си о ца устав не жал бе на ста ро сну пен зи ју, узи ма ју ћи 
у об зир и пен зиј ски стаж на вр шен на те ри то ри ји Ре пу бли ке Хр ват ске од 
1972. до 1981. го ди не. У устав ној жал би се на во ди да је „Фонд по што вао За-
кон ва же ћи до 31. де цем бра 1996. го ди не“, да „сту па њем на сна гу из ме ње ног 
За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу спа ја ње ста жа за утвр ђи ва-
ње осно ви ца ни је до зво ље но“ и да Вр хов ни суд Ср би је „ни је во дио ра чу на“ 
да ли је „оси гу ра ни слу чај“ на сту пио пре или по сле 1. ја ну а ра 1997. го ди-
не. Ис пи ту ју ћи ове на во де под но си о ца, Устав ни суд је нај пре кон ста то вао 
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да је на ве де ног да ту ма сту пио на сна гу За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 52/96) и да је ре ше ње из 1997. го-
ди не до не то при ме ном од ре да ба тог за ко на, као по вољ ни јих за под но си о-
ца, иа ко је зах тев за при зна ва ње пра ва на ста ро сну пен зи ју под нет 13. де-
цем бра 2006. го ди не. Устав ни суд је та ко ђе кон ста то вао да је под но си лац 
устав не жал бе оства рио пра во на ста ро сну пен зи ју под усло ви ма и на на-
чин утвр ђен тим за ко ном и За ко ном о осно ва ма пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 30/96), ко јим је би ло про пи са но да 
се ста ро сна пен зи ја утвр ђу је од ме сеч ног про се ка за ра де, од но сно осно ви-
це оси гу ра ња оси гу ра ни ка у би ло ко јих уза стоп них де сет го ди на оси гу ра-
ња ко је су за оси гу ра ни ка нај по вољ ни је. 

Устав ни суд је утвр дио да је при ли ком утвр ђи ва ња пен зиј ског осно ва 
у ре ше њу из 2007. го ди не, та ко ђе, узет у об зир нај по вољ ни ји де се то го ди-
шњи пе ри од за под но си о ца устав не жал бе – у скла ду са про пи си ма ко ји су 
ва жи ли у вре ме до но ше ња ре ше ња из 1997. го ди не. Устав ни суд, ме ђу тим, 
ис ти че да се нај по вољ ни јих де сет го ди на оси гу ра ња оце њу је ис кљу чи во из 
пе ри о да оси гу ра ња на вр ше ног пре ма прав ним про пи си ма ко је при ме њу-
је др жа ва уго вор ни ца, са гла сно од ред би чла на 19. став 3. Спо ра зу ма, што 
је у кон крет ном слу ча ју пе ри од од 1983. до 1992. го ди не. Устав ни суд, та ко-
ђе, ис ти че, да прин цип рас по де ле ста жа оси гу ра ња упра во на ла же да сва ка 
др жа ва уго вор ни ца утвр ди сра змер ни део пен зи је, пре ма де лу ста жа оси-
гу ра ња оства ре ног у тој др жа ви, за ко је вре ме су до при но си упла ћи ва ни у 
пен зи о ни фонд те др жа ве. 

С об зи ром на из ло же но, Устав ни суд је на шао да се не за сни ва ју на устав-
но прав ним раз ло зи ма на во ди устав не жал бе да се пе ри од од 1974. до 1983. 
го ди не мо ра узе ти као де сет нај по вољ ни јих уза стоп них го ди на за утвр ђи-
ва ње пен зиј ског осно ва, иа ко је тај део ста жа оси гу ра ња под но си лац оства-
рио у Ре пу бли ци Хр ват ској. 

У по гле ду на во да под но си о ца устав не жал бе да у оспо ре ној пре су ди 
„по сто је не ја сно ће... јер чла но ви 24. до 34. За ко на о пен зиј ском оси гу ра-
њу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 52/96) не ма ју ни ка кве ве зе с пред ме том“, 
Устав ни суд оце њу је да се осно ва но у устав ној жал би ука зу је да обра зло же-
ње оспо ре не пре су де са др жи оце ну о то ме да су на ве де не за кон ске од ред-
бе пра вил но при ме ње не, иа ко њи хо вом при ме ном ни је од лу чи ва но о сра-
змер ном де лу ста ро сне пен зи је под но си о ца. Устав ни суд, ме ђу тим, ука зу је 
да ова ома шка Вр хов ног су да Ср би је ни је до каз о по вре ди пра ва на пра вич-
но су ђе ње, с об зи ром на то да се оце на о пра вил ној при ме ни про пи са ко ји 
су би ли на сна зи у вре ме до но ше ња ре ше ња пр во сте пе ног ор га на из 1997. 
го ди не од но си на од ред бе чл. 24. до 34. За ко на о осно ва ма пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 30/96), што не сум њи во 
про из ла зи из обра зло же ња оспо ре не пре су де, а што је и на ве де но у обра-
зло же њу ре ше ња из 1997. го ди не. 

Устав ни суд је оце нио да је оспо ре на од лу ка обра зло же на, да се за сни-
ва на устав но прав но при хва тљи вој при ме ни ма те ри јал ног пра ва и да за-
до во ља ва зах те ве пра вич но сти из чла на 32. став 1. Уста ва. Устав ни суд је  
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утвр дио да су раз ло зи на ко ји ма под но си лац за сни ва тврд њу о по вре ди 
пра ва на пра вич но су ђе ње већ ис ти ца ни у жал би про тив дру го сте пе ног 
ре ше ња управ ног ор га на и це ње ни у пре су ди Окру жног су да у Бе о гра ду 
У. 1703/07 од 9. ма ја 2008. го ди не, као и да се њи ма не до во ди у сум њу пра-
вил ност оспо ре не од лу ке, ни ти се ука зу је на ар би трер ност у од лу чи ва њу. 

С об зи ром на из ло же но, Устав ни суд је утвр дио да под но си о цу устав-
не жал бе оспо ре ном пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Увп. II 153/08 од 18. 
фе бру а ра 2009. го ди не ни је по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње за јем че-
но чла ном 32. став 1. Уста ва. 

Под но си лац устав не жал бе та ко ђе сма тра да му је оспо ре ном пре су-
дом по вре ђе но и пра во на имо ви ну за јем че но чла ном 58. Уста ва. Устав ни 
суд кон ста ту је да се под но си лац ни је кон крет но по звао на не ки од прин-
ци па са др жа них у на ве де ном чла ну Уста ва, већ по вре ду овог пра ва ве зу-
је за по вре ду пра ва на пра вич но су ђе ње. По ла зе ћи од на ве де не оце не о по-
вре ди пра ва на пра вич но су ђе ње, Устав ни суд је утвр дио да устав на жал ба 
ни је осно ва на ни са ста но ви шта по вре де пра ва на имо ви ну.

Сто га је Устав ни суд, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав-
ном су ду, од био устав ну жал бу као нео сно ва ну.

6. По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. 
тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-808/2009 од 6. ок то бра 2011. го ди не

По вре да пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку 
из чла на 32. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је 

O Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба О. Ј. и утвр ђу је се да је у по ступ ку пред Ко-
ми си јом за во ђе ње по ступ ка и до но ше ње ре ше ња по зах те ву за вра ћа ње зе-
мљи шта у оп шти ни Зре ња нин у пред ме ту број 463-129/91 (ка сни је број 463-
129/01) по вре ђе но пра во под но си о ца на су ђе ње у ра зум ном ро ку, за јем че но 
од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

2. Утвр ђу је се пра во подносиoцa устав не жал бе на на кна ду не ма те ри-
јал не ште те, ко је мо же оства ри ти на на чин пред ви ђен од ред ба ма чла на 90. 
За ко на о Устав ном су ду.

О б р а з л о ж е њ е

1. О. Ј. из Но вог Са да је 3. ју ла 2009. го ди не, пре ко пу но моћ ни ка др 
К. Ј., адво ка та из Но вог Са да, под нео Устав ном су ду устав ну жал бу због  
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по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, за јем че ног чла ном 32. став 1. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, у по ступ ку пред Ко ми си јом за во ђе ње по ступ ка 
и до но ше ње ре ше ња по зах те ву за вра ћа ње зе мљи шта у оп шти ни Зре ња-
нин у пред ме ту број 463-129/91. 

Под но си лац устав не жал бе је хро но ло шки из ло жио ток по ступ ка ко-
ји је во ђен по ње го вом зах те ву, ко ји је 15. апри ла 1991. го ди не под нео Ко-
ми си ји за вра ћа ње зе мљи шта у оп шти ни Зре ња нин. Под не тим зах те вом је 
тра жио вра ћа ње зе мљи шта ко је је пре шло у дру штве ну сво ји ну по осно-
ву по љо при вред ног зе мљи шног фон да и кон фи ска ци јом, због не из вр ше-
них оба ве за из оба ве зног от ку па по љо при вред них про из во да. Ко ми си ја за 
вра ћа ње зе мљи шта оп шти не Зре ња нин је 20. де цем бра 1993. го ди не до не-
ла де ли мич но ре ше ње ко јим је од лу че но о де лу под не тог зах те ва, а о пре о-
ста лом де лу зах те ва, у вре ме под но ше ња устав не жал бе, по сту пак још увек 
ни је прав но сна жно окон чан, иа ко тра је го то во 18 го ди на. 

Под но си лац устав не жал бе пред ла же Устав ном су ду да утвр ди по вре ду 
пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку у по ступ ку ко ји се во ди пред Ко ми си јом 
за во ђе ње по ступ ка и до но ше ње ре ше ња по зах те ву за вра ћа ње зе мљи шта 
у оп шти ни Зре ња нин у пред ме ту број 463-129/01, да на ло жи на ве де ном ор-
га ну да пре ду зме све нео п ход не ме ре ка као би се по сту пак окон чао у нај-
кра ћем ро ку и да утвр ди пра во на на кна ду ште те, у сми слу од ред бе чла на 
90. став 1. За ко на о Устав ном су ду.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре-
ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста-
вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи-
хо ву за шти ту. По сту пак по устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. 
Уста ва, уре ђу је за ко ном.

Од ред бом чла на 82. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) про пи са но је да се устав на жал ба мо же из ја ви ти и ако ни-
су ис цр пље на прав на сред ства, у слу ча ју ка да је под но си о цу устав не жал-
бе по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку.

У по ступ ку пружањa устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни суд 
утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си о-
ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че но пра-
во или сло бо да. 

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у спи се пред-
ме та број 463-129/91 Ко ми си је за во ђе ње по ступ ка и до но ше ње ре ше ња по 
зах те ву за вра ћа ње зе мљи шта у оп шти ни Зре ња нин (у да љем тек сту: Ко ми-
си ја) и до ку мен та ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу, те је утвр дио сле де ће чи-
ње ни це и окол но сти од зна ча ја за од лу чи ва ње у овој устав но суд ској ства ри:

Јан Об шуст из Но вог Са да, ов де под но си лац устав не жал бе, под нео је 
15. апри ла 1991. го ди не Ко ми си ји зах тев за вра ћа ње зе мљи шта ко је је пре-
шло у дру штве ну сво ји ну по осно ву по љо при вред ног зе мљи шног фон да и 
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кон фи ска ци јом због не из вр ше них оба ве за из оба ве зног от ку па по љо при-
вред них про из во да.

По во дом под не тог зах те ва фор ми ран је пред мет под бро јем 463-129/91.
Ко ми си ја је 31. ја ну а ра 1994. го ди не до не ла де ли мич но ре ше ње број 463-

129/91, ко јим је: у ста ву пр вом дис по зи ти ва утвр ди ла да је осно ван зах тев 
под но си о ца за вра ћа ње зе мљи шта, и то на де ло ви ма ка та стар ских пар це ла 
КО Срп ски Ара дац, бли же озна че ним у ста ву пр вом; у ста ву дру гом дис-
по зи ти ва утвр ди ла пра во на нов ча ну на кна ду ко ју је ду жан да пла ти про-
тив ник ЈП „Ср би ја шу ме“, Шум ско га здин ство „Ба нат“ Пан че во, Шум ска 
упра ва Зре ња нин, у ко рист под но си о ца зах те ва; у ста ву тре ћем дис по зи-
ти ва од ре ди ла да ће по прав но сна жно сти овог ре ше ња спи си пред ме та би-
ти усту пље ни Оп штин ском су ду у Зре ња ни ну, ра ди од ре ђи ва ња на кна де за 
од у зе то зе мљи ште. У обра зло же њу ре ше ња је, по ред оста лог, на ве де но да је 
Ко ми си ја на осно ву чла на 215. став 1. За ко на о управ ном по ступ ку од лу чи-
ла са мо о зах те ву за вра ћа ње зе мљи шта на ве де ног у дис по зи ти ву ре ше ња, 
а о зах те ву за вра ћа ње пре о ста лог од у зе тог зе мљи шта од лу чи ће на кнад но. 

Де ли мич но ре ше ње је до ста вље но стран ка ма и оне су про тив на ве де-
ног ре ше ња из ја ви ле бла го вре ме не жал бе, 10. и 14. фе бру а ра 1994. го ди не.

Ко ми си ја је за ка за ла усме ну рас пра ву на кон се дам го ди на, за 12. јун 
2001. го ди не, ко ја је од ло же на.

Сле де ћа усме на рас пра ва је за ка за на и одр жа на 27. мар та 2002. го ди-
не и на њој је Ко ми си ја до не ла за кљу чак да се жал ба под но си о ца зах те ва, 
од 14. фе бру а ра 1994. го ди не, сма тра пред ло гом за об но ву по ступ ка, те да 
се до зво ља ва об но ва по ступ ка. Пред мет је до био но ви број 463-1291/01.

То ком да љег по ступ ка, пред Ко ми си јом за вра ћа ње зе мљи шта оп шти-
не Зре ња нин, су одр жа не две усме не рас пра ве (17. де цем бра 2002. го ди не и 
18. сеп тем бра 2003. го ди не).

Ко ми си ја је 10. мар та 2005. го ди не до не ла ре ше ње под бро јем 463-129/01 
ко јим је: у ста ву пр вом дис по зи ти ва утвр ди ла да је осно ван зах тев под но-
си о ца за вра ћа ње зе мљи шта у КО Срп ски Ара дац и КО Сло вач ки Ара дац, 
и то на де ло ви ма од ре ђе них ка та стар ских пар це ла бли же озна че ним у ста-
ву пр вом; у ста ву дру гом дис по зи ти ва утвр ди ла пра во сво ји не под но си о ца 
на од у зе том зе мљи шту у КО Сло вач ки Ара дац на ка та ста р ским пар це ла ма 
бли же озна че ним у ста ву дру гом дис по зи ти ва; у ста ву тре ћем дис по зи ти ва 
утвр ди ла пра во сво ји не под но си о ца на од у зе том зе мљи шту у КО Срп ски 
Ара дац на ка та стар ским пар це ла ма бли же озна че ним у ста ву тре ћем дис-
по зи ти ва; у ста ву че твр том дис по зи ти ва оба ве за ла Зе мљо рад нич ку за дру-
гу „Ара дац“ из Арад ца да, у ро ку од 15 да на, од да на пра во сна жно сти, под 
прет њом при нуд ним из вр ше њем, озна че не пар це ле у КО Сло вач ки Ара дац 
и у КО Срп ски Ара дац пре да у по сед под но си о цу; у ста ву пе том дис по зи-
ти ва на ло жи ла Ре пу блич ком ге о дет ском за во ду – Слу жба за ка та стар не по-
крет но сти Зре ња нин да по прав но сна жно сти овог ре ше ња исто спро ве де.

Ко ми си ја је 1. апри ла 2005. го ди не до не ла де ли мич но ре ше ње под бро-
јем III-05-463-129/01, ко јим је од лу чи ла о пре о ста лом де лу зах те ва, та ко што 
је: у ста ву пр вом дис по зи ти ва утвр ди ла да је осно ван зах тев под но си о ца за 
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вра ћа ње зе мљи шта у КО Срп ски Ара дац и то на од ре ђе ним ка та ста р ским 
пар це ла ма бли же озна че ним у ста ву пр вом дис по зи ти ва; у ста ву дру гом 
дис по зи ти ва утвр ди ла пра во сво ји не под но си о ца на дру гом од го ва ра ју ћем 
зе мљи шту у КО Срп ски Ара дац, на ка та стар ским пар це ла ма бли же озна-
че ним у ста ву дру гом дис по зи ти ва; у ста ву тре ћем дис по зи ти ва оба ве за ла 
ЈП „Вој во ди на шу ме“ Но ви Сад, Ш. Г. „Ба нат“ Пан че во Ш. Ј. Зре ња нин да у 
ро ку од 15 да на од да на пра во сна жно сти и под прет њом при нуд ним из вр-
ше њем, озна че не пар це ле у КО Срп ски Ара дац пре да у по сед под но си о цу; у 
ста ву пе том је на ло же но „Слу жби за ка та стар не по крет но сти“ Зре ња нин да 
по пра во сна жно сти овог ре ше ња исто спро ве де; у ста ву ше стом је ста вље-
но ван сна ге ре ше ње Ко ми си је број 463-129/91 од 31. ја ну а ра 1994. го ди не.

ЈП „Вој во ди на шу ме“, Шум ско га здин ство „Ба нат“ Пан че во, Шум ска 
упра ва Зре ња нин је 4. ма ја 2005. го ди не из ја ви ло жал бу про тив де ли мич-
ног ре ше ња Ко ми си је број III-05-463-129/01 од 1. апри ла 2005. го ди не и спис 
пред ме та је 6. ма ја 2005. го ди не до ста вљен над ле жном дру го сте пе ном ор-
га ну – Ми ни стар ству фи нан си ја и еко но ми је, Упра ви за имо вин ско прав не 
по сло ве, ра ди од лу чи ва ња о жал би.

Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, Сек тор за имо вин ско прав-
не по сло ве, је 9. де цем бра 2005. го ди не до не ло ре ше ње broj 461-02-0045/2005-
13, ко јим је по ни ште но де ли мич но ре ше ње Ко ми си је број 05-463-129/01 од 
1. апри ла 2005. го ди не и пред мет вра ћен пр во сте пе ном ор га ну на по нов ни 
по сту пак 21. де цем бра 2005. го ди не.

Ко ми си ја је 3. ју на 2009. го ди не до не ла де ли мич но ре ше ње под бро јем 
463-129/01. На ве де ним ре ше њем, у ста ву пр вом дис по зи ти ва утвр ђе но је да 
је осно ван зах тев под но си о ца за вра ћа ње зе мљи шта у КО Срп ски Ара дац 
на ка та стар ским пар це ла ма бли же озна че ним у ста ву пр вом дис по зи ти ва, 
у ста ву дру гом је утвр ђе но пра во на нов ча ну на кна ду ко ју је ду жан да пла-
ти пр о тив ник ЈП „Вој во ди на шу ме“, Шум ско га здин ство „Ба нат“ Пан че во, 
Шум ска упра ва Зре ња нин у ко рист под но си о ца зах те ва, а у ста ву тре ћем 
да ће се по прав но сна жно сти ре ше ња спи си пред ме та усту пи ти Оп штин-
ском су ду у Зре ња ни ну, ра ди од ре ђи ва ња на кна де за од у зе то зе мљи ште. 
На ве де но ре ше ње је по ста ло прав но сна жно и из вр шно 8. ју ла 2009. го ди не.

4. Чла ном 32. став 1. Уста ва утвр ђе но је да сва ко има пра во да не за ви-
сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном 
ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но-
сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма 
про тив ње га. 

За од лу чи ва ње о устав ној жал би од зна ча ја су од ред бе За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 30/10), ко ји ма је про пи са но: да су при во ђе њу по ступ ка 
и ре ша ва њу у управ ним ства ри ма, ор га ни ду жни да стран ка ма омо гу ће да 
што лак ше за шти те и оства ре сво ја пра ва и прав не ин те ре се, во де ћи ра чу на 
да оства ри ва ње њи хо вих пра ва и прав них ин те ре са не бу де на ште ту пра-
ва и прав них ин те ре са дру гих ли ца, ни ти у су прот но сти са за ко ном утвр-
ђе ним јав ним ин те ре си ма (члан 6. став 1); да су ор га ни ко ји во де по сту пак, 
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од но сно ре ша ва ју у управ ним ства ри ма, ду жни да обез бе де успе шно и ква-
ли тет но оства ри ва ње и за шти ту пра ва и прав них ин те ре са фи зич ких ли-
ца, прав них ли ца или дру гих стра на ка (члан 7); да кад се у јед ној управ ној 
ства ри ре ша ва о ви ше пи та ња, а са мо су не ка од њих са зре ла за ре ша ва ње, 
и кад се по ка же као це лис ход но да се о тим пи та њи ма од лу чи по себ ним ре-
ше њем, ор ган мо же до не ти ре ше ње са мо о тим пи та њи ма (де ли мич но ре-
ше ње) (члан 205. став 1); да се де ли мич но ре ше ње сма тра у по гле ду прав них 
сред ста ва и из вр ше ња као са мо стал но ре ше ње (члан 205. став 2); да ако ор-
ган ни је ре ше њем од лу чио о свим пи та њи ма ко ја су би ла пред мет по ступ ка, 
он мо же, по пред ло гу стран ке или по слу жбе ној ду жно сти, до не ти по себ но 
ре ше ње о пи та њи ма ко ја до не се ним ре ше њем ни су об у хва ће на (до пун ско 
ре ше ње), а ако пред лог стран ке за до но ше ње до пун ског ре ше ња бу де од би-
јен, про тив за кључ ка о то ме до пу ште на је по себ на жал ба (члан 206. став 1); 
да ако је пред мет већ до вољ но рас пра вљен, до пун ско ре ше ње мо же се до-
не ти без по нов ног спро во ђе ња по себ ног ис пит ног по ступ ка (члан 206. став 
2); да се до пун ско ре ше ње сма тра у по гле ду прав них сред ста ва и из вр ше ња 
као са мо стал но ре ше ње (члан 206. став 3); да кад се по сту пак по кре ће по-
во дом зах те ва стран ке, од но сно по слу жбе ној ду жно сти ако је то у ин те ре-
су стран ке, а пре до но ше ња ре ше ња ни је по треб но спро во ди ти по се бан ис-
пит ни по сту пак, ни ти по сто је дру ги раз ло зи због ко јих се не мо же до не ти 
ре ше ње без од ла га ња (ре ша ва ње прет ход ног пи та ња и др.), ор ган је ду жан 
да до не се ре ше ње и до ста ви га стран ци што пре, а нај доц ни је у ро ку од јед-
ног ме се ца од да на пре да је уред ног зах те ва, од но сно од да на по кре та ња по-
ступ ка по слу жбе ној ду жно сти, ако по себ ним за ко ном ни је од ре ђен кра-
ћи рок, а ка да се у оста лим слу ча је ви ма по сту пак по кре ће по во дом зах те ва 
стран ке, од но сно по слу жбе ној ду жно сти, ако је то у ин те ре су стран ке, ор-
ган је ду жан да до не се ре ше ње и до ста ви га стран ци нај доц ни је у ро ку од 
два ме се ца, ако по себ ним за ко ном ни је од ре ђен кра ћи рок (члан 208. став 
1); да ако ор ган про тив чи јег је ре ше ња до пу ште на жал ба не до не се ре ше-
ње и не до ста ви га стран ци у про пи са ном ро ку, стран ка има пра во на жал-
бу као да је њен зах тев од би јен. Ако жал ба ни је до пу ште на, стран ка мо же 
не по сред но по кре ну ти управ ни спор (члан 208. став 2).

Слич не или го то во иден тич не од ред бе, у по гле ду на че ла ефи ка сно сти 
и еко но мич но сти, усло ва за до но ше ње и прав ног деј ства де ли мич ног ре ше-
ња и ро ко ва за до но ше ње ре ше ња, са др жи и ра ни ји За кон о оп штем управ-
ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СФРЈ“, број 47/86 и „Слу жбе ни лист СРЈ“, 
бр. 24/94, 55/96 и 33/97).

5. Оце њу ју ћи на во де и раз ло ге из устав не жал бе са ста но ви шта Уста-
вом за јем че ног пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, у по ступ ку по зах те-
ву за вра ћа ње зе мљи шта пред Ко ми си јом за вра ћа ње зе мљи шта оп шти не 
Зре ња нин број 463-129/91, на чи ју по вре ду се по зи ва под но си лац устав не 
жал бе, Устав ни суд је утвр дио да је под но си лац устав не жал бе 15. апри ла 
1991. го ди не под нео зах тев за вра ћа ње зе мљи шта над ле жној Ко ми си ји, те 
да је по сту пак по на ве де ном зах те ву прав но сна жно окон чан 8. ју ла 2009. 
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го ди не. Иа ко је пе ри од у ко ме се гра ђа ни ма Ре пу бли ке Ср би је јем че пра-
ва и сло бо де утвр ђе не Уста вом и обез бе ђу је устав но суд ска за шти та у по-
ступ ку по устав ној жал би по чео да те че 8. но вем бра 2006. го ди не, да ном 
про гла ше ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Устав ни суд је по ла зе ћи од то га да 
управ ни по сту пак по сво јој при ро ди пред ста вља је дин стве ну це ли ну, стао 
на ста но ви ште да су, у кон крет ном слу ча ју, ис пу ње ни усло ви да се при ли-
ком оце не ра зум ног ро ка узме у об зир це ло ку пан пе ри од тра ја ња управ ног  
по ступ ка.

Ка да је реч о ду жи ни тра ја ња по ступ ка, Устав ни суд је утвр дио да је 
пред мет ни по сту пак по зах те ву за вра ћа ње зе мљи шта прав но сна жно за-
вр шен на кон 18 го ди на. На ве де но тра ја ње по ступ ка са мо по се би ука зу је 
да по сту пак ни је окон чан у окви ру ра зум ног ро ка. Иа ко је ра зум на ду жи-
на тра ја ња јед ног по ступ ка ре ла тив на ка те го ри ја, ко ја за ви си од ни за чи-
ни ла ца, а пре све га од сло же но сти прав них пи та ња и чи ње нич ног ста ња у 
кон крет ном по ступ ку, по на ша ња под но си о ца устав не жал бе, по сту па ња 
управ ног ор га на ко ји је во дио по сту пак, као и зна ча ја ис так ну тог пра ва за 
под но си о ца, Устав ни суд је оце нио да чи ње ни ца да је по сту пак пред пр во-
сте пе ним управ ним ор га ном тра јао 18 го ди на не мо же би ти оправ да на ни 
јед ним од прет ход но на ве де них чи ни ла ца ко ји мо гу опре де љу ју ће да ути-
чу на ње го ву ду жи ну. Ово по себ но ако се има у ви ду чи ње ни ца да над ле-
жни ор ган ни је пред у зи мао рад ње у по ступ ку у пе ри о ду од се дам го ди на(од  
1994. до 2001. го ди не), а да је, са гла сно од ред би чла на 208. став 1. За ко на 
о оп штем управ ном по ступ ку, над ле жни ор ган ду жан да до не се ре ше ње и 
до ста ви га стран ци што пре, а нај ка сни је у ро ку од два ме се ца од да на пре-
да је уред ног зах те ва.

6. На осно ву из ло же ног, Устав ни суд је оце нио да је под но си о цу устав-
не жал бе, у управ ном по ступ ку ко ји се во дио по зах те ву за вра ћа ње од у-
зе тог зе мљи шта пред Ко ми си јом за во ђе ње по ступ ка и до но ше ње ре ше ња 
по зах те ву за вра ћа ње од у зе тог зе мљи шта за те ри то ри ју оп шти не Зре ња-
нин, у пред ме ту број 463129/91, по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро-
ку, за јем че но чла ном 32. став 1. Уста ва, па је, на осно ву од ред бе чла на 89. 
став 1. За ко на о Устав ном су ду, устав ну жал бу усво јио и од лу чио као у тач-
ки 1. из ре ке. 

С об зи ром на то да је под но си лац устав не жал бе зах те вао на кна ду ште-
те, Устав ни суд је, на осно ву чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном су ду од лу-
чио да се пра вич но за до во ље ње под но си о ца устав не жал бе, због кон ста то-
ва не по вре де пра ва, оства ри утвр ђи ва њем пра ва на на кна ду не ма те ри јал не 
ште те, на на чин пред ви ђен од ред ба ма чла на 90. За ко на, као што је на ве де-
но у тач ки 2. из ре ке.

7. На осно ву од ред бе чла на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, Суд је 
до нео Од лу ку као у из ре ци. 

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-1246/2009 од 2. но вем бра 2011. го ди не
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По вре да пра ва на пра вич но су ђе ње 
из чла на 32. став 1. Уста ва 
(пра ва на при ступ су ду)

Устав ни суд до нео је 

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба Ф. Т. и утвр ђу је да је ре ше њем Вр хов ног су-
да Ср би је У. 8389/08 од 9. апри ла 2009. го ди не по вре ђе но пра во под но си о-
ца устав не жал бе на пра вич но су ђе ње за јем че но од ред бом чла ном 32. став. 
1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

2. По ни шта ва се ре ше ње Вр хов ног су да Ср би је У. 8389/08 од 9. апри ла 
2009. го ди не и од ре ђу је да Управ ни суд до не се но ву од лу ку о ту жби под-
но си о ца из ја вље ној про тив ре ше ња Ре пу блич ког ге о дет ског за во да 07 број 
951-1592/08 од 25. но вем бра 2008. го ди не. 

О б р а з л о ж е њ е

1. Ф. Т. из Но вог Са да под нео је 17. ју ла 2009. го ди не, пре ко пу но моћ-
ни ка Ш. Т, адво ка та из Бе че ја, Устав ном су ду устав ну жал бу про тив ре ше-
ња Вр хов ног су да Ср би је У. 8389/08 од 9. апри ла 2009. го ди не, због по вре-
де пра ва на пра вич но су ђе ње за јем че ног од ред бом чла на 32. став 1. Уста-
ва Ре пу бли ке Ср би је. 

Под но си лац устав не жал бе је на вео да му је Вр хов ни суд Ср би је, од ба-
ци ва њем ње го ве ту жбе, ус кра тио суд ску за шти ту про тив ре ше ња управ них 
ор га на. Да ље је на вео да је по гре шан став Вр хов ног су да Ср би је у оспо ре-
ном ре ше њу да је од ред бом чла на 68. За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру 
про пи са но да се у овим ства ри ма не мо же во ди ти управ ни спор. Пре ма ми-
шље њу под но си о ца устав не жал бе, ов де се не од лу чу је о ства ри ма из тог ма-
те ри јал ног про пи са, већ се од лу чу је о ства ри ма из За ко на о оп штем управ-
ном по ступ ку, да ли се ра ди о ни шта вом управ ном ак ту или не. Под но си лац 
сто га сма тра да на ве де ни ма те ри јал ни про пис не ис кљу чу је мо гућ ност во-
ђе ња управ ног спо ра. Пред ло жио је да Устав ни суд по ни шти оспо ре но ре-
ше ње Вр хов ног су да Ср би је или да по ни шти пр во сте пе ни управ ни акт, по-
што је тим ак том по вре ђе но ње го во пра во на имо ви ну из чла на 58. Уста ва.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре-
ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста-
вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи-
хо ву за шти ту. По сту пак по устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. 
Уста ва, уре ђу је за ко ном.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав-
ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма  
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под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за-
јем че но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у спи се пред-
ме та Вр хов ног су да Ср би је У. 8389/08 и це ло куп ну до ку мен та ци ју при ло-
же ну уз устав ну жал бу и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти за од лу-
чи ва ње у овој устав но суд ској ства ри:

Ко ми си је за из ла га ње на јав ни увид по да та ка о не по крет но сти ма и пра-
ви ма на њи ма за КО Но ви Сад (у да љем тек сту: Ко ми си ја) је 5. но вем бра 
2008. го ди не до не ла ре ше ње број 951-5-774/06 ко јим је од би ла као нео сно-
ван зах тев под но си о ца устав не жал бе за огла ша ва ње ни шта вим за пи сни-
ка Ко ми си је број 951-5-774/06 од 21. ав гу ста 2006. го ди не и од 11. ју на 2006. 
го ди не, у де лу у ко ме је на по ро дич ној стам бе ној згра ди, ко ја је из гра ђе на 
на ка та ста р ској пар це ли број 2361, у ли сту не по крет но сти при вре ме ни број 
1739, КО Но ви Сад 2, упи са на др жа ви на. 

Ре ше њем Ре пу блич ког ге о дет ског за во да 07 број 951-1592/08 од 25. но-
вем бра 2008. го ди не од би је на је као нео сно ва на жал ба под но си о ца из ја вље-
на про тив ре ше ња Ко ми си је број 951-5-774/06 од 5. но вем бра 2008. го ди не. 
У по у ци о прав ном ле ку је на ве де но да је то ре ше ње ко нач но и да се про-
тив истог не мо же во ди ти управ ни спор.

Под но си лац устав не жал бе је 17. де цем бра 2008. го ди не под нео ту жбу 
про тив ре ше ња Ре пу блич ког ге о дет ског за во да 07 број 951-1592/08 од 25. 
но вем бра 2008. го ди не.

Вр хов ни суд Ср би је је 9. апри ла 2009. го ди не до нео оспо ре но ре ше ње У. 
8389/08 ко јим је од ба цио ту жбу под но си о ца из ја вље ну про тив ре ше ња Ре-
пу блич ког ге о дет ског за во да 07 број 951-1592/08 од 25. но вем бра 2008. го-
ди не. У обра зло же њу оспо ре ног ре ше ња, по ред оста лог, је на ве де но: да се 
у кон крет ном слу ча ју ра ди о ства ри у по ступ ку из ра де ка та стра не по крет-
но сти и упи су пра ва др жа ви не на објек ту ко ји је из гра ђен на ка та ста р ској 
пар це ли број 2361; да има ју ћи у ви ду да се пре ма од ред ба ма чла на 9. став 1. 
тач ка 2) За ко на о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 46/96), 
управ ни спор не мо же во ди ти про тив ака та до не се них у ства ри ма о ко ји ма 
се по из ри чи тој од ред би за ко на не мо же во ди ти управ ни спор, а да је од-
ред бом чла на 68. За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру и упи си ма пра ва 
на не по крет но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 83/92 .... 101/05), то из ри-
чи то и про пи са но, суд на ла зи да је ту же ни ор ган у обра зло же њу оспо ре ног 
ре ше ња пра вил но на вео да је до не то ре ше ње ко нач но у управ ном по ступ ку 
и да се про тив истог не мо же по кре ну ти управ ни спор; да је из на пред из-
не тих раз ло га Вр хов ни суд Ср би је при ме ном од ред бе чла на 28. став 1. тач-
ка 5) За ко на о управ ним спо ро ви ма од лу чио као у дис по зи ти ву ре ше ња и 
од ба цио ту жбу као не до зво ље ну.

4. За оце ну на во да и раз ло га устав не жал бе са ста но ви шта Уста вом за-
јем че ног пра ва на пра вич но су ђе ње, на чи ју по вре ду се под но си лац устав-
не жал бе по зи ва, бит не су сле де ће од ред бе Уста ва и за ко на:

Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва за јем че но је сва ком пра во да не-
за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра-
зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма,  
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осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп-
ту жба ма про тив ње га.

Од ред ба ма чла на 258. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни 
лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) (у да љем тек сту: ЗУП) про пи са но је: да се ре ше-
ње мо же у сва ко до ба огла си ти ни шта вим по слу жбе ној ду жно сти или по 
пред ло гу стран ке или др жав ног, од но сно јав ног ту жи о ца (став 1); да се ре-
ше ње мо же огла си ти ни шта вим у це ли ни или де ли мич но (став 2); да је про-
тив ре ше ња ко јим се не ко ре ше ње огла ша ва ни шта вим или се од би ја пред-
лог стран ке или др жав ног, од но сно јав ног ту жи о ца за огла ша ва ње ре ше ња 
ни шта вим до пу ште на жал ба, а да ако не ма ор га на ко ји ре ша ва по жал би, 
про тив тог ре ше ња мо же се не по сред но по кре ну ти управ ни спор (став 3).

Од ред ба ма За ко на о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
46/96), ко ји је био на сна зи у вре ме под но ше ња зах те ва за огла ша ва ње ак та 
ни шта вим, би ло је про пи са но: да у управ ним спо ро ви ма су до ви од лу чу ју о 
за ко ни то сти ака та ко ји ма др жав ни ор га ни и пред у зе ћа или дру ге ор га ни-
за ци је ко је вр ше јав на овла шће ња ре ша ва ју о пра ви ма или оба ве за ма фи-
зич ких ли ца, прав них ли ца или дру гих стра на ка у по је ди нач ним управ ним 
ства ри ма (члан 1); да се управ ни спор не мо же во ди ти про тив ака та до не-
се них у ства ри ма о ко ји ма се по из ри чи тој од ред би за ко на не мо же во ди ти 
управ ни спор (члан 9. став 1. тач ка 2)); да ће суд ре ше њем од ба ци ти ту жбу 
ако утвр ди да је реч о ства ри о ко јој се по из ри чи тој од ред би за ко на не мо-
же во ди ти управ ни спор (члан 28. став 1. тач ка 5)); да на ни шта вост управ-
ног ак та суд па зи по слу жбе ној ду жно сти (члан 39. став 2).

5. Оце њу ју ћи раз ло ге и на во де из не те у устав ној жал би са ста но ви шта 
од ред бе чла на 32. став 1. Уста ва, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним ре-
ше њем Вр хов ног су да Ср би је по вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе 
на пра вич но су ђе ње, за јем че но овом устав ном од ред бом. 

По на ла же њу Устав ног су да, обра зло же ње оспо ре ног ре ше ња Вр хов ног 
су да Ср би је се те ме љи на устав но прав но не при хва тљи вом ту ма че њу про-
пи са ко ји су од зна ча ја за ре ша ва ње спо р не прав не ства ри. На и ме, Вр хов-
ни суд Ср би је је од ба цио ту жбу под но си о ца при ме ном од ред бе чла на 28. 
став 1. тач ка 5) та да ва же ћег За ко на о управ ним спо ро ви ма, са обра зло-
же њем да је у кон крет ном слу ча ју реч о ства ри о ко јој се по из ри чи тој од-
ред би та да ва же ћег За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру и упи си ма пра-
ва на не по крет но сти ма за ко на ни је мо гао во ди ти управ ни спор. По оце ни 
Устав ног су да, чи ње ни ца што је, евен ту ал но, био ис кљу чен управ ни спор у 
ства ри у ко јој је од лу че но ак том чи је се огла ша ва ње ни шта вим тра жи, ни-
је има ло зна ча ја у по гле ду до пу ште но сти управ ног спо ра о за ко ни то сти ре-
ше ња из чла на 258. ЗУП. На и ме, ре ше њем из чла на 258. ЗУП од лу чу је се о 
осо бе ној управ ној ства ри – о по сто ја њу не ког од раз ло га ни шта во сти на ве-
де них у чла ну 257. Због при ро де и те жи не тих раз ло га, на ко је ина че па зи и 
суд по слу жбе ној ду жно сти, Устав ни суд на ла зи да се про тив ре ше ња до не-
тог у сми слу чла на 258. ЗУП мо гао во ди ти управ ни спор и у слу ча је ви ма ка-
да је у ства ри о ко јој је од лу че но ак том чи је се огла ша ва ње ни шта вим тра-
жи управ ни спор ина че био ис кљу чен. При то ме, Устав ни суд кон ста ту је да 



ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО УСТАВНИМ ЖАЛБАМА 629

је од ред бом чла на 198. став 2. Уста ва утвр ђе но да за ко ни тост ко нач них по-
је ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу је о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно-
ва ном ин те ре су под ле же пре и спи ти ва њу пред су дом у управ ном спо ру, ако 
у од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та, те 
да је у кон крет ном слу ча ју ко нач ним по је ди нач ним ак том од лу чи ва но о на 
за ко ну за сно ва ном ин те ре су под но си о ца устав не жал бе да се акт огла си ни-
шта вим. Има ју ћи у ви ду све на ве де но, Устав ни суд је оце нио да је оспо ре ним 
ре ше њем Вр хов ног су да Ср би је ко јим је под но си о че ва ту жба од ба че на као 
не до зво ље на, по вре ђе но ње го во пра во на при ступ су ду, као еле мент пра ва 
на пра вич но су ђе ње из чла на 32. став 1. Уста ва. Сто га је Устав ни суд усво-
јио устав ну жал бу, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су-
ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од лу чу ју ћи као у тач ки 1. из ре ке.

С об зи ром на то да је под но си лац у устав ној жал би је ди но оспо рио ре-
ше ње Вр хов ног су да Ср би је У. 8389/08 од 9. апри ла 2009. го ди не, Устав ни 
суд ни је од лу чи вао о зах те ву под но си о ца устав не жал бе да се по ни шти пр-
во сте пе ни управ ни акт због по вре де пра ва на имо ви ну из чла на 58. Уста ва.

6. Устав ни суд је оце нио да се штет не по сле ди це утвр ђе не по вре де Уста-
вом за јем че ног пра ва мо гу от кло ни ти је ди но по ни шта јем оспо ре ног ре ше-
ња Вр хов ног су да Ср би је У. 8389/08 од 9. апри ла 2009. го ди не, уз од ре ђи ва ње 
да Управ ни суд до не се но ву од лу ку о ту жби ту жи о ца, те је, са гла сно од ред-
би чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као у тач ки 2. из ре ке.

7. По ла зе ћи од све га из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла-
на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-1339/2009 од 2. но вем бра 2011. го ди не

По вре да пра ва на пра вич но су ђе ње 
из чла на 32. став 1. Уста ва (ар би тре р на при ме на пра ва) 

и пра ва на прав но сред ство
из чла на 36. став 2. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба З. В. и утвр ђу је да су ре ше њем Вр хов ног су да 
Ср би је У. 6868/07 од 17. де цем бра 2008. го ди не под но си о цу по вре ђе на пра-
ва на пра вич но су ђе ње, за јем че но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је и на прав но сред ство, за јем че но од ред бом чла на 36. став 2. 
Уста ва, док се у пре о ста лом де лу устав на жал ба од ба цу је.

2. По ни шта ва се ре ше ње Вр хов ног су да Ср би је из тач ке 1. и на ла же се 
Управ ном су ду да до не се но ву од лу ку о ту жби под но си о ца про тив ту же не 
Ко ми си је за хар ти је од вред но сти.
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О б р а з л о ж е њ е

1. З. В. из Бе о гра да, пре ко пу но моћ ни ка Г. Р., адво ка та из Бе о гра да, под-
нео је 25. ју на 2009. го ди не Устав ном су ду устав ну жал бу про тив ре ше ња 
Вр хов ног су да Ср би је У. 6868/07 од 17. де цем бра 2008. го ди не, због по вре-
де на че ла вла да ви не пра ва из чла на 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и по вре де 
пра ва на пра вич но су ђе ње и пра ва на јед на ку за шти ту пра ва и на прав но 
сред ство, за јем че них од ред ба ма чла на 32. став 1. и чла на 36. Уста ва. 

У устав ној жал би се, из ме ђу оста лог, на во ди: да је под но си лац, као ак-
ци о нар „Е. О.“ АД из Бе о гра да, Ко ми си ји за хар ти је од вред но сти под нео 
зах тев за пред у зи ма ње ме ра пре ма „Е. Х.“ АД, на осно ву чла на 42. За ко на 
о пре у зи ма њу ак ци о на р ских дру шта ва; да Ко ми си ја ни је до не ла „ни ка кву 
од лу ку – управ ни акт“, ни на кон по но вље ног тра же ња; да се под но си лац 
обра тио Вр хов ном су ду Ср би је ту жбом због ћу та ња упра ве. По ми шље њу 
под но си о ца, ак ци о на ри дру штва чи је се ак ци је пре у зи ма ју од стра не тре-
ћег ли ца има ју не сум њив прав ни ин те рес за под но ше ње на ве де ног зах те ва 
Ко ми си ји за хар ти је од вред но сти, те је Вр хов ни суд Ср би је, од ба ци ва њем 
ту жбе као не до зво ље не, под но си о цу по вре дио пра во на пра вич но су ђе ње 
и пра во на прав но сред ство. Устав ном жал бом се пред ла же да Устав ни суд 
по ни шти оспо ре но ре ше ње Вр хов ног су да Ср би је. 

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре-
ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста-
вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи-
хо ву за шти ту. 

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да. 

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у оспо ре но ре-
ше ње Вр хов ног су да Ср би је и до ста вље ну до ку мен та ци ју, те утвр дио сле де-
ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за ре ша ва ње ове устав но суд ске ства ри: 

Под но си лац устав не жал бе је 7. ав гу ста 2007. го ди не под нео ту жбу Вр-
хов ном су ду Ср би је про тив Ко ми си је за хар ти је од вред но сти, због ћу та ња 
упра ве – не до но ше ња од лу ке по зах те ву, на осно ву чла на 24. став 2. За ко на 
о управ ним спо ро ви ма. Под но си лац је у ту жби на вео да се као ак ци о нар „Е. 
О.“ АД обра тио Ко ми си ји за хар ти је од вред но сти зах те вом за пред у зи ма ње 
ме ра пре ма „Е. Х. „ АД, на осно ву чла на 42. За ко на о пре у зи ма њу ак ци о на-
р ских дру шта ва. У ту жби је да ље на ве де но да је Ко ми си ја би ла овла шће на 
и оба ве зна да ре ше њем од лу чи о зах те ву под но си о ца, као за ин те ре со ва ног 
ли ца, а ка ко ни је од лу чи ла о под не том зах те ву у за кон ском ро ку, ни на кон 
по но вље ног тра же ња, ис пу ње ни су усло ви за под но ше ње ту жбе у управ-
ном спо ру због ћу та ња упра ве.
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Вр хов ни суд Ср би је је, на сед ни ци одр жа ној 17. де цем бра 2008. го ди-
не, оспо ре ним ре ше њем У. 6868/07 од ба цио као не до зво ље ну ту жбу под но-
си о ца про тив Ко ми си је за хар ти је од вред но сти, под не ту због не до но ше ња 
ре ше ња у пред ме ту утвр ђи ва ња оба ве зе об ја вљи ва ња по ну де за пре у зи ма-
ње ак ци ја. Вр хов ни суд Ср би је је у обра зло же њу на ве де ног ре ше ња, по ред 
оста лог, на вео: да Ко ми си ја за хар ти је од вред но сти, на осно ву од ред бе чла-
на 42. став 1. За ко на о пре у зи ма њу ак ци о на р ских дру шта ва, по слу жбе ној 
ду жно сти до но си ре ше ње ко јим се по ну ђа чу утвр ђу је оба ве за об ја вљи ва-
ња по ну де за пре у зи ма ње; да се то ре ше ње не до ста вља ак ци о на ри ма не по-
сред но, већ пре ко циљ ног дру штва; да у том по ступ ку ак ци о нар не ма по ло-
жај стран ке из чла на 39. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, јер ни је ли це 
по чи јем зах те ву се по кре ће по сту пак, ни ти се про тив ње га во ди по сту пак, 
ни ти из на ве де них ма те ри јал них про пи са про из ла зи ње гов на за ко ну за-
сно ван ин те рес да уче ству је у том по ступ ку, због че га, у сми слу чла на 12. 
За ко на о управ ним спо ро ви ма, не ма ни ак тив ну ле ги ти ма ци ју за под но ше-
ње ту жбе у управ ном спо ру због не до но ше ња пред мет ног ре ше ња Ко ми си-
је. Вр хов ни суд Ср би је је оце нио да је ту жба под не та од нео вла шће ног ли-
ца и исту од ба цио, на осно ву чла на 28. став 1. тач ка 3) За ко на о управ ним 
спо ро ви ма, пре ма ко ме суд ре ше њем од ба цу је ту жбу ако утвр ди да је оче-
вид но да се управ ним ак том ко ји се ту жбом оспо ра ва не ди ра у пра во ту-
жи о ца или у ње гов на за ко ну за сно ван ин те рес.

4. Од ред ба ма Уста ва на чи ју по вре ду се под но си лац у устав ној жал би 
по зи ва, утвр ђе но је: да је вла да ви на пра ва основ на прет по став ка Уста ва и 
да по чи ва на нео ту ђи вим људ ским пра ви ма, да се вла да ви на пра ва оства-
ру је сло бод ним и не по сред ним из бо ри ма, устав ним јем стви ма људ ских и 
ма њин ских пра ва, по де лом вла сти, не за ви сном суд ском вла шћу и по ви но-
ва њем вла сти Уста ву и за ко ну (члан 3); да сва ко има пра во да не за ви сан, 
не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро-
ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти 
сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про-
тив ње га (члан 32. став 1); да се јем чи јед на ка за шти та пра ва пред су до ви ма 
и дру гим др жав ним ор га ни ма, има о ци ма јав них овла шће ња и ор га ни ма ау-
то ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, да сва ко има пра во на 
жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње го-
вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су (члан 36).

За од лу чи ва ње о устав ној жал би од зна ча ја су и од ред бе сле де ћих за ко на:
Са гла сно од ред би чла на 39. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу-

жбе ни лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), стран ка је ли це по чи јем је зах те ву по-
кре нут по сту пак или про тив ко га се во ди по сту пак или ко је, ра ди за шти-
те сво јих пра ва или прав них ин те ре са, има пра во да уче ству је у по ступ ку.

Oдредбом чла на 208. став 1. на ве де ног за ко на про пи са но је да кад се по-
сту пак по кре ће по во дом зах те ва стран ке, од но сно по слу жбе ној ду жно сти 
ако је то у ин те ре су стран ке, а пре до но ше ња ре ше ња ни је по треб но спро-
во ди ти по се бан ис пит ни по сту пак, ни ти по сто је дру ги раз ло зи због ко јих 
се не мо же до не ти ре ше ње без од ла га ња (ре ша ва ње прет ход ног пи та ња и 
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др.), ор ган је ду жан да до не се ре ше ње и до ста ви га стран ци што пре, а нај-
доц ни је у ро ку од јед ног ме се ца од да на пре да је уред ног зах те ва, од но сно 
од да на по кре та ња по ступ ка по слу жбе ној ду жно сти, ако по себ ним за ко-
ном ни је од ре ђен кра ћи рок. У оста лим слу ча је ви ма, кад се по сту пак по-
кре ће по во дом зах те ва стран ке, од но сно по слу жбе ној ду жно сти, ако је то 
у ин те ре су стран ке, ор ган је ду жан да до не се ре ше ње и до ста ви га стран ци 
нај доц ни је у ро ку од два ме се ца, ако по себ ним за ко ном ни је од ре ђен кра-
ћи рок. Пре ма ста ву 2. овог чла на За ко на, ако ор ган про тив чи јег је ре ше-
ња до пу ште на жал ба не до не се ре ше ње и не до ста ви га стран ци у про пи са-
ном ро ку, стран ка има пра во на жал бу као да је њен зах тев од би јен, а ако 
жал ба ни је до пу ште на, стран ка мо же не по сред но по кре ну ти управ ни спор.

За ко ном о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 49/96), ко-
ји је био на сна зи у вре ме под но ше ња ту жбе, би ло је про пи са но: да ту жи лац 
у управ ном спо ру мо же би ти фи зич ко ли це, прав но ли це или дру га стран-
ка ако сма тра да јој је управ ним ак том по вре ђе но не ко пра во или на за ко ну 
за сно ва ни ин те рес (члан 12); да ако дру го сте пе ни ор ган ни је у ро ку од 60 
да на или у за ко ном од ре ђе ном кра ћем ро ку до нео ре ше ње по жал би стран-
ке про тив пр во сте пе ног ре ше ња, а не до не се га ни у да љем ро ку од се дам 
да на по по но вље ном тра же њу, стран ка мо же по кре ну ти управ ни спор као 
да јој је жал ба од би је на (члан 24. став 1), да на на чин из ста ва 1. овог чла на 
мо же по сту пи ти стран ка и кад по ње ном зах те ву ни је до нео ре ше ње пр во-
сте пе ни ор ган про тив чи јег ак та ни је до зво ље на жал ба (став 2). Од ред бом 
чла на 28. став 1. тач ка 3) овог за ко на је би ло пред ви ђе но да ће суд ре ше-
њем од ба ци ти ту жбу ако утвр ди да је оче вид но да се управ ним ак том ко-
ји се ту жбом оспо ра ва не ди ра у пра во ту жи о ца или у ње гов на за ко ну за-
сно ва ни ин те рес (члан 12).

За ко ном о пре у зи ма њу ак ци о на р ских дру шта ва („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 46/06 и 107/09) уре ђу ју се усло ви и по сту пак за пре у зи ма ње ак ци о на р-
ских дру шта ва, пра ва и оба ве зе уче сни ка у по ступ ку пре у зи ма ња и над зор 
над спро во ђе њем по ступ ка пре у зи ма ња ак ци о на р ских дру шта ва (члан 1)

Од ред бом чла на 2. на ве де ног за ко на од ре ђе но је зна че ње ко је по је ди ни 
пој мо ви има ју у сми слу овог за ко на. Са гла сно тач ки 2) овог чла на За ко на, 
по ну да за пре у зи ма ње пред ста вља јав ну по ну ду упу ће ну свим ак ци о на ри-
ма циљ ног дру штва за ку по ви ну свих ак ци ја с пра вом гла са, уз усло ве и на 
на чин од ре ђен овим за ко ном, а пре ма тач ки 3) по ну ђач је, из ме ђу оста лих, 
фи зич ко или прав но ли це, ко је је, под усло ви ма пред ви ђе ним од ред ба ма 
ово га за ко на, оба ве зно да об ја ви по ну ду за пре у зи ма ње (оба ве зна по ну да).

Од ред бе чла на 3. За ко на о пре у зи ма њу ак ци о на р ских дру шта ва са др же 
оп шта на че ла овог за ко на, ко ји ма је, по ред оста лог, утвр ђе но: да ма њин ски 
ак ци о на ри мо гу под истим усло ви ма као и ве ћин ски ак ци о на ри да про да-
ју сво је ак ци је по ну ђа чу (тач ка 2)), да ак ци о на ри циљ ног дру штва мо ра ју 
би ти пот пу но, тач но и бла го вре ме но оба ве ште ни о по ну ди за пре у зи ма ње, 
ка ко би има ли до вољ но вре ме на да ис прав но оце не по ну ду, де фи ни шу сво-
је ин те ре се и до не су од лу ку о при хва та њу или од би ја њу по ну де за пре у зи-
ма ње (тач ка 3)), да је упра ва циљ ног дру штва ду жна да у то ку спро во ђе ња  
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по ступ ка пре у зи ма ња по сту па у нај бо љем ин те ре су ак ци о на ра циљ ног дру-
штва (тач ка 4)), да су по ну ђач и циљ но дру штво ду жни да по сту пак пре-
у зи ма ња спро ве ду у нај кра ћем мо гу ћем ро ку, ка ко циљ но дру штво не би 
ду же вре ме на од оправ да ног би ло спре че но у свом по сло ва њу (тач ка 5)).

Пре ма од ред ба ма чла на 13. За ко на, по ну ђач је оба ве зан да у ро ку од јед-
ног рад ног да на од да на на стан ка оба ве зе пре у зи ма ња под не се Ко ми си ји 
зах тев за одо бре ње об ја вљи ва ња по ну де за пре у зи ма ње, са му по ну ду, скра-
ће ни текст по ну де, текст оба ве ште ња о на ме ри за пре у зи ма ње и ис пра ве 
из чла на 20. став 2. овог за ко на (став 1), а Ко ми си ја ће о зах те ву из ста ва 1. 
овог чла на до не ти ре ше ње у ро ку од два рад на да на од да на при је ма уред-
ног зах те ва, и о то ме оба ве сти ти Цен трал ни ре ги стар (став 2).

Од ред бом чла на 42. став 1. За ко на про пи са но је да ако ли це ко је је оба-
ве зно да об ја ви по ну ду за пре у зи ма ње то не учи ни у за кон ском ро ку, Ко ми-
си ја ће ре ше њем утвр ди ти по сто ја ње ње го ве оба ве зе об ја вљи ва ња по ну де 
за пре у зи ма ње и на ло жи ти му, уко ли ко не ма сред ства по треб на за спро-
во ђе ње по ступ ка пре у зи ма ња, да про да од го ва ра ју ћи број ак ци ја у ро ку од 
три ме се ца од да на при је ма ре ше ња, та ко да уку пан број ње го вих ак ци ја не 
пре ла зи 25% од укуп ног бро ја ак ци ја с пра вом гла са циљ ног дру штва. На-
ве де но ре ше ње Ко ми си ја је ду жна да до ста ви по ну ђа чу, циљ ном дру штву, 
ак ци о на ри ма пре ко циљ ног дру штва, Цен трал ном ре ги стру и ор га ни зо ва-
ном тр жи шту на ко ме се тр гу је ак ци ја ма циљ ног дру штва. 

Са гла сно од ред ба ма чла на 43. За ко на, ак ти ко је до но си Ко ми си ја су ко-
нач ни (став 1) и про тив ака та Ко ми си је не за до вољ на стра на мо же по кре-
ну ти управ ни спор (став 2).

Пре ма За ко ну о тр жи шту хар ти ја од вред но сти и дру гих фи нан сиј ских 
ин стру ме на та („Слу жбе ни гла сник РС“, број 47/06), Ко ми си ја за хар ти је од 
вред но сти је не за ви сна и са мо стал на ор га ни за ци ја Ре пу бли ке Ср би је и за 
оба вља ње по сло ва из сво је над ле жно сти од го вор на је На род ној скуп шти-
ни Ре пу бли ке Ср би је (члан 219).

5. Под но си лац устав не жал бе сма тра да је, као ак ци о нар дру штва чи је 
се ак ци је пре у зи ма ју од стра не тре ћег ли ца, имао прав ни ин те рес да од Ко-
ми си је за хар ти је од вред но сти зах те ва до но ше ње ре ше ња ко јим се утвр ђу-
је оба ве за об ја вљи ва ња по ну де за пре у зи ма ње ак ци ја и да је због не до но-
ше ња та квог ре ше ња од стра не Ко ми си је био овла шћен да под не се ту жбу 
Вр хов ном су ду Ср би је због ћу та ња ад ми ни стра ци је. Сто га под но си лац за-
кљу чу је да му је Вр хов ни суд Ср би је, од ба цу ју ћи ту жбу због не до стат ка ак-
тив не ле ги ти ма ци је, по вре дио пра во на пра вич но су ђе ње и пра во на прав-
но сред ство из чла на 32. став 1. и чла на 36. став 2. Уста ва. 

Оце њу ју ћи осно ва ност ових на во да устав не жал бе, Устав ни суд је нај-
пре ис пи ти вао по сто ја ње прав ног ин те ре са ак ци о на ра да зах те ва до но ше-
ње ре ше ња ко јим се утвр ђу је оба ве за об ја вљи ва ња по ну де за пре у зи ма ње. 
С тим у ве зи, Устав ни суд је утвр дио да је оба ве зна јав на по ну да за ку по ви-
ну ак ци ја пр о пи са на За ко ном о пре у зи ма њу ак ци о на р ских дру шта ва, да та 
оба ве за по сто ји у за ко ном од ре ђе ним слу ча је ви ма и има за циљ да при мо-
ра ли це ко је је сте кло гла сач ку кон тро лу над ак ци о нар ским дру штвом да 



634 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

упу ти јав ну по ну ду оста лим ак ци о на ри ма за ку по ви ну њи хо вих ак ци ја по 
пра вич ној це ни. Стро го про пи са на фор ма за мно ге фа зе пре у зи ма ња ак ци-
о на р ских дру шта ва, по оце ни Устав ног су да, тре ба да обез бе ди дру штве не 
и еко ном ске ци ље ве функ ци о ни са ња са мог пре у зи ма ња ак ци о на р ских дру-
шта ва, уз пу ну за шти ту ак ци о на ра и по што ва ње пра ва свих уче сни ка у по-
ступ ку пре у зи ма ња. Устав ни суд ука зу је да је у том по ступ ку ну жно обез бе-
ди ти по што ва ње на че ла рав но прав но сти, јав но сти и хит но сти, јер се је ди но 
пот пу ним, тач ним и бла го вре ме ним оба ве шта ва њем о по ну ди за пре у зи-
ма ње, омо гу ћа ва свим ак ци о на ри ма да ис прав но оце не по ну ду, де фи ни шу 
сво је ин те ре се и до не су од лу ку о при хва та њу или од би ја њу по ну де за пре-
у зи ма ње ак ци о на р ског дру штва. Од ред ба ма чл. 42. и 43. на ве де ног за ко на 
про пи са но је, по ред оста лог, да ће Ко ми си ја за хар ти је од вред но сти ре ше-
њем утвр ди ти оба ве зу об ја вљи ва ња по ну де, да се на ве де но ре ше ње до ста-
вља и ак ци о на ри ма – пре ко циљ ног дру штва, да је то ре ше ње Ко ми си је ко-
нач но у управ ном по ступ ку и да се про тив ње га мо же во ди ти управ ни спор. 

Има ју ћи у ви ду из ло же но, Устав ни суд је оце нио да ак ци о нар дру штва 
чи је се ак ци је пре у зи ма ју има не сум њив прав ни ин те рес да по ну ђач об ја ви 
по ну ду за пре у зи ма ње у ро ку пред ви ђе ном за ко ном, а ти ме и пра во да уче-
ству је у по ступ ку пред Ко ми си јом ко ји се во ди на осно ву чла на 42. За ко на 
о пре у зи ма њу ак ци о на р ских дру шта ва. Устав ни суд је, та ко ђе, оце нио да се 
пред мет ни по сту пак пред Ко ми си јом по кре ће по слу жбе ној ду жно сти, али 
да се во ди пр вен стве но у ин те ре су ак ци о на ра и да на њи хов по ло жај у том 
по ступ ку не ути че чи ње ни ца да им се ре ше ње Ко ми си је до ста вља пре ко 
циљ ног дру штва, уто ли ко пре што је то је ди ни на чин на ко ји сви ак ци о на-
ри циљ ног дру штва мо гу би ти упо зна ти са са др жи ном ре ше ња Ко ми си је. С 
об зи ром на то да је стран ка у управ ном по ступ ку и ли це ко је, ра ди за шти-
те сво јих пра ва или прав них ин те ре са, има пра во да уче ству је у по ступ ку, 
Устав ни суд је оце нио да ак ци о нар има свој ство стран ке у управ ном по ступ-
ку у ко ме Ко ми си ја од лу чу је о оба ве зи об ја вљи ва ња по ну де за пре у зи ма ње 
ак ци ја, и по ред то га што у За ко ну о пре у зи ма њу ак ци о на р ских дру шта ва ни-
је из ри чи то на ве де но ко су уче сни ци у по ступ ку пре у зи ма ња, па са мим тим 
ни да ли то свој ство има ак ци о нар циљ ног дру штва. По схва та њу Устав ног 
су да, иа ко је за шти та прав ног ин те ре са ак ци о на ра по ве ре на Ко ми си ји, уко-
ли ко та ква за шти та из о ста не, ак ци о нар је овла шћен да зах те ва од Ко ми си-
је до но ше ње ре ше ња ко јим се утвр ђу је оба ве за по ну ђа ча да об ја ви по ну ду. 
Има ју ћи у ви ду да је од ред бом чла на 208. став 2. За ко на о оп штем управ-
ном по ступ ку про пи са но да стран ка мо же не по сред но по кре ну ти управ ни 
спор ако ор ган у по ступ ку ко ји се во ди по слу жбе ној ду жно сти а у ин те ре су 
стран ке, не до не се у про пи са ном ро ку ре ше ње про тив ко га жал ба ни је до-
пу ште на, овај суд је оце нио да је ак ци о нар дру штва ле ги ти ми сан за под но-
ше ње ту жбе због ћу та ња упра ве у си ту а ци ји ка да Ко ми си ја не до не се ре ше-
ње у сми слу чла на 42. став 1. За ко на о пре у зи ма њу ак ци о на р ских дру шта ва.

По ла зе ћи од на ве де не оце не о по ло жа ју ак ци о на ра у пред мет ном по-
ступ ку пред Ко ми си јом, Устав ни суд је на шао да се обра зло же ње оспо ре ног 
ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је те ме љи на устав но прав но не при хва тљи вом 
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ту ма че њу про пи са ко ји су од зна ча ја за ре ша ва ње спо р не прав не ства ри, 
што је има ло за по сле ди цу да ме ро дав но пра во у кон крет ном слу ча ју бу-
де при ме ње но на ште ту под но си о ца устав не жал бе и да му бу де ус кра ће но 
пра во на прав но сред ство (ту жбу у управ ном спо ру). На и ме, Вр хов ни суд 
Ср би је је за кљу чио да у по ступ ку пре у зи ма ња ак ци ја ак ци о нар не ма по ло-
жај стран ке из чла на 39. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, те да не ма 
ни ак тив ну ле ги ти ма ци ју за под но ше ње ту жбе у управ ном спо ру због не-
до но ше ња ре ше ња Ко ми си је, за не ма ру ју ћи при то ме чи ње ни цу да се ра ди 
о не до но ше њу ре ше ња по слу жбе ној ду жно сти ко је је у ин те ре су стран ке, 
ка да стран ка, са гла сно чла ну 208. став 2. За ко на о оп штем управ ном по-
ступ ку, има овла шће ње на не по сред но по кре та ње управ ног спо ра. По оце-
ни Устав ног су да, Вр хов ни суд Ср би је је по гре шно при ме нио од ред бе чла на 
12. и чла на 28. став 1. тач ка 3) та да ва же ћег За ко на о управ ним спо ро ви ма, 
на ла зе ћи да су ис пу ње ни усло ви за од ба ци ва ње ту жбе због не до стат ка ак-
тив не ле ги ти ма ци је под но си о ца устав не жал бе. Устав ни суд ука зу је и на то 
да се по сто ја ње на за ко ну за сно ва ног ин те ре са оце њу је по ла зе ћи од ма те-
ри јал но прав ног про пи са, а да је до дат ни услов за ту жи лач ку ле ги ти ма ци ју 
су бјек тив на оце на ли ца ко је под но си ту жбу да му је по вре ђе но не ко пра во 
или прав ни ин те рес. Из то га сле ди да је за да так над ле жног су да да оце ни да 
ли је та ква по вре да за и ста учи ње на, а да се ту жба мо же од ба ци ти због не до-
стат ка ак тив не ле ги ти ма ци је са мо у слу ча ју да је на пр ви по глед ја сно да се 
управ ним ак том или ње го вим не до но ше њем не ди ра у пра во ту жи о ца или у 
ње гов на за ко ну за сно ва ни ин те рес, под ко јим тре ба раз у ме ти про ме ну су-
бјек тив не прав не си ту а ци је ту жи о ца до ко је до ла зи по сред но, ре ша ва њем 
о пра ву или оба ве зи дру ге стран ке у ви ше стра нач ким управ ним ства ри ма. 

С об зи ром на из ло же но, Устав ни суд је оце нио да су оспо ре ним ак том 
под но си о цу устав не жал бе по вре ђе на пра ва на пра вич но су ђе ње и на прав-
но сред ство, за јем че на чла ном 32. став 1. и чла ном 36. став 2. Уста ва. Сто га је 
Устав ни суд у тач ки 1. из ре ке усво јио устав ну жал бу, са гла сно од ред би чла-
на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07).

На осно ву од ред бе чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном су ду, Устав ни 
суд је у тач ки 2. из ре ке по ни штио оспо ре но ре ше ње као ме ру от кла ња ња 
утвр ђе них по вре да Уста вом за јем че них пра ва, уз од ре ђи ва ње да над ле жни 
суд о ту жби под но си о ца устав не жал бе до не се но ву од лу ку.

6. Зах тев под но си о ца устав не жал бе ко јим је тра же но да Устав ни суд 
утвр ди и по вре ду оста лих пра ва озна че них у устав ној жал би, за са да је пре-
у ра њен, има ју ћи у ви ду да ће о ту жби под но си о ца устав не жал бе би ти по-
но во од лу чи ва но. Сто га је Устав ни суд устав ну жал бу у овом де лу од ба цио, 
са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду, јер не 
по сто је Уста вом и За ко ном утвр ђе не прет по став ке за во ђе ње по ступ ка и 
од лу чи ва ње у овом де лу устав не жал бе.  

Та ко ђе, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 49. став 2. За ко на о Устав-
ном су ду, од лу чио да ову од лу ку об ја ви у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је“, има ју ћи у ви ду зна чај ко ји има за за шти ту Уста вом га ран то ва них 
људ ских пра ва и гра ђан ских сло бо да.



636 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

7. На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач ка 9) и чла на 46. тач-
ка 9) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су-
да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), Устав ни суд је до нео 
Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-1182/2009 од 24. но вем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 100/11)

По вре да пра ва на пра вич но су ђе ње 
из чла на 32. став 1. Уста ва (ар би трер на при ме на пра ва),

не ма по вре де пра ва на прав но сред ство  
из чла на 36. став 2. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба А. Х. и утвр ђу је да је пре су дом Вр хов ног су-
да Ср би је У. 8782/07 од 1. ју ла 2009. го ди не по вре ђе но пра во под но си о ца 
устав не жал бе на пра вич но су ђе ње за јем че но од ред бом чла на 32. став 1. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, док се у пре о ста лом де лу устав на жал ба од би-
ја као нео сно ва на.

2. По ни шта ва се пре су да Вр хов ног су да Ср би је У. 8782/07 од 1. ју ла 2009. 
го ди не и од ре ђу је да Управ ни суд до не се но ву од лу ку о ту жби ту жи о ца из-
ја вље ној про тив ре ше ња Ми ни стар ства од бра не – Сек тор за ма те ри јал не 
ре сур се – Упра ва за ло ги сти ку – Ди рек ци ја за ту ри зам и про из вод њу број 
74-47 од 25. сеп тем бра 2007. го ди не. 

О б р а з л о ж е њ е

1. А. Х. из Ру ме је 1. сеп тем бра 2009. го ди не, пре ко пу но моћ ни ка М. М., 
адво ка та из Ру ме, под нео Устав ном су ду устав ну жал бу про тив пре су де Вр-
хов ног су да Ср би је У. 8782/07 од 1. ју ла 2009. го ди не, због по вре де пра ва на 
пра вич но су ђе ње и пра ва на прав но сред ство, за јем че них чла ном 32. став 
1. и чла ном 36. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

Под но си лац устав не жал бе је на вео да му је оспо ре ним суд ским ак том 
по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње, јер му ни је би ло омо гу ће но да уче-
ству је у по ступ ку и да из не се сво ју од бра ну. Да ље је на вео да Вр хов ни суд 
Ср би је ни је утвр дио да ди сци плин ски по сту пак про тив под но си о ца ни је 
ни по кре нут ни ти во ђен. Та ко ђе је на вео да Вр хов ни суд Ср би је при ли ком 
до но ше ња оспо ре не од лу ке ни је ко ри стио до ка зе ко је је при ло жио уз ту-
жбу, ни ти их је по ме нуо у обра зло же њу. Да ље је ис та као да по зив инт. број 
2256-3 од 10. ју ла 2007. го ди не на ко ји ука зу је Вр хов ни суд Ср би је у сво јој 
од лу ци ни је био по зив за уче шће у ди сци плин ском по ступ ку, већ по зив на 
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слу жбе ни раз го вор због не пла ћа ња пут них тро шко ва од стра не ту же не. Та-
ко ђе је ис та као да је из ри чи то тра жио да због спе ци фич но сти слу ча ја Вр-
хов ни суд Ср би је одр жи усме ну рас пра ву са гла сно од ред би чла на 33. став 
2. За ко на о управ ним спо ро ви ма, али му ни Вр хов ни суд Ср би је ни је омо-
гу ћио да уче ству је у по ступ ку и обра зло жи сво ју од бра ну. Пред ло жио је да 
Устав ни суд усво ји устав ну жал бу, утвр ди по вре ду Уста вом за јем че них пра-
ва и уки не оспо ре ну пре су ду.

2. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо же 
из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор-
га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или 
ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су 
ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га правнa сред ства за њи хо ву за шти ту. 

У по ступ ку пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни суд 
утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си о-
ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че но пра-
во или сло бо да. 

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у спи се пред-
ме та В. у. „М.“ инт. број 2256-8 и це ло куп ну до ку мен та ци ју при ло же ну уз 
устав ну жал бу и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за од-
лу чи ва ње у овој устав но суд ској ства ри:

В. у. „М.“ (у да љем тек сту ВУ „М.“) 27. ју ла 2007. го ди не до не ла је ре ше-
ње инт. број 2256-8, ко јим је утвр ди ла да је под но си о цу устав не жал бе, ци-
вил ном ли цу на слу жби у ВУ „М.“, пре ста ла слу жба у Ми ни ста р ству од бра-
не – ВУ „М.“ са да ном 13. ју лом 2007. го ди не, услед нео прав да ног из о стан ка 
са по сла пет рад них да на уза стоп но. У обра зло же њу пр во сте пе ног ре ше-
ња је на ве де но: да је ре ше њем ди рек то ра ВУ „М.“ инт. број 247-1/34 од 7. 
фе бру а ра 2006. го ди не име но ва ни рас по ре ђен на рад но ме сто ко но бар до-
мар у хо те лу „Ф.“; да је уви дом у еви ден ци ју при сут но сти ци вил них ли ца 
на по слу у хо те лу „Ф.“ и про ве ром од стра не ди рек то ра, за ме ни ка ди рек-
то ра и управ ни ка по го на „Н.“ у вре ме ну „од 9. ју ла 2007. го ди не до 13. ма-
ја 2007. го ди не“ утвр ђе но да име но ва ни ни је био у хо те лу „Ф.“, ни ти је свој 
из о ста нак оправ дао, те је, у скла ду са чла ном 143. став 1. тач ка 7. За ко на о 
Вој сци Ју го сла ви је, до не та од лу ка као у дис по зи ти ву.

Под но си лац устав не жал бе је 2. ав гу ста 2007. го ди не под нео жал бу про-
тив ре ше ња ВУ „М.“ инт. број 2256-8 од 27. ју ла 2007. го ди не.

ВУ „М.“ је 6. ав гу ста 2007. го ди не до не ла ре ше ње инт. број 2256-10 ко-
јим је ис пра ви ла ре ше ње инт. број 2256-8 од 27. ју ла 2007. го ди не, та ко што 
у ста ву 2. обра зло же ња уме сто 13. ма ја 2007. го ди не тре ба да сто ји 13. јул 
2007. го ди не.

ВУ „М.“ је уз до пис од 6. ав гу ста 2007. го ди не до ста ви ла жал бу дру го-
сте пе ном ор га ну. У при ло гу до пи са до ста вље ни су: фо то ко пи ја књи ге при-
мо пре да је хо те ла „Ф “; фо то ко пи је из ја ва ци вил них ли ца М. Ј. и С. Л. од 18. 
ју ла 2007. го ди не; фо то ко пи ја ак та До ма здра вља „Ру ма“ од 24. ју ла 2007. го-
ди не; фо то ко пи ја зах те ва за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра.
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Ми ни стар ство од бра не – Сек тор за ма те ри јал не ре сур се – Упра ва за 
ло ги сти ку – Ди рек ци ја за ту ри зам и про из вод њу је до пи сом од 28. ав гу ста 
2007. го ди не оба ве сти ло ВУ „М.“ да без од го ва ра ју ће до пу не по ступ ка ни-
је мо гу ће до не ти за ко ни ту од лу ку у овој прав ној ства ри, те да је по треб но 
да се Ди рек ци ји без од ла га ња до ста ве сле де ћи по да ци: ко је у спо р ном пе-
ри о ду (од 9. ју ла до 13. ју ла 2007. го ди не) у уста но ви био за ду жен за во ђе ње 
днев не еви ден ци је о при сут но сти рад ни ка на рад ном ме сту у по по днев ној 
сме ни, у ко јој је жа ли лац тре бао да ра ди у истом пе ри о ду; да ли је то ли це 
(уко ли ко је би ло од ре ђе но) во ди ло еви ден ци ју о при сут но сти жа ли о ца на 
по слу у по по днев ној сме ни; ко је ли це је по ред жа ли о ца би ло од ре ђе но за 
рад у по по днев ној сме ни; да ли су на ту окол ност са слу ша на и дру га ли ца 
ко ја су ра ди ла у спо р ном пе ри о ду у по по днев ној сме ни; ка ко и на ко ји на-
чин је не спор но утвр ђе но да жа ли лац у спо р ном пе ри о ду ни је био на по-
слу; да ли се од жа ли о ца тра жи ло из ја шње ње на окол ност из о стан ка са по-
сла у спо р ном пе ри о ду. Ди рек ци ја је на ве ла да је по треб но да јој се до ста ви 
пи са но обра зло же ње на на пред на ве де не окол но сти и да се до ка зи о тим 
окол но сти ма уло же у спи се пред ме та, те да од утвр ђи ва ња на пред на ве де-
них чи ње ни ца за ви си и за ко ни тост од лу ке у по ступ ку по жал би.

ВУ „М “ је уз до пис од 6. сеп тем бра 2007. го ди не до ста ви ла дру го сте пе-
ном ор га ну сле де ћу до ку мен та ци ју: фо то ко пи ју по зи ва на слу жбе ни раз-
го вор инт. број 2256-3 од 10. ју ла 2007. го ди не; фо то ко пи ју из ја ве жа ли о ца 
од 12. ју ла 2007. го ди не; фо то ко пи ју до став не књи ге и до став ни це о при-
је му по зи ва. У до пи су је та ко ђе на ве де но: да је ВУ „М.“ 10. ју ла 2007. го ди-
не до ста ви ла жа ли о цу зах тев за да ва ње пи са не из ја ве инт. број 2256-2, те 
да је по истом жа ли лац до ста вио пи са ну из ја ву инт. број 2256-4 од 12. ју-
ла 2007. го ди не; да се из из не тог ви ди да жа ли лац ни је по сту пи ло по по зи-
ву на слу жбе ни раз го вор, од но сно да се ни је ода звао по пи са ном по зи ву од 
10. ју ла 2007. го ди не.

ВУ „М.“ је уз до пис од 17. сеп тем бра 2007. го ди не до ста ви ла дру го сте-
пе ном ор га ну сле де ћу до ку мен та ци ју: акт о во ђе њу еви ден ци је и кон тро ле 
ра да у хо те лу „Ф“ инт. број 2214-1 од 20. сеп тем бра 2006. го ди не; из ја ве ци-
вил них ли ца ко ја ра де на ре цеп ци ји ви ле „Ко шу та“ (М. Ј., Г. В. и Т. Ј.); из ја-
ву управ ни ка по го на „Н“ о кон тро ли при сут но сти жа ли о ца у да не 13. ју ли, 
16. ју ли и 17. ју ли 2007. го ди не; слу жбе ну бе ле шку са чи ње ну у про сто ри ја-
ма ди рек то ра Уста но ве по во дом нео да зи ва ња по зи ву на раз го вор за ка зан 
за дан 16. ју ли 2007. го ди не.

Ми ни ста р ство од бра не – Сек тор за ма те ри јал не ре сур се – Упра ва за 
ло ги сти ку – Ди рек ци ја за ту ри зам и про из вод њу је 25. сеп тем бра 2007. го-
ди не, од лу чу ју ћи о жал би под но си о ца, до не ло ре ше ње број 74-47 ко јим је 
од би ло жал бу. У обра зло же њу дру го сте пе ног ре ше ња је, по ред оста лог, на-
ве де но: да је из вр шен увид у до ка зе ко ји се на ла зе у спи си ма пред ме та, и 
то: ак те ВУ „М“ број 2214-1 од 20. сеп тем бра 2006. го ди не, инт. број 2256-
14 од 13. сеп тем бра 2007. го ди не, инт. број 2256-2 од 10. ју ла 2007. го ди не и 
инт. број 2256-3 од 10. ју ла 2007. го ди не, акт До ма здра вља „Ру ма“ број 5788 
од 24. ју ла 2007. го ди не, еви ден ци ју при сут но сти на по слу ци вил них ли ца, 
из ја ве С. Л. и М. Ј., као ци вил них ли ца ко ја ра де на ре цеп ци је ви ле „К.“, и  
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из ја ве М. Ј., Г. В. и Т. Ј., та ко ђе ци вил них ли ца на слу жби у ВУ „М.“; да из 
на ве де них до ка за не дво сми сле но про из ла зи да је над ле жна слу жба ВУ „М.“ 
из вр ши ла про ве ру при сут но сти жа ли о ца на по слу у спо р ном пе ри о ду; да је 
утвр ђе но да у на ве де ном пе ри о ду жа ли лац ни је био на по слу и да из о ста-
нак са по сла пет уза стоп них рад них да на по чев од 9. ју ла 2009. го ди не ни-
је оправ дао; да је из вр ше на и про ве ра код До ма здра вља „Ру ма“ у ко ме жа-
ли лац има здрав стве ни кар тон, на окол ност при вре ме не спре че но сти за 
рад жа ли о ца по осно ву бо ле сти, на кон че га је утвр ђе но да му ни је отво ре-
но бо ло ва ње у на ред ном пе ри о ду; да је у по ступ ку ко ји је прет хо дио до но-
ше њу ре ше ња жа ли о цу омо гу ће но да уче ству је у по ступ ку пред пр во сте-
пе ним ор га ном у сми слу чл. 9. и 133. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, 
али то пра во ни је ис ко ри стио од бив ши да се ода зо ве по зи ву ра ди из ја шње-
ња о раз ло зи ма из о стан ка са по сла; да сто га ни је из вр ше на по вре да за ко-
на на ште ту жа ли о ца. 

Под но си лац устав не жал бе је 23. ок то бра 2007. го ди не под нео ту жбу 
Вр хов ном су ду Ср би је про тив ре ше ња Ми ни ста р ства од бра не – Сек тор за 
ма те ри јал не ре сур се – Упра ва за ло ги сти ку – Ди рек ци ја за ту ри зам и про-
из вод њу број 74-47 од 25. сеп тем бра 2007. го ди не у ко јој је оспо рио чи ње-
ни це од зна ча ја за до но ше ње ре ше ња, те је пред ло жио да се са слу ша ју од-
ре ђе ни све до ци и да се из вр ши су о че ње све до ка, те да се због сло же но сти 
и ра ди бо љег раз ја шње ња ства ри одр жи усме на рас пра ва, са гла сно од ред-
би чла на 33. став 2. За ко на о управ ним спо ро ви ма. 

Вр хов ни суд Ср би је је 1. ју ла 2009. го ди не, од лу чу ју ћи о ту жби под но-
си о ца, до нео оспо ре ну пре су ду У. 8782/07 ко јом је ту жбу од био. У обра зло-
же њу оспо ре не пре су де је, по ред оста лог, на ве де но: да је ту же ни ор ган пра-
вил но од био жал бу ту жи о ца из ја вље ну на ре ше ње пр во сте пе ног ор га на, за 
ко ју од лу ку је дао до вољ не и на за ко ну за сно ва не раз ло ге, ко је у све му при-
хва та и тај суд; да је суд це нио на во де ту жбе и на ла зи да су нео сно ва ни, јер 
се из спи са пред ме та ви ди да је на кон из вр ше не кон тро ле при сут но сти ту-
жи о ца на по слу, пре ма еви ден ци ји ко ја се во ди ла, утвр ђе но да је ту жи лац 
из о стао са по сла у пе ри о ду од 9. ју ла до 13. ју ла 2007. го ди не и да свој из о-
ста нак ни је оправ дао; да је код ова ко утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња ту жи о-
цу пра вил но ре ше њем пр во сте пе ног ор га на пре стао рад ни од нос на осно ву 
чла на 143. став 1. тач ка 7) За ко на о Вој сци Ју го сла ви је, пре ма ко ме ци вил-
ном ли цу пре ста је слу жба без ње го ве са гла сно сти, ако је нео прав да но из-
о стао са по сла пет рад них да на уза стоп но или се дам рад них да на са пре-
ки ди ма у то ку 12 ме се ци; да је суд це нио и на вод ту жбе ко јим се ука зу је да 
ту жи о цу ни је омо гу ће но уче шће у по ступ ку и на ла зи да је исти нео сно ван, 
јер се у спи си ма пред ме та на ла зи по зив пр во сте пе ног ор га на упу ћен ту жи-
о цу инт. број 2256-3 од 10. ју ла 2007. го ди не ра ди уче шћа у по ступ ку, ко ји је 
он уред но при мио пре ма по врат ни ци у спи си ма да на 13. ју ла 2007. го ди не 
и на исти се ни је ода звао; да је због на ве де них раз ло га Вр хов ни суд Ср би-
је оце нио да оспо ре ним ре ше њем ни је по вре ђен за кон на ште ту ту жи о ца. 

4. За оце ну на во да и раз ло га устав не жал бе са ста но ви шта Уста вом за-
јем че них пра ва, на чи ју по вре ду се под но си лац устав не жал бе по зи ва, бит-
не су сле де ће од ред бе Уста ва и за ко на:
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Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва за јем че но је сва ком пра во да не за ви-
сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном 
ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но-
сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма 
про тив ње га.

Од ред бом чла на 36. став 2. Уста ва је утвр ђе но да сва ко има пра во на 
жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње го-
вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су.

За ко ном о Вој сци Ју го сла ви је („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 43/94, 28/96, 
44/99, 74/99, 3/02 и 37/02 и „Слу жбе ни лист СЦГ“, бр. 7/05 и 44/05), ко ји је 
био на сна зи у вре ме од лу чи ва ња о пре стан ку рад ног од но са под но си о ца 
устав не жал бе, би ло је про пи са но: да ци вил ном ли цу у Вој сци пре ста је слу-
жба без ње го ве са гла сно сти, ако је нео прав да но из о ста ло са по сла пет рад-
них да на уза стоп но или се дам рад них да на са пре ки ди ма у то ку 12 ме се ци 
(члан 143. тач ка 7)); да се у по ступ ку ре ша ва ња о пра ви ма по овом за ко ну 
при ме њу ју про пи си о оп штем управ ном по ступ ку, ако овим за ко ном ни-
је друк чи је од ре ђе но (члан 270. став 4).Од ред ба ма За ко на о оп штем управ-
ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) про пи са но је: да се 
пре до но ше ња ре ше ња стран ци мо ра омо гу ћи ти да се из ја сни о чи ње ни ца-
ма и окол но сти ма ко је су од зна ча ја за до но ше ње ре ше ња, а да се ре ше ње 
мо же до не ти без прет ход ног са слу ша ња стран ке са мо у слу ча је ви ма у ко-
ји ма је то за ко ном до пу ште но (члан 9); да се пре до но ше ња ре ше ња мо ра-
ју утвр ди ти све од луч не чи ње ни це и окол но сти ко је су од зна ча ја за до но-
ше ње ре ше ња и стран ка ма омо гу ћи ти да оства ре и за шти те сво ја пра ва и 
прав не ин те ре се (члан 125. став 1).

Од ред ба ма чла на 133. на ве де ног за ко на про пи са но је: да стран ка има 
пра во да уче ству је у ис пит ном по ступ ку и, да ра ди оства ре ња ци ља по ступ-
ка, да је по треб не по дат ке и бра ни сво ја пра ва и за ко ном за шти ће не ин те-
ре се (став 1); да стран ка има пра во да из но си чи ње ни це ко је мо гу би ти од 
ути ца ја за ре ше ње управ не ства ри, да пред ла же до ка зе ра ди утвр ђи ва ња 
тих чи ње ни ца и да по би ја тач ност на во да ко ји се не сла жу с ње ним на во-
ди ма, као и да има пра во да све до до но ше ња ре ше ња до пу њу је и об ја шња-
ва сво је на во де, а ако то чи ни по сле одр жа не усме не рас пра ве, ду жна је да 
оправ да због че га то ни је учи ни ла на рас пра ви (став 2); да је слу жбе но ли-
це ко је во ди по сту пак ду жно да пру жи мо гућ ност стран ци да се из ја сни о 
свим окол но сти ма и чи ње ни ца ма ко је су из не те у ис пит ном по ступ ку и о 
пред ло зи ма и по ну ђе ним до ка зи ма, да уче ству је у из во ђе њу до ка за и да по-
ста вља пи та ња дру гим стран ка ма, све до ци ма и ве шта ци ма пре ко слу жбе-
ног ли ца ко је во ди по сту пак, а с ње го вом до зво лом и не по сред но, као и да 
се упо зна с ре зул та том из во ђе ња до ка за и да се о то ме из ја сни, те да ор ган 
не ће до не ти ре ше ње пре не го што стран ци пру жи мо гућ ност да се из ја сни 
о чи ње ни ца ма и окол но сти ма на ко ји ма тре ба да се за сни ва ре ше ње, а о ко-
ји ма стран ци ни је би ла да та мо гућ ност да се из ја сни (став 3).

Од ред ба ма чла на 232. став 1. истог за ко на про пи са но је да кад дру го-
сте пе ни ор ган утвр ди да су у пр во сте пе ном по ступ ку од луч не чи ње ни це 
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не пот пу но или по гре шно утвр ђе не, да се у по ступ ку ни је во ди ло ра чу на о 
пра ви ли ма по ступ ка ко ја су од ути ца ја на ре ше ње ства ри, или да је дис по-
зи тив по би ја ног ре ше ња не ја сан или је у про тив реч но сти са обра зло же њем, 
он ће до пу ни ти по сту пак и от кло ни ти на ве де не не до стат ке сам или пре ко 
пр во сте пе ног ор га на или за мо ље ног ор га на, а да ако дру го сте пе ни ор ган 
на ђе да се на осно ву чи ње ни ца утвр ђе них у до пу ње ном по ступ ку управ-
на ствар мо ра ре ши ти друк чи је не го што је ре ше на пр во сте пе ним ре ше-
њем, он ће сво јим ре ше њем по ни шти ти пр во сте пе но ре ше ње и сам ре ши-
ти управ ну ствар. 

Од ред ба ма За ко на о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 
46/96), ко ји је ва жио у вре ме до но ше ња оспо ре не пре су де, би ло је про пи са-
но: да се управ ни акт мо же по би ја ти ако у до но ше њу ак та ни је по сту пље но 
по пра ви ли ма по ступ ка, а на ро чи то што чи ње нич но ста ње ни је пра вил но 
утвр ђе но, или што је из утвр ђе них чи ње ни ца из ве ден не пра ви лан за кљу чак 
у по гле ду чи ње нич ног ста ња ( члан 10. став 1. тач ка 3)); да суд ре ша ва спор, 
по пра ви лу, на осно ву чи ње ни ца ко је су утвр ђе не у управ ном по ступ ку, а 
да, ако суд на ђе да се спор не мо же рас пра ви ти на осно ву чи ње ни ца утвр-
ђе них у управ ном по ступ ку због то га што у по гле ду утвр ђе них чи ње ни ца 
по сто ји про тив реч ност у спи си ма, што су оне у бит ним тач ка ма не пот пу-
но утвр ђе не, што је из утвр ђе них чи ње ни ца из ве ден не пра ви лан за кљу чак у 
по гле ду чи ње нич ног ста ња, или ако на ђе да су у управ ном по ступ ку по вре-
ђе на пра ви ла по ступ ка што је би ло од ути ца ја на ре ша ва ње ства ри, оспо-
ре ни управ ни акт по ни шти ће пре су дом, у ком слу ча ју је над ле жни ор ган 
ду жан да по сту пи она ко ка ко је у пре су ди од ре ђе но и да до не се нов управ-
ни акт (члан 38. ст. 1. и 2). 

5. Оце њу ју ћи осно ва ност на во да устав не жал бе, Устав ни суд је по шао 
од од ред бе чла на 10. став 1. тач ка 3) та да ва же ћег За ко на о управ ним спо ро-
ви ма, пре ма ко јој је суд у управ ном спо ру овла шћен да ис пи та за ко ни тост 
оспо ре ног ак та и са ста но ви шта пра вил но сти при ме не пра ви ла по ступ ка. 
На и ме, ако на ђе да се спор не мо же рас пра ви ти на осно ву чи ње ни ца утвр-
ђе них у управ ном по ступ ку због по вре де пра ви ла по ступ ка ко ја су од ути-
ца ја на пра вил но ре ше ње ства ри, суд ће на осно ву од ред бе чла на 38. став 2. 
За ко на о управ ним спо ро ви ма, оспо ре ни акт по ни шти ти пре су дом. Да ли 
се ра ди о та квој по вре ди, суд оце њу је у сва ком кон крет ном слу ча ју. Ако, на 
при мер, у по ступ ку ни је омо гу ће но стран ци да се из ја сни о чи ње ни ца ма и 
окол но сти ма ко је су од зна ча ја за до но ше ње ре ше ња, та ква по вре да пра ви-
ла по ступ ка ће нај че шће би ти од ути ца ја на ре ша ва ње ства ри, јер она, по 
пра ви лу, има за по сле ди цу ман љи вост утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња. То ће 
по себ но би ти слу чај ако ту жи лац оспо ра ва чи ње ни це ко је су би ле од зна-
ча ја за до но ше ње ре ше ња. У том слу ча ју, управ ни спор се, у ства ри, не ре-
ша ва ме ри тор но, јер суд ни је у мо гућ но сти, због не до стат ка у утвр ђе ном 
чи ње нич ном ста њу, да оце ни пра вил ност при ме не ма те ри јал ног про пи са.

У кон крет ном слу ча ју, Вр хов ни суд Ср би је је оце нио да је нео сно-
ван на вод ту жбе ко јим је ука за но да ту жи о цу ни је би ло омо гу ће но уче-
шће у по ступ ку, с обра зло же њем да се у спи си ма пред ме та на ла зио по зив  
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пр во сте пе ног ор га на упу ћен ту жи о цу инт. број 2256-3 од 10. ју ла 2007. го-
ди не ра ди уче шћа у по ступ ку, ко ји је он уред но при мио и на исти се ни-
је ода звао. Устав ни суд је нај пре кон ста то вао да је до пи сом инт. број 2256-
3 од 10. ју ла 2007. го ди не под но си лац устав не жал бе био по зван да 16. ју ла 
2007. го ди не до ђе на слу жбе ни раз го вор у ВУ „М.“ у про сто ри је ди рек то ра 
у 8 ча со ва и 15 ми ну та. Та ко ђе, Устав ни суд је утвр дио да се у спи си ма пред-
ме та ВУ „М.“ инт. број 2256-8 на ла зи слу жбе на бе ле шка са чи ње на 16. ју ла 
2007. го ди не „у пред ме ту по зи ва ња под но си о ца устав не жал бе ра ди из ја-
шње ња о не до ла ску на по сао пет рад них да на уза стоп но“, у ко јој је кон ста-
то ва но да под но си лац ни је по сту пио по по зи ву у на ве де но вре ме, ни ти је 
из о ста нак оправ дао усме но, ни ти пи сме ним пу тем.

Под но си о цу устав не жал бе је пре ста ла слу жба са да ном 13. ју ли 2007. 
го ди не, услед нео прав да ног из о стан ка са по сла пет рад них да на уза стоп но, 
у пе ри о ду од 9. ју ла до 13. ју ла 2007. го ди не. Да кле, тек је 13. ју ла 2007. го ди-
не мо гао на сту пи ти раз лог за пре ста нак слу жбе под но си о ца из чла на 143. 
тач ка 7) За ко на о Вој сци Ју го сла ви је, те је тек од тог да ту ма над ле жни ор ган 
био у мо гућ но сти да оба ве сти под но си о ца устав не жал бе о учи ње ној по вре-
ди рад не оба ве зе и о до ка зи ма ко ји ука зу ју на из вр ше ње по вре де и да га по-
зо ве се из ја сни о по сто ја њу раз ло га за пре ста нак слу жбе. Устав ни суд сто га 
кон ста ту је да је до пис инт. број 2256-3 од 10. ју ла 2007. го ди не, на ко ји се по-
зи ва Вр хов ни суд Ср би је, упу ћен под но си о цу пре не го што је на сту пио раз-
лог за пре ста нак слу жбе. При то ме, Устав ни суд је уви дом у спи се пред ме та 
ВУ „Мо ро вић“ инт. број 2256-8 утвр дио да су сви пи сме ни до ка зи о учи ње-
ној по вре ди рад не оба ве зе под но си о ца устав не жал бе при ба вље ни на кон 
17. ју ла 2007. го ди не и да ни су по сто ја ли у вре ме са чи ња ва ња слу жбе не бе-
ле шке. Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд сма тра устав но прав но не при-
хва тљи вим став Вр хов ног су да Ср би је да се до пис инт. број 2256-3 од 10. ју ла 
2007. го ди не мо гао сма тра ти по зи вом за уче шће у пр во сте пе ном по ступ ку 
у сми слу од ред бе чла на 133. став 3. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку.

Устав ни суд је, та ко ђе, утвр дио да се дру го сте пе ни ор ган у обра зло же-
њу сво је од лу ке по звао на до пис пр во сте пе ног ор га на инт. број 2256-2 од 
10. ју ла 2007. го ди не, као до каз да је под но си о цу устав не жал бе би ло омо-
гу ће но уче шће у пр во сте пе ном управ ном по ступ ку. Устав ни суд кон ста ту-
је да је и тај до пис упу ћен под но си о цу пре не го што је на сту пио раз лог за 
пре ста нак слу жбе. При то ме, у до пи су ВУ „М.“ од 6. сеп тем бра 2007. го ди-
не је на ве де но да је под но си о цу до ста вљен зах тев за да ва ње пи са не из ја-
ве инт. број 2256-2 од 10. ју ла 2007. го ди не, те да је по истом ци вил но ли це 
до ста ви ло пи са ну из ја ву инт. број 2256-4 од 12. ју ла 2007. го ди не у ве зи са 
пла ћа њем пут них тро шко ва. По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд сма тра 
устав но прав но не при хва тљи вим и став дру го сте пе ног ор га на да се до пис 
инт. број 2256-2 од 10. ју ла 2007. го ди не мо гао сма тра ти по зи вом за уче шће 
у пр во сте пе ном по ступ ку у сми слу од ред бе чла на 133. став 3. За ко на о оп-
штем управ ном по ступ ку.

Од ред ба чла на 232. став 1. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку овла-
шћу је дру го сте пе ни ор ган да сам упот пу ни по сту пак и от кло ни не до стат ке 
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кад утвр ди да се у пр во сте пе ном по ступ ку ни је во ди ло ра чу на о пра ви ли-
ма по ступ ку ко ја су од ути ца ја на ре ше ње ства ри. У том слу ча ју, дру го сте-
пе ни ор ган је ду жан да стран ци пру жи мо гућ ност да уче ству је у по ступ ку. 
Ме ђу тим, дру го сте пе ни ор ган је до пи сом од 28. ав гу ста 2007. го ди не на ло-
жио пр во сте пе ном ор га ну да упот пу ни по сту пак, али при ли ком упот пу-
ња ва ња по ступ ка пр во сте пе ни ор ган ни је пру жио мо гућ ност под но си о цу 
устав не жал бе да уче ству је у по ступ ку. При то ме, Устав ни суд кон ста ту је 
да у ре ше њу пр во сте пе ног ор га на инт. број 2256-8 од 27. ју ла 2007. го ди не 
ни су на ве де ни до ка зи ко ји пот кре пљу ју тврд њу о учи ње ној по вре ди рад не 
оба ве зе под но си о ца устав не жал бе. Сто га је под но си лац устав не жал бе тек 
из ре ше ња дру го сте пе ног ор га на број 74-47 од 25. сеп тем бра 2007. го ди не 
са знао за до ка зе на ко ји ма је за сно ва на од лу ка о учи ње ној по вре ди рад не 
оба ве зе, те је тек у ту жби био пр ви пут у при ли ци да се из ја сни о пред ло-
же ним до ка зи ма и да сам пред ло жи да се из ве ду до ка зи ко ји ма би се по би-
ли на во ди до но си о ца оспо ре ног ре ше ња.

Има ју ћи у ви ду да под но си о цу устав не жал бе ни је би ла пру же на мо-
гућ ност да уче ству је у пр во сте пе ном управ ном по ступ ку у сми слу чла на 
133. став 3. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, те да тај не до ста так ни је 
от кло њен ни у дру го сте пе ном по ступ ку, Устав ни суд сма тра про из вољ ним 
став Вр хов ног су да Ср би је за у зет у оспо ре ној пре су ди да у кон крет ном слу-
ча ју ни је до шло до по вре де пра ви ла по ступ ка на ште ту под но си о ца устав-
не жал бе. С об зи ром на то да је у оспо ре ној пре су ди ар би трер но при ме ње-
но пра во на ште ту под но си о ца устав не жал бе, Устав ни суд је оце нио да је 
на тај на чин по вре ђе но ње го во пра во на пра вич но су ђе ње из чла на 32. став 
1. Уста ва. Сто га је Устав ни суд у овом де лу усво јио устав ну жал бу, са гла сно 
од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), и од лу чио као у пр вом де лу тач ке 1. из ре ке.

6. Устав ни суд је утвр дио да је под но си лац устав не жал бе пре обра ћа-
ња Устав ном су ду ис ко ри стио пра во на жал бу у управ ном по ступ ку и пра-
во на ту жбу у управ ном спо ру, о ко ји ма су од лу чи ва ли над ле жни др жав ни 
ор га ни. По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да под но си о цу устав-
не жал бе оспо ре ном пре су дом ни је по вре ђе но пра во на прав но сред ство за-
јем че но од ред бом чла на 36. став 2. Уста ва. Сто га је Устав ни суд у овом де-
лу од био устав ну жал бу као нео сно ва ну, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. 
За ко на о Устав ном су ду, и од лу чио као у дру гом де лу тач ке 1. из ре ке.

7. Устав ни суд је оце нио да се штет не по сле ди це утвр ђе не по вре де Уста-
вом за јем че ног пра ва мо гу от кло ни ти је ди но по ни шта јем оспо ре не пре су-
де Вр хов ног су да Ср би је, уз од ре ђи ва ње да Управ ни суд до не се но ву од лу ку 
о ту жби ту жи о ца, ов де под но си о ца устав не жал бе, те је, са гла сно од ред-
би чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као у тач ки 2. из ре ке. 

8. По ла зе ћи од све га из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла-
на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-1621/2009 од 1. де цем бра 2011. го ди не
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По вре да из бор ног пра ва из чла на 52. Уста ва

Устав ни суд до нео је
О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба Мом чи ла Злат ко ви ћа, Зо ра на Пе тро ви ћа, Зо-
ра на Па вло ви ћа, Сто јан ча Ђор ђе ви ћа и Сло бо да на Шу ле ји ћа и утвр ђу је да 
је пре су дом Окру жног су да у Сме де ре ву Уж-21/08 од 8. ок то бра 2008. го ди-
не по вре ђе но из бор но пра во под но си ла ца устав не жал бе за јем че но од ред-
ба ма чла на 52. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

2. На ла же се Управ ном су ду да у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња 
ове од лу ке из ме ни оспо ре ни по је ди нач ни акт из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е 

1. Мом чи ло Злат ко вић, Зо ран Пе тро вић и Зо ран Па вло вић, сви из Ве-
ли ке Пла не, Сто јан ча Ђор ђе вић из Мар ков ца и Сло бо дан Шу ле јић из Кр-
ње ва су 15. ма ја 2009. го ди не под не ли Устав ном су ду устав ну жал бу про тив 
пре су де Окру жног су да у Сме де ре ву Уж-21/08 од 8. ок то бра 2008. го ди не, 
због по вре де из бор ног пра ва за јем че ног од ред ба ма чла на 52. Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је.

У устав ном жал би је, из ме ђу оста лог, на ве де но: да су под но си о ци устав-
не жал бе иза бра ни за од бор ни ке у Скуп шти ни оп шти не Ве ли ка Пла на са 
из бор не ли сте „Срп ска ра ди кал на стран ка – То ми слав Ни ко лић“; да је Ду-
шан Ма рић, овла шће но ли це Срп ске ра ди кал не стран ке, 19. и 20. сеп тем бра 
2008. го ди не пре дао Скуп шти ни оп шти не Ве ли ка Пла на „блан ко остав ке“ 
под но си ла ца устав не жал бе, али да на сед ни ци Скуп шти не оп шти не Ве ли-
ка Пла на одр жа ној 6. ок то бра 2008. го ди не те остав ке ни су при хва ће не; да 
је Ду шан Ма рић 6. ок то бра 2008. го ди не под нео жал бу Окру жном су ду у 
Сме де ре ву због не до но ше ња од лу ке Скуп шти не оп шти не Ве ли ка Пла на о 
пре стан ку ман да та; да је тај суд до нео оспо ре ну пре су ду ко јом је утвр дио 
пре ста нак од бор нич ког ман да та под но си о ци ма устав не жал бе; да је оспо-
ре на пре су да не за ко ни та јер је њо ме по вре ђе но из бор но пра во под но си ла-
ца устав не жал бе. Пред ло жи ли су да Устав ни суд по ни шти пре су ду Окру-
жног су да у Сме де ре ву Уж-21/08 од 8. ок то бра 2008. го ди не.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју 
или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом ако 
су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва-
ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.
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3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у до ку мен та-
ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но-
сти од зна ча ја за од лу чи ва ње у овом пред ме ту:

Скуп шти на оп шти не Ве ли ка Пла на на сед ни ци 6. ок то бра 2008. го ди-
не ни је до не ла од лу ку о утвр ђи ва њу пре стан ка ман да та од бор ни ци ма, из-
ме ђу оста лих, под но си о ци ма устав не жал бе, због под но ше ња остав ки ко је 
је у њи хо во име пре дао Ду шан Ма рић овла шће но ли це Срп ске ра ди кал-
не стран ке. Има ју ћи то у ви ду, Ду шан Ма рић као овла шће но ли це Срп ске 
ра ди кал не стран ке у Скуп шти ни оп шти не Ве ли ка Пла на, из ја вио је жал-
бу Окру жном су ду у Сме де ре ву са пред ло гом да тај суд утвр ди пре ста нак 
ман да та под но си о ци ма устав не жал бе, од бор ни ци ма у Скуп шти ни оп шти не 
Ве ли ка Пла на. Окру жни суд у Сме де ре ву је оспо ре ном пре су дом Уж-21/08 
од 8. ок то бра 2008. го ди не утвр дио пре ста нак ман да та са да ном 8. ок то-
бром 2008. го ди не од бор ни ци ма Срп ске ра ди кал не стран ке у Скуп шти-
ни оп шти не Ве ли ка Пла на, из ме ђу оста лих, и под но си о ци ма устав не жал-
бе. У обра зло же њу ове пре су де је, из ме ђу оста лог, на ве де но: да је уви дом у 
уго вор о ре гу ли са њу ме ђу соб них од но са из ме ђу под но си о ца из бор не ли-
сте и кан ди да та за од бор ни ке у Скуп шти ни оп шти не Ве ли ка Пла на, ове ре-
ним од стра не су да, а у све му за кљу че ним у скла ду са од ред ба ма чла на 47. 
За ко на о ло кал ним из бо ри ма, утвр ђе но да су у овом уго во ру на ве де на ли-
ца свој ман дат од бор ни ка у Скуп шти ни оп шти не Ве ли ка Пла на ста ви ла на 
рас по ла га ње под но си о цу из бор не ли сте, да су на под но си о ца из бор не ли сте 
пре не ли пра во да у њи хо во име под не се остав ку на функ ци ју од бор ни ка и 
да са мо стал но од лу чи да ли ће и ка да под не ти остав ку и да остав ку пре да 
пред сед ни ку Скуп шти не оп шти не Ве ли ка Пла на; да су остав ке пре да те 19. 
и 20. сеп тем бра 2008. го ди не Скуп шти ни оп шти не Ве ли ка Пла на од стра-
не овла шће ног ли ца, али да Скуп шти на оп шти не Ве ли ка Пла на о под не-
тим остав ка ма ни је од лу чи ла на сед ни ци ко ја је одр жа на по сле под но ше ња 
ових остав ки; да је сто га Окру жни суд од лу чио уме сто Скуп шти не оп шти-
не Ве ли ка Пла на, на осно ву чла на 49. став 2. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, 
утвр дио пре ста нак ман да та од бор ни ци ма.

4. Од ред ба ма чла на 52. Уста ва, утвр ђе но је: да сва ки пу но ле тан, по слов-
но спо со бан др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је има пра во да би ра и бу де би ран 
(став 1); да је из бор но пра во оп ште и јед на ко, из бо ри су сло бод ни и не по-
сред ни, а гла са ње је тај но и лич но (став 2); да из бор но пра во ужи ва прав-
ну за шти ту у скла ду са за ко ном (став 3).

Од ред ба ма чла на 61. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07) про пи са но је: да сва ко ко ме је по вре ђе но пра во ко нач ним или 
прав но сна жним по је ди нач ним ак том, до не тим на осно ву за ко на или дру-
гог оп штег ак та, за ко ји је Од лу ком Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са-
гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, 
по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко ном, има пра во да тра жи 
од над ле жног ор га на из ме ну тог по је ди нач ног ак та (став 1); да се пред-
лог за из ме ну ко нач ног или прав но сна жног по је ди нач ног ак та, до не тог на  
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осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је Од лу ком Устав ног су да 
утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко ном, 
мо же под не ти у ро ку од шест ме се ци од да на об ја вљи ва ња од лу ке у „Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, ако од до ста вља ња по је ди нач ног ак та 
до под но ше ња пред ло га или ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка ни је про-
те кло ви ше од две го ди не (став 2).

5. Устав ни суд је, на сед ни ци одр жа ној 21. апри ла 2010. го ди не, до нео 
Од лу ку IУз број 52/2008, ко јом је, из ме ђу оста лог, утвр ђе но да од ред бе чла-
на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ни су у са гла сно сти са Уста вом и по твр-
ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма.

Од ред ба ма чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма био је уре ђен ин-
сти тут уго во ра из ме ђу кан ди да та за од бор ни ка, од но сно од бор ни ка и под-
но си о ца из бор не ли сте, ко јим се мо гло пред ви де ти пра во под но си о ца из-
бор не ли сте да у име од бор ни ка под не се остав ку на функ ци ју од бор ни ка у 
скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и на осно ву ко га је под но си лац 
из бор не ли сте мо гао да сло бод но рас по ла же ман да том од бор ни ка, а уређен 
је био и ин сти тут блан ко остав ке.

Устав ни суд је оце нио да се на ве де ним од ред ба ма За ко на, на осно ву ко-
јих под но си лац из бор не ли сте мо же, рас по ла жу ћи ман да том од бор ни ка, 
од лу чи ва ти и о ду жи ни тра ја ња ман да та од бор ни ка, од но сно о пре стан-
ку ман да та од бор ни ка, огра ни ча ва оства ре но пра во гра ђа ни на да бу де би-
ран, за јем че но од ред ба ма чла на 52. Уста ва. На и ме, пра во гра ђа ни на да бу-
де би ран утвр ђе но Уста вом и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, пре ма 
схва та њу Устав ног су да, под ра зу ме ва и пра во на за др жа ва ње и не сме та но 
ужи ва ње од бор нич ког ман да та у пе ри о ду на ко ји је од бор ник иза бран и га-
ран то ва ну за шти ту од са мо вољ ног од у зи ма ња, од но сно пре стан ка ман да та 
сте че ног на из бо ри ма. С об зи ром на то да се да ва њем овла шће ња под но си-
о цу из бор не ли сте да сло бод но рас по ла же ман да том од бор ни ка, фак тич ки 
да је овла шће ње да ар би трер но од лу чу је о пре стан ку од бор нич ког ман да-
та, Устав ни суд је утвр дио да оспо ре не од ред бе За ко на ни су у са гла сно сти 
са на ве де ним од ред ба ма Уста ва.

По ред то га, ин сти тут „блан ко остав ке“ из чла на 47. За ко на, на осно ву 
ко га под но си лац блан ко остав ке пре но си овла шће ње за под но ше ње остав ке 
на под но си о ца из бор не ли сте, а под но си лац из бор не ли сте са мо стал но од-
лу чу је о то ме да ли ће и ка да ће ре а ли зо ва ти овла шће ње да у име од бор ни-
ка под не се остав ку, пре ма оце ни Устав ног су да, ни је у скла ду са основ ним 
прав ним прин ци пом да из ја ва во ље о остав ци тре ба да од го ва ра ствар ној 
во љи но си о ца јав не функ ци је, ни ти устав ном од ре ђе њу да јав на функ ци ја 
мо же пре ста ти на лич ни зах тев но си о ца јав не функ ци је. Устав ни суд сма-
тра да функ ци ја од бор ни ка, као и дру га јав на функ ци ја, мо же увек пре ста-
ти во љом ње ног но си о ца, али та во ља мо ра да од го ва ра ствар ној во љи од-
бор ни ка у тре нут ку под но ше ња остав ке и да бу де сло бод но из ра же на. У 
си ту а ци ји ка да ста вља ње на рас по ла га ње тзв. блан ко остав ке мо же пред-
ста вља ти услов да не ко бу де кан ди до ван за од бор ни ка и ка да под но си лац 
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из бор не ли сте са мо стал но од лу чу је о то ме да ли ће и ка да ће ак ти ви ра ти 
уна пред пот пи са ну „блан ко остав ку“, Устав ни суд је на шао да та ква остав-
ка не пред ста вља чин сло бод не во ље од бор ни ка.

6. По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд кон ста ту је да је оспо ре на пре-
су да до не та на осно ву од ред бе чла на 49. став 2, а у ве зи с од ред ба ма чла на 
47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, ко ји ма је био уре ђен ин сти тут уго во ра 
из ме ђу кан ди да та за од бор ни ка, од но сно од бор ни ка и под но си о ца из бор-
не ли сте, а ко јим се мо гло пред ви де ти пра во под но си о ца из бор не ли сте да 
у име од бор ни ка под не се остав ку на функ ци ју од бор ни ка у скуп шти ни је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве и на осно ву ко га је под но си лац из бор не ли сте 
имао пра во да сло бод но рас по ла же ман да том од бор ни ка. На и ме, Окру жни 
суд у Сме де ре ву је, од лу чу ју ћи о жал би из ја вље ној због не до но ше ња од лу ке 
Скуп шти не оп шти не Ве ли ка Пла на о пре стан ку ман да та од бор ни ка, ов де 
под но си а ца устав не жал бе, до нео оспо ре ну пре су ду ко јом је утвр дио пре-
ста нак њи хо вом ман да та, са обра зло же њем да су под но си о ци устав не жал-
бе за кљу че њем уго во ра о ре гу ли са њу ме ђу соб них од но са са под но си о цем 
из бор не ли сте, пре не ли на под но си о ца из бор не ли сте и пра во да сло бод но 
рас по ла же њи хо вим ман да том од бор ни ка и да са мо стал но од лу чи да ли ће 
ре а ли зо ва ти до би је на овла шће ња и од ре ди вре ме ка да ће то учи ни ти, па 
има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је уго вор за кљу чен у скла ду са од ред ба ма чла-
на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, то он про из во ди прав но деј ство и под-
но си лац из бор не ли сте под но ше њем остав ке у име од бор ни ка, ов де под но-
си ла ца устав не жал бе, оства ру је сво је пра во из уго во ра.

Ме ђу тим, Устав ни суд оце њу је да је оспо ре ни по је ди нач ни акт до нет у 
скла ду са та да ва же ћим од ред ба ма За ко на о ло кал ним из бо ри ма, али да је 
овим ак том по вре ђе но па сив но из бор но пра во под но си ла ца устав не жал-
бе за јем че но од ред ба ма чла на 52. Уста ва. Чи ње ни ца да су су до ви или дру-
ги др жав ни ор га ни и ор га ни за ци је ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња 
по сту па ли и до но си ли од лу ке ко је су би ле у скла ду са та да ва же ћим за ко-
ном, не зна чи да тим од лу ка ма ни су мо гла би ти по вре ђе на устав на пра ва 
оних ли ца о чи јим пра ви ма, оба ве за ма или на за ко ну за сно ва ном ин те ре-
су је од лу чи ва но. На и ме, уре ђи ва њем ин сти ту та уго во ра ко ји за пред мет 
има рас по ла га ње од бор нич ким ман да том, за ко но да вац је на по сре дан на-
чин из ме нио Уста вом опре де ље ну при ро ду пред став нич ког ман да та и фак-
тич ки увео при кри ве ни им пе ра тив ни ман дат од бор ни ка, али не у од но су 
на оне ко је по Уста ву од бор ник пред ста вља – ко ји су га иза бра ли и ко ји су 
му по ве ри ли ман дат, већ у од но су на по ли тич ку стран ку, од но сно дру гог 
овла шће ног пред ла га ча на чи јој је ли сти кан ди до ван за од бор ни ка. Ово је 
за по сле ди цу има ло да је не са мо под но си о ци ма устав не жал бе, не го и ве-
ли ком бро ју дру гих ли ца по вре ђе но па сив но из бор но пра во, од но сно пра-
во да не сме та но ужи ва ју од бор нич ки ман дат у пе ри о ду на ко ји су иза бра ни.

По оце ни Устав ног су да, са ма чи ње ни ца да ста вља ње на рас по ла га ње 
тзв. блан ко остав ке мо же пред ста вља ти услов да не ко бу де кан ди до ван за 
од бор ни ка, до во ди до за кључ ка да то ни је чин сло бод не во ље од бор ни ка. Да-
ље, по ла зе ћи од то га да је под но си о ци ма устав не жал бе, у су шти ни, ман дат  
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пре стао на осно ву од лу ке под но си о ца из бор не ли сте да ре а ли зу је сво је пра-
во из уго во ра, то про из ла зи да је под но си о ци ма устав не жал бе по вре ђе но 
па сив но из бор но пра во, ко је, по ред то га што под ра зу ме ва пра во сва ког да 
бу де би ран, под ра зу ме ва и пра во сва ког да за др жи и не сме та но ужи ва од-
бор нич ки ман дат у пе ри о ду на ко ји је иза бран и га ран ту је му и за шти ту од 
са мо вољ ног од у зи ма ња, од но сно пре стан ка ман да та сте че ног на из бо ри ма.

Из на ве де них раз ло га, Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 21. апри-
ла 2010. го ди не и до нео Од лу ку 1Уз број 52/2008, ко јом је, из ме ђу оста лог, 
утвр ђе но да од ред бе чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ни су у са гла-
сно сти са Уста вом и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, на ко ји на чин 
је од ред бе за ко на на осно ву ко јих је до нет оспо ре ни по је ди нач ни акт укло-
нио из прав ног по рет ка. Ме ђу тим, за шти та устав ног пра ва под но си о ци ма 
устав не жал бе не мо же се ус кра ти ти са мо због то га што су од ред бе За ко-
на за ко је је утвр ђе но да ни су у са гла сно сти с Уста вом пре ста ле да ва же да-
ном об ја вљи ва ња Од лу ке Су да у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 
Ово сто га што на ве де на Од лу ка Устав ног су да, упра во су прот но, ука зу је на 
осно ва ност тврд ње под но си ла ца устав не жал бе о по вре ди њи хо вог Уста вом 
за јем че ног пра ва оспо ре ним по је ди нач ним ак том. У слу ча ју да под но си о-
ци ни су устав ном жал бом оспо ри ли акт о пре стан ку од бор нич ког ман да-
та, има ли би пра во да, са гла сно од ред ба ма чла на 61. За ко на о Устав ном су-
ду, тра же од над ле жног ор га на из ме ну тог по је ди нач ног ак та.

7. На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 89. ст. 1. и 2. За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је устав ну жал бу усво јио и утвр дио да је оспо ре ном 
пре су дом под но си о ци ма устав не жал бе по вре ђе но из бор но пра во из чла-
на 52. Уста ва. Раз ма тра ју ћи зах тев под но си ла ца устав не жал бе за от кла ња-
ње штет них по сле ди ца про у зро ко ва них по вре дом њи хо вог Уста вом за јем-
че ног пра ва, Устав ни суд је оце нио да су у кон крет ном слу ча ју по сле ди це 
учи ње не по вре де та кве при ро де да их тре ба от кло ни ти на на чин на ко ји се 
от кла ња ју по сле ди це на ста ле услед при ме не оп штег ак та за ко ји је од лу ком 
Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће-
ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром 
или за ко ном, а то је из ме на ко нач ног или прав но сна жног по је ди нач ног ак-
та. Сто га је Управ ном су ду, као над ле жном ор га ну, на ло же но да у ро ку од 
30 да на од да на до ста вља ња ове од лу ке, из ме ни оспо ре ни по је ди нач ни акт 
ко јим је утвр ђен пре ста нак ман да та под но си ла ца устав не жал бе, а у скла ду 
са ста во ви ма Су да из ра же ним у овој од лу ци. С об зи ром на на ве де но, при-
ме ном од ред бе чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном су ду, од лу че но је као у 
тач ки 2. из ре ке. Исти став Устав ног су да из ра жен је у ве ћем бро ју пред ме-
та (нпр. у од лу ка ма Уж-1241/2008 од 23. ју на 2011. го ди не и Уж-1371/2008 
од 23. ју на 2011. го ди не).

8. По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. тач-
ка 9) За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-748/2009 од 8. де цем бра 2011. го ди не
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По вре да пра ва на сло бо ду оку пља ња из чла на 54. став 1.  
и пра ва на прав но сред ство  
из чла на 36. став 2. Уста ва,  

а у ве зи са чла ном 22. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба Дра га не Вуч ко вић, Ду ша на Ко са но ви ћа, Ма-
ри је Са вић, Мај де Пу а че и Ми ли це Ђор ђе вић и утвр ђу је да су ре ше њем Ди-
рек ци је по ли ци је Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је 
03 број 8988/09-20 од 19. сеп тем бра 2009. го ди не по вре ђе на пра ва под но-
си ла ца устав не жал бе на сло бо ду оку пља ња из чла на 54. став 1. Уста ва Ре-
пу бли ке Ср би је и на прав но сред ство из чла на 36. став 2. Уста ва, а у ве зи са 
чла ном 22. став 1. Уста ва, док се у пре о ста лом де лу устав на жал ба од би ја.

2. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

О б р а з л о ж е њ е

1. Дра га на Вуч ко вић, Ду шан Ко са но вић, Ма ри ја Са вић, Мај да Пу а ча и 
Ми ли ца Ђор ђе вић, сви из Бе о гра да, под не ли су Устав ном су ду 19. ок то бра 
2009. го ди не, пре ко пу но моћ ни ка проф. др Во ји на Ди ми три је ви ћа, ди рек-
то ра Бе о град ског цен тра за људ ска пра ва из Бе о гра да, устав ну жал бу про-
тив ре ше ња Ди рек ци је по ли ци је Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре-
пу бли ке Ср би је 03 број 8988/09-20 од 19. сеп тем бра 2009. го ди не и рад њи 
про пу шта ња др жав них ор га на – Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва да 
спре че на си ље над уче сни ци ма „По вор ке по но са“ од стра не тре ћих ли ца 
и да им обез бе де суд ску за шти ту и ефи ка сно прав но сред ство, због по вре-
де на че ла за бра не дис кри ми на ци је и суд ске за шти те људ ских и ма њин ских 
пра ва из чл. 21. и 22. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, као и пра ва на прав но сред-
ство и пра ва на сло бо ду оку пља ња, за јем че них од ред ба ма чла на 36. став 2. 
и чла на 54. Уста ва. Под но си о ци устав не жал бе су исто вре ме но ис та кли и 
по вре де на че ла и пра ва из чл. 11, 13. и 14. Европ ске кон вен ци је за за шти ту 
људ ских пра ва и основ них сло бо да.

У устав ној жал би се, по ред оста лог, на во ди: 
– да су, по ла зе ћи од по тре бе да се про бле ми са ко ји ма се сва ко днев но 

су о ча ва ле збеј ска-ге ј-би сек су ал на-тран срод на (ЛГБТ) по пу ла ци ја у Ср би-
ји учи не ви дљи вим и да се, кроз са рад њу и при ти сак на др жав не ин сти ту-
ци је и ор га не, ци вил ни сек тор и јав но мње ње, кре не у њи хо во ре ша ва ње, 
удру же ње гра ђа на Геј-стрејт али јан са и Ла брис – ор га ни за ци ја за ле збеј ска 
људ ска пра ва пот пи са ле 31. мар та 2009. го ди не „Ме мо ран дум о са рад њи“ 
са ци љем да ор га ни зу ју „По вор ку по но са“ 2009. го ди не и да су фор ми ра ле 
Ор га ни за ци о ни од бор „По вор ке по но са“ (у да љем тек сту: ОО) и уса гла си-
ле Ак ци о ни план о ор га ни зо ва њу ове ма ни фе ста ци је;
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– да је скуп пр ви пут пре вре ме но при ја вљен 26. ма ја 2009. го ди не за 8. 
ав густ 2009. го ди не над ле жној по ли циј ској ста ни ци Ста ри град од стра не 
удру же ња гра ђа на Геј-стрејт али јан са, ко је је од мах за тим ис кљу че но из ОО 
и убр зо по ву кло при ја ву;

– да је ОО 5. ју на 2009. го ди не ан га жо вао струч ња ке са Фа кул те та без-
бед но сти, на че лу са др З.Д. да из ра де без бед но сну про це ну ску па ко јом су 
об ра ђе на оп шта без бед но сна си ту а ци ја, по тен ци јал ни но си о ци угро жа ва-
ња ску па, на чин угро жа ва ња ску па, пред ви ђе ни ло ка ци ја и да тум одр жа-
ва ња ску па и да ти пред ло зи пре вен тив них ме ра ко је је тре ба ло пред у зе ти 
ра ди за шти те ску па, по што је „По вор ка по но са“ про це ње на као скуп ви со-
ког ри зи ка, као и да је 17. ав гу ста 2009. го ди не без бед но сна про це на ску па 
ко ју су са чи ни ли струч ња ци са Фа кул те та без бед но сти и ко ја је зва нич но 
про сле ђе на Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва;

– да је скуп по но во при ја вљен 9. ју ла 2009. го ди не за 20. сеп тем бар 2009. 
го ди не у 13.00 ча со ва на пла тоу ис пред Фи ло зоф ског фа кул те та са шет њом 
кроз ули цу Ва се Ча ра пи ћа, пре ко Тр га Ре пу бли ке до Кнез Ми ха и ло ве ули-
це и на зад до пла тоа код Фи ло зоф ског фа кул те та, од стра не удру же ња гра-
ђа на Qu e e ria – Цен тар за про мо ци ју кул ту ре не на си ља и рав но прав но сти;

– да је у ме ђу вре ме ну, 17. ју ла 2009. го ди не, ди рек то ру по ли ци је Ми ни-
стар ства уну тра шњих по сло ва по слат до пис са мол бом да за ка же са ста нак 
у ве зи са обез бе ђи ва њем ску па, али пи сме ни од го вор ни ка да ни је до би јен;

– да је 21. ју ла 2009. го ди не јав но сти об ја вљен да тум одр жа ва ња „По-
вор ке по но са“ за 20. сеп тем бар 2009. го ди не;

– да је 31. ав гу ста 2009. го ди не скуп по но во при ја вљен због из ла ска Qu-
e e rie из ОО, за исти да тум и ме сто, овај пут од стра не осам фи зич ких ли-
ца ко ја су чи ни ла ОО;

– да је 11. сеп тем бра 2009. го ди не Град ској оп шти ни Ста ри град ко ја је 
над ле жна за по сло ве из ко му нал не обла сти, пре да та при ја ва ску па у по кре-
ту, а да је при ја ва под не та и град ском Се кре та ри ја ту за са о бра ћај због по-
себ не ор га ни за ци је са о бра ћа ја за вре ме ску па;

– да је 17. сеп тем бра 2009. го ди не Се кре та ри јат за са о бра ћај дао са гла-
сност да се уз аси стен ци ју Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва мо же из-
вр ши ти по себ на ор га ни за ци ја са о бра ћа ја уз ис пу ње ње од ре ђе них усло ва, 
уз на во ђе ње да под но си лац зах те ва сно си све про ис те кле тро шко ве као и 
уве ћа не тро шко ве оста лих ор га ни за ци ја и гра ђа на ко ји су по сле ди ца одр-
жа ва ња ма ни фе ста ци је;

– да је у пе ри о ду од 11. ав гу ста 2009. го ди не до 19. сеп тем бра 2009. го ди-
не одр жа но ви ше са ста на ка са над ле жни ма из Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва, као и по је ди ним ми ни стри ма, ра ди до го во ра о обез бе ђе њу ску па;

– да је 19. сеп тем бра 2009. го ди не у 10.00 ча со ва ују тро одр жан са ста нак 
ОО са пред сед ни ком Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ко ји је пред ло жио по ме ра ње 
ску па на Ушће, без кон крет ног об ја шње ња на ко ји на чин би та мо скуп мо-
гао би ти за шти ћен, на кон че га је пред став ни ци ма ОО уру че но оспо ре но ре-
ше ње Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, ко јим се по пр ви пут зва нич но  
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об ја вљу је да Ми ни стар ство ме ња ло ка ци ју ску па, од но сно да га ин ди рект-
но за бра њу је због „екс трем но ви со ког ри зи ка“.

Из све га на ве де ног под но си о ци устав не жал бе за кљу чу ју, да ју ћи де таљ-
но обра зло же ње за сво је тврд ње, сле де ће:

– да је др жа ва од го вор на за кр ше ње сло бо де оку пља ња, јер је по ли ци ја 
оспо ре ним ре ше њем de fac to за бра ни ла од ви ја ње „По вор ке по но са“ на за то 
при ја вље ној ло ка ци ји у цен тру Бе о гра да и јер ни је ис пу ни ла сво ју по зи тив-
ну оба ве зу да уче сни ке у том ску пу, ме ђу ко ји ма су и под но си о ци устав не 
жал бе, за шти ти од тре ћих ли ца, пре све га од екс трем них на ци о на ли стич-
ких ор га ни за ци ја, ко је су же ле ле на сил но да спре че „По вор ку по но са“, ка-
ко су то већ учи ни ли при ли ком пр ве геј па ра де 2001. го ди не;

– да је др жа ва од го вор на за кр ше ње за бра не дис кри ми на ци је за то што 
по сто је осно ва ни раз ло зи за ве ро ва ње да др жав ни ор га ни ни су за шти ти ли 
сло бо ду оку пља ња под но си ла ца устав не жал бе из соп стве них дис кри ми на-
тор ских по бу да и за то што су про пу сти ли да ис пу не сво ју по зи тив ну оба-
ве зу и за шти те под но си о це устав не жал бе од дис кри ми на тор ског по сту па-
ња тре ћих ли ца због њи хо ве дру га чи је сек су ал не ори јен та ци је;

– да је др жа ва од го вор на за кр ше ње пра ва под но си ла ца устав не жал бе 
на суд ску за шти ту и ефи ка сно прав но сред ство, због на чи на и вре ме на до-
но ше ња ре ше ња о про ме ни ло ка ци је, од но сно за бра не „По вор ке по но са“ 
од стра не по ли ци је, те под но си о ци ни су мо гли да се жа ле ни јед ном дру-
гом др жав ном ор га ну, а по себ но не су ду, ра ди бла го вре ме ног по ни шта ва-
ња на ве де не за бра не и одр жа ва ња „По вор ке по но са“ на пла ни ра ном ме сту 
и у пла ни ра но вре ме.

Под но си о ци устав не жал бе су пред ло жи ли да Устав ни суд устав ну жал-
бу усво ји, по ни шти оспо ре но ре ше ње, утвр ди по вре ду озна че них на че ла и 
пра ва и на кна ду не ма те ри јал не и ма те ри јал не ште те под но си о ци ма устав-
не жал бе, те на ре ди др жав ним ор га ни ма, пре све га Ми ни стар ству уну тра-
шњих по сло ва, Вла ди, Ре пу блич ком јав ном ту жи ла штву и дру гим ту жи-
лач ким и пра во суд ним ор га ни ма, да то ком ор га ни за ци је сле де ће „По вор ке 
по но са“ пре ду зму све ра зум не и при ме ре не ме ре да обез бе де ње но од ви ја-
ње и да спре че ак те дис кри ми на ци је.

2. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо же 
из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор-
га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или 
ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су 
ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва-
ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че-
но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку, на осно ву до ку мен та ци је при-
ло же не уз устав ну жал бу и од го во ра Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва  
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– Ди рек ци ја по ли ци је – Упра ва по ли ци је 03/5 број 212-1714/09-32 од 13. ок-
то бра 2011. го ди не, утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за 
од лу чи ва ње у овом устав но суд ском пред ме ту:

Удру же ње гра ђа на Геј-стрејт али јан са и Ла брис – ор га ни за ци ја за ле-
збеј ска људ ска пра ва пот пи са ле су 31. мар та 2009. го ди не „Ме мо ран дум о 
са рад њи“ са ци љем да ор га ни зу ју По вор ку по но са 2009. го ди не. Тим по во-
дом је фор ми ран ОО „По вор ке по но са“ и уса гла шен је Ак ци о ни план о ор-
га ни зо ва њу ове ма ни фе ста ци је. 

Цен тар за про мо ци ју кул ту ре не на си ља и рав но прав но сти Qu e e ria је 9. 
ју ла 2009. го ди не до ста вио Ми ни ста р ству уну тра шњих по сло ва – Оде ље-
њу уну тра шњих по сло ва Ста ри град при ја ву за јав ну ма ни фе ста ци ју, скуп 
у по кре ту „По вор ка по но са 2009”, за 20. сеп тем бар 2009. го ди не, од 13.00 до 
16.00 ча со ва, са бро јем уче сни ка око 300. У при ја ви је као ме сто одр жа ва ња 
ску па озна чен пла то ис пред Фи ло зоф ског фа кул те та са шет њом кроз ули-
цу Ва се Ча ра пи ћа, пре ко Тр га Ре пу бли ке до Кнез Ми ха и ло ве ули це и на зад 
до Пла тоа код Фи ло зоф ског фа кул те та. ОО „По вор ка по но са 2009. го ди не“ 
је 17. ју ла 2009. го ди не по слао до пис ди рек то ру по ли ци је М.В, са мол бом 
да за ка же са ста нак у ве зи са обез бе ђи ва њем ску па, јер је сма трао да ће овај 
скуп има ти ви сок ри зик. Исто вре ме но, ука за ли су и да „По вор ка по но са“ 
пред ста вља ми ран по ли тич ки скуп ле збеј ки, ге јо ва, би сек су ал них и тран-
срод них осо ба, њи хо вих при ја те ља, ро ди те ља и са рад ни ка у бор би про тив 
дис кри ми на ци је ко јим се из ра жа ва про тест због не рав но прав ног по ло жа-
ја у ко ме се ЛГБТ осо бе на ла зе.

Јав ност је 21. ју ла 2009. го ди не оба ве ште на о да ту му одр жа ва ња „По-
вор ке по но са“. 

Скуп „По вор ка по но са” је по но во при ја вљен 31. ав гу ста 2009. го ди не 
Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва, због из ла ска удру же ња Qu e e riа из ОО. 
Скуп је при ја вљен за исти да тум и ме сто од стра не осам фи зич ких ли ца ко-
ја су чи ни ла ОО, ме ђу ко ји ма су и сви под но си о ци устав не жал бе.

Чла но ви ОО су 16. сеп тем бра 2009. го ди не под не ли Град ској оп шти ни 
Ста ри град – Оде ље њу за ко му нал не по сло ве и ко му нал ну ин спек ци ју при-
ја ву ску па у по кре ту. При ја ва ску па у по кре ту под не та је и град ском Се кре-
та ри ја ту за са о бра ћај, ко ји је 17. сеп тем бра 2009. го ди не, ак том ИВ-02 број 
344.6-294/09, дао са гла сност да се „да на 20. сеп тем бра 2009. го ди не у пе ри-
о ду од 11.00 до 14.00 ча со ва, уз аси стен ци ју Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва мо же из вр ши ти по себ на ор га ни за ци ја са о бра ћа ја на кон ти ну и-
ра но по ве за ним де о ни ца ма ули ца на по те зу Ва си на, Трг Ре пу бли ке и Кнез 
Ми ха и ло вом“, уз ис пу ње ње од ре ђе них усло ва и уз на во ђе ње да „под но си-
лац зах те ва сно си све про ис те кле тро шко ве као и уве ћа не тро шко ве оста-
лих ор га ни за ци ја и гра ђа на ко ји су по сле ди ца одр жа ва ња ма ни фе ста ци је“.

Ми ни ста р ство уну тра шњих по сло ва – Ди рек ци ја по ли ци је је 19. сеп-
тем бра 2009. го ди не до не ло оспо ре но ре ше ње 03 број 8988/09-20 „са зи ва-
чу јав ног ску па под на зи вом „По вор ка по но са“ о про ме ни ло ка ци је, тј. да 
се јав ни скуп одр жи у пар ку при ја тељ ства Ушће на Но вом Бе о гра ду или на 
пла тоу ис пред Па ла те Ср би је, сход но Ре ше њу о од ре ђи ва њу про сто ра за  
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оку пља ње гра ђа на у Бе о гра ду („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, број 13/97)“. 
У обра зло же њу оспо ре ног ре ше ња је, по ред оста лог, на ве де но да „са гле да ва-
ју ћи укуп но ста ње без бед но сти на те ри то ри ји гра да Бе о гра да, као и на ја ве 
ви ше не фор мал них гру па и удру же ња гра ђа на да ће по сва ку це ну на сто ја-
ти да на сил но спре че одр жа ва ње на ја вље ног ску па, по сто је ве ли ки без бед-
но сни ри зи ци и прет ња за одр жа ва ње јав ног ску па у цен тру гра да”. У оспо-
ре ном ре ше њу ни је на ве де на по у ка о прав ном ле ку.

Из на во да устав не жал бе про из ла зи да су пре до но ше ња оспо ре ног ре-
ше ња под но си о ци устав не жал бе, као чла но ви ОО „По вор ке по но са“ има ли 
не ко ли ко кон та ка та са од го вор ним ли ци ма из Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва, и то: 11. ав гу ста 2009. го ди не, 11. сеп тем бра 2009. го ди не, 14. сеп-
тем бра 2009. го ди не, 15. сеп тем бра 2009. го ди не, 17. и 18. сеп тем бра 2009. 
го ди не, а и 19. сеп тем бра 2009. го ди не са пред сед ни ком Вла де.

Из од го во ра на устав ну жал бу Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва – 
Ди рек ци ја по ли ци је (у да љем тек сту: Ми ни стар ство) про из ла зи: да је Ми-
ни ста р ство на кон при је ма при ја ве раз ма тра ло ис пу ње ност за кон ских усло ва 
и из вр ши ло без бед но сну про це ну за одр жа ва ње на ве де ног ску па; да је пред-
у зе то низ ме ра и ак тив но сти у ци љу одр жа ва ња на ве де ног ску па без на ру-
ша ва ња јав ног ре да и ми ра и угро жа ва ња жи во та и имо ви не љу ди (без на-
во ђе ња ко је су кон крет не ме ре и ак тив но сти пред у зе те и ка да); да је са ОО 
„По вор ке по но са” одр жа но ви ше са ста на ка ка ко би се пр о на шло ре ше ње да 
се при ја вље ни скуп одр жи, а да се ње го вим одр жа ва њем не угро зе, од но сно 
не до ве ду у пи та ње жи вот и здра вље љу ди или имо ви на; да су пред у зи ма-
не и дру ге ак тив но сти из де ло кру га ра да Ми ни стар ства ра ди при ку пља ња 
опе ра тив них са зна ња и ин фор ма ци ја о озбиљ но сти прет њи и на ја ва екс-
трем них гру па и ор га ни за ци ја да ни по ко ју це ну не ће до зво ли ти одр жа ва-
ње на ве де ног ску па; да су при ба вље ни по да ци од под руч них по ли циј ских 
упра ва и Без бед но сно ин фор ма тив не аген ци је ука зи ва ли да одр жа ва ње на-
ве де ног ску па пра те ве о ма ви со ки без бед но сни ри зи ци; да су то ком одр жа-
ва ња за јед нич ких са ста на ка са пред став ни ци ма ОО раз ма тра не мо гућ но-
сти „да се, евен ту ал но, одр жа ва ње јав ног ску па при вре ме но од ло жи а да се 
у том пе ри о ду, кроз сред ства јав ног ин фор ми са ња, па нел ди ску си је и три-
би не на ко ји ма би уче ство ва ли при пад ни ци ЛГБТ осо ба оства ри по вољ ни-
ја дру штве на кли ма за одр жа ва ње ску па са ма ње без бед но сних ри зи ка”; да 
је на за јед нич ким са стан ци ма раз ма тра на мо гућ ност да се јав ни скуп одр-
жи на Ушћу или не ком дру гом ме сту на ко ме би обез бе ђе ње ску па мо гло 
да се из вр ши са ма ње ри зи ка по без бед ност уче сни ка ску па, гра ђа на и по-
ли циј ских слу жбе ни ка; да је на кон при ку пља ња по да та ка и ин фор ма ци ја 
до шло до про це не да ће, и по ред ан га жо ва ња по треб ног бро ја по ли циј ских 
слу жбе ни ка и опре ме за обез бе ђе ње ску па, до ћи до на си ља и на ру ша ва ња 
јав ног ре да и ми ра у ве ћем оби му, по себ но има ју ћи у ви ду ме сто одр жа ва-
ња јав ног ску па – цен тар гра да, на ко ме по сто је оте жа ва ју ћи фак то ри обез-
бе ђе ња; да је од лу ка о про ме ни ме ста одр жа ва ња ску па до не та ис кљу чи во 
из без бед но сних раз ло га, јер се на том ме сту скуп мо гао одр жа ти и обез-
бе ди ти са знат но ма њим ри зи ци ма. На кра ју од го во ра се за кљу чу је да су  
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ова кве про це не би ле оправ да не и тач не, на шта ука зу је и обим на си ља ис-
ка зан при ли ком одр жа ва ња „Па ра де по но са” 2010. го ди не у Бе о гра ду, „иа-
ко је став гра ђа на и ан ти геј ак ти ви ста за одр жа ва ње овог ску па био знат но 
ли бе рал ни ји не го 2009. го ди не”.

4. Од ред ба ма чла на 21. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да су пред 
Уста вом и за ко ном сви јед на ки (став 1); да сва ко има пра во на јед на ку за-
кон ску за шти ту, без дис кри ми на ци је (став 2); да је за бра ње на сва ка дис-
кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, a на ро чи то по 
осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, 
ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, 
је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (став 3); да се не 
сма тра ју дис кри ми на ци јом по себ не ме ре ко је Ре пу бли ка Ср би ја мо же уве-
сти ра ди по сти за ња пу не рав но прав но сти ли ца или гру пе ли ца ко ја су су-
штин ски у не јед на ком по ло жа ју са оста лим гра ђа ни ма (став 4).

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

Чла ном 36. став 2. Уста ва се утвр ђу је да сва ко има пра во на жал бу или 
дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње го вом пра ву, 
оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су.

Од ред бе чла на 54. Уста ва утвр ђу ју: да је мир но оку пља ње гра ђа на сло-
бод но (став 1); да оку пља ње у за тво ре ном про сто ру не под ле же одо бре њу, 
ни при ја вљи ва њу (став 2); да се збо ро ви, де мон стра ци је и дру га оку пља-
ња гра ђа на на отво ре ном про сто ру при ја вљу ју др жав ном ор га ну, у скла ду 
са за ко ном (став 3); да се сло бо да оку пља ња мо же за ко ном огра ни чи ти са-
мо ако је то нео п ход но ра ди за шти те јав ног здра вља, мо ра ла, пра ва дру гих 
или без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је (став 4).

Пре ма чла ну 198. став 2. Уста ва, за ко ни тост ко нач них по је ди нач них 
ака та ко ји ма се од лу чу је о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те-
ре су под ле же пре и спи ти ва њу пред су дом у управ ном спо ру, ако у од ре ђе-
ном слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та.

С об зи ром на то да се озна че не од ред бе чл. 11, 13. и 14. Европ ске кон вен-
ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, по сво јој су шти ни, не 
раз ли ку ју од од ре да ба чла на 21, чла на 36. став 2. и чла на 54. Уста ва, Устав ни 
суд је ис так ну те по вре де на че ла и пра ва це нио у од но су на од ред бе Уста ва.

За ко ном о оку пља њу гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 51/92, 53/93, 
67/93, 17/99, 33/99 и 48/94, „Слу жбе ни лист СРЈ“, број 21/01 и „Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 29/01 и 101/05) про пи са но је: да су оку пља ња гра ђа на сло-
бод на и да се оства ру ју на на чин про пи сан овим за ко ном (члан 1); да се оку-
пља њем гра ђа на, у сми слу овог за ко на, сма тра са зи ва ње и одр жа ва ње збо-
ра или дру гог ску па на за то при ме ре ном про сто ру (у да љем тек сту: јав ни 
скуп), да се про сто ром при ме ре ним за јав ни скуп сма тра про стор ко ји је 
при сту па чан и по го дан за оку пља ње ли ца чи ји број и иден ти тет ни су уна-
пред од ре ђе ни и на ко ме оку пља ње гра ђа на не до во ди до оме та ња јав ног  
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са о бра ћа ја, угро жа ва ња здра вља, јав ног мо ра ла или без бед но сти љу ди и 
имо ви не, те да се про сто ром при ме ре ним за јав ни скуп сма тра и про стор 
на ко ме се од ви ја јав ни са о бра ћај пре во зним сред стви ма кад је мо гу ће до-
дат ним ме ра ма обез бе ди ти при вре ме ну из ме ну ре жи ма са о бра ћа ја, као и за-
шти ту здра вља и без бед ност љу ди и имо ви не, за шта се обез бе ђу ју сред ства 
у скла ду с овим за ко ном, али да се јав ни скуп не мо же одр жа ва ти у бли зи-
ни Са ве зне скуп шти не и На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је не по сред-
но пре и у вре ме њи хо вог за се да ња и да се ак том оп шти не, од но сно гра да 
од ре ђу ју про сто ри из ст. 2. и 3. овог чла на, с тим да се на про сто ру из ста ва 
3. овог чла на јав ни скуп се мо же одр жа ва ти од 8 до 14 и 18 до 23 са та и мо-
же тра ја ти нај ду же три са та (члан 2); да се јав ни скуп мо же при ја ви ти и од-
ви ја ти као кре та ње уче сни ка јав ног ску па на од ре ђе ном про сто ру (у да љем 
тек сту: јав ни скуп у по кре ту) и да се јав ни скуп у по кре ту на про сто ру из 
чла на 2. став 3. мо же од ви ја ти са мо не пре ки ну тим кре та њем, осим на ме-
сту по ла ска и за вр шет ка (члан 3); да при ја ву за одр жа ва ње јав ног ску па мо-
же под не ти сва ко фи зич ко, од но сно прав но ли це (у да љем тек сту: са зи вач) 
(члан 4. став 1); да је за одр жа ва ње ре да на јав ном ску пу од го во ран са зи вач 
и да по сло ве за шти те лич не и имо вин ске си гур но сти уче сни ка јав ног ску па 
и дру гих гра ђа на, одр жа ва ње јав ног ре да и ми ра, без бед но сти са о бра ћа ја и 
дру ге по сло ве ко ји се од но се на обез бе ђи ва ње јав ног ску па оба вља Ми ни-
стар ство уну тра шњих по сло ва (члан 5. ст. 1. и 2); да при ја ву за одр жа ва ње 
јав ног ску па са зи вач под но си Ми ни ста р ству уну тра шњих по сло ва – ор га-
ни за ци о ној је ди ни ци на под руч ју одр жа ва ња јав ног ску па (у да љем тек сту: 
над ле жни ор ган), нај ка сни је 48 са ти пре вре ме на за ко је је јав ни скуп за-
ка зан; да при ја ву за одр жа ва ње јав ног ску па из чла на 2. став 3. овог за ко-
на, са зи вач под но си над ле жном ор га ну нај ка сни је пет да на пре вре ме на за 
ко је је јав ни скуп за ка зан, да се при ја ва под но си лич но или пре по ру че ном 
по шиљ ком и да мо ра би ти пот пи са на, да рок за при ја ву под не ту пре по ру-
че ном по шиљ ком те че од да на при спе ћа по шиљ ке, да при ја ва са др жи про-
грам и циљ јав ног ску па, по дат ке о од ре ђе ном ме сту, вре ме ну одр жа ва ња и 
тра ја њу јав ног ску па и по дат ке о ме ра ма ко је са зи вач пред у зи ма за одр жа-
ва ње ре да у ре дар ској слу жби ко ју ра ди то га ор га ни зу је, са про це ном бро ја 
уче сни ка јав ног ску па, да при ја ва јав ног ску па у по кре ту са др жи и де таљ-
но од ре ђе ну тра су кре та ња, ме сто по ла ска и ме сто за вр шет ка и да ко пи ју 
при ја ве са зи вач исто вре ме но до ста вља над ле жном ор га ну оп шти не, од но-
сно гра да из чла на 5. став 3. овог за ко на (члан 6).

Од ред ба ма чла на 9. на ве де ног за ко на про пи са но је: да ће над ле жни ор-
ган при вре ме но за бра ни ти одр жа ва ње јав ног ску па ко ји је усме рен на на-
сил но ме ња ње Уста вом утвр ђе ног по рет ка, на ру ша ва ње те ри то ри јал не це-
ло ви то сти и не за ви сно сти Ре пу бли ке Ср би је, кр ше ње Уста вом за јем че них 
сло бо да и пра ва чо ве ка и гра ђа ни на, иза зи ва ње и под сти ца ње на ци о нал-
не, ра сне и вер ске не тр пе љи во сти и мр жње (став 1); да ће о при вре ме ној 
за бра ни јав ног ску па над ле жни ор ган оба ве сти ти са зи ва ча нај ка сни је у ро-
ку од 12 са ти пре вре ме на за ко је је скуп за ка зан (став 2); да ће над ле жни  
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ор ган у ро ку из ста ва 2. овог чла на упу ти ти ме сно над ле жном окру жном 
су ду обра зло жен зах тев за од лу чи ва ње о за бра ни јав ног ску па из раз ло га 
са др жа них у ста ву 1. овог чла на (у да љем тек сту: зах тев) (став 3).

Чла ном 11. истог за ко на про пи са но је: да над ле жни ор ган мо же да за-
бра ни одр жа ва ње јав ног ску па ра ди спре ча ва ња оме та ња јав ног са о бра-
ћа ја, угро жа ва ња здра вља, јав ног мо ра ла или без бед но сти љу ди и имо ви-
не (став 1), да је о за бра ни одр жа ва ња јав ног ску па над ле жни ор ган ду жан 
да оба ве сти са зи ва ча нај ка сни је 12 са ти пре вре ме на за ко је је скуп за ка-
зан (став 2); да жал ба на за бра ну из ста ва 1. овог чла на не од ла же из вр ше-
ње ре ше ња (став 3).

Ре ше њем о од ре ђи ва њу про сто ра за оку пља ње гра ђа на у Бе о гра ду („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да“, број 13/97), по ред оста лог, пред ви ђе но је: да се 
овим ре ше њем, у скла ду са За ко ном, од ре ђу ју про сто ри при ме ре ни за оку-
пља ње гра ђа на у Бе о гра ду и на чин пла ћа ња ка у ци је (I); да се као про сто ри 
при ме ре ни за оку пља ње гра ђа на у Бе о гра ду, на ко ји ма оку пља ње гра ђа на 
не до во ди до оме та ња јав ног са о бра ћа ја, угро жа ва ња здра вља, или без бед-
но сти љу ди и имо ви не, од ре ђу ју, по ред оста лих, Парк при ја тељ ства, по вр-
ши не 130.000 м2 са мо гућ но шћу оку пља ња до 400.000 гра ђа на и пла то код 
но вог Фи ло зоф ског фа кул те та, по вр ши не 2.600 м2, са мо гућ но шћу оку пља-
ња до 10.000 гра ђа на (II тач. 2) и 5)); да се јав ни скуп у по кре ту мо же од ви-
ја ти на про сто ру на ко ме се не оме та јав ни са о бра ћај и на про сто ру на ко-
ме се од ви ја јав ни са о бра ћај, а од ме ста по ла ска до ме ста за вр шет ка ску па 
мо гу ће је обез бе ди ти при вре ме ну из ме ну ре жи ма са о бра ћа ја, као и за шти-
ту здра вља и без бед но сти љу ди и имо ви не (IV тач ка 1)). 

5. Ис пи ту ју ћи по сто ја ње Уста вом и За ко ном утвр ђе них прет по став ки 
за од лу чи ва ње о овој устав ној жал би, Устав ни суд је прет ход но кон ста то-
вао да је устав на жал ба из ја вље на про тив ре ше ња Ди рек ци је по ли ци је Ми-
ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је 03 број 8988/09-20 од 
19. сеп тем бра 2009. го ди не и рад њи про пу шта ња др жав них ор га на Ми ни-
стар ства уну тра шњих по сло ва да спре че на си ље над уче сни ци ма „По вор-
ке по но са“ од стра не тре ћих ли ца и да им обез бе де суд ску за шти ту и ефи-
ка сно прав но сред ство. 

Има ју ћи у ви ду од ред бе чла на 170. Уста ва и чла на 82. За ко на о Устав-
ном су ду, као и до са да шњу прак су Устав ног су да и прав не ста во ве у по сту-
па њу по устав ним жал ба ма ко ји су усво је ни на сед ни ца ма Устав ног су да 
од 30. ок то бра 2008. го ди не и 2. апри ла 2009. го ди не, Суд на ла зи да је по-
треб но ис пи та ти по сто ја ње три прет по став ке за од лу чи ва ње о овој устав-
ној жал би, и то: 1) да ли је устав на жал ба до пу ште на ra ti o ne per so nae; 2) да 
ли је устав на жал ба до пу ште на ra ti o ne ma te ri ae и 3) да ли су ис цр пље на сва 
прав на сред ства пре из ја вљи ва ња устав не жал бе.

Ис пи ту ју ћи по сто ја ње пр ве прет по став ке, Устав ни суд је кон ста то вао 
да су под но си о ци устав не жал бе фи зич ка ли ца ко ја су, по ред оста лих ли ца, 
при ја ви ла скуп „По вор ка по но са“ 31. ав гу ста 2009. го ди не, чи је (не)одр жа-
ва ње је пред мет оспо ра ва ња. Та ко ђе, има ју ћи у ви ду да се са др жи на оспо ре-
ног ре ше ња Ми ни ста р ства ко јим је про ме ње на ло ка ци ја одр жа ва ња ску па 
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од но си на са зи ва че јав ног ску па, то је Устав ни суд оце нио да су под но си о-
ци устав не жал бе ак тив но ле ги ти ми са ни за под но ше ње устав не жал бе, од-
но сно да је устав на жал ба до пу ште на ra ti o ne per so nae.

Раз ма тра ју ћи пи та ње до пу ште но сти устав не жал бе ra ti o ne ma te ri ae, 
Устав ни суд је утвр дио да је са др жи на оспо ре ног ре ше ња Ми ни ста р ства у 
ди рект ној ве зи, пре све га, са оства ри ва њем Уста вом за јем че не сло бо де оку-
пља ња, те је оце нио да оспо ре ни акт и са њим по ве за не оспо ре не рад ње, 
пред ста вља ју по је ди нач ни акт и рад ње у сми слу чла на 170. Уста ва и чла на 
82. За ко на о Устав ном су ду.

При ли ком ис пи ти ва ња по сто ја ња усло ва да ли су у кон крет ном слу ча-
ју под но си о ци устав не жал бе ис ко ри сти ли ре дов на прав на сред ства за за-
шти ту сво јих пра ва, од но сно да ли су би ла пред ви ђе на дру га прав на сред-
ства ко ја су под но си о ци мо гли ко ри сти ти пре из ја вљи ва ња устав не жал бе, 
Устав ни суд кон ста ту је да За ко ном о оку пља њу гра ђа на ни је пред ви ђе на 
мо гућ ност до но ше ња ре ше ња о про ме ни ме ста одр жа ва ња при ја вље них 
ску по ва, те са мим тим За ко ном ни је про пи са но ни прав но сред ство про-
тив та квог ре ше ња. Та ко ђе, Устав ни суд ука зу је да у оспо ре ном ре ше њу ни-
је на ве де на по у ка о прав ном ле ку. Чак и да су под но си о ци устав не жал бе 
ко ри сти ли не ко прав но сред ство, о ње му са свим си гур но не би мо гло би ти 
од лу че но бла го вре ме но, до 20. сеп тем бра 2009. го ди не у 11.00 ча со ва за ка-
да је за ка зан по че так ску па, јер би до не та од лу ка о прав ном сред ству има-
ла posthoc ка рак тер, па не би мо гла да обез бе ди аде кват ну и бла го вре ме ну, 
а са мим тим и де ло твор ну за шти ту у ве зи са по вре дом сло бо де оку пља ња. 
Сле дом на ве де ног, Устав ни суд сма тра да под но си о ци устав не жал бе ни су 
у овом слу ча ју мо гли да обез бе де од го ва ра ју ћу за шти ту сво јих пра ва пре 
под но ше ња устав не жал бе.

Са гла сно из ло же ном, Устав ни суд је оце нио да по сто је Уста вом и За ко-
ном утвр ђе не прет по став ке за од лу чи ва ње о овој устав ној жал би.

6. По ла зе ћи од на во да и раз ло га устав не жал бе, зах те ва ко ји су у њој 
ис так ну ти и утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, Устав ни суд ука зу је на сле де ће:

Сло бо да оку пља ња не пред ста вља ап со лут но пра во, већ тр пи од ре ђе на 
огра ни че ња у слу ча је ви ма ко ји су про пи са ни чла ном 54. Уста ва.

Од ред бом чла на 54. став 4. Уста ва утвр ђе но је да се сло бо да оку пља ња 
мо же за ко ном огра ни чи ти са мо ако је то нео п ход но ра ди за шти те јав ног 
здра вља, мо ра ла, пра ва дру гих или без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је.

Пр во огра ни че ње сло бо де оку пља ња од но си се на зах тев да оку пља ње 
бу де мир но, што под ра зу ме ва на чин на ко ји се ор га ни зу је је дан скуп и на 
ко ме се из ра жа ва ју од ре ђе на ми шље ња, иде је и ста во ви. Под мир ним оку-
пља њем не под ра зу ме ва се са др жи на из не тог ми шље ња. Уко ли ко се на не-
ком ску пу из ра жа ва ми шље ње ко је пред ста вља го вор мр жње или ко јим се 
по зи ва на рат или дис кри ми на ци ју, он да се мо ра по ста ви ти ја сна ли ни ја 
раз гра ни че ња из ме ђу пра ва на сло бо ду оку пља ња и пра ва на сло бо ду из-
ра жа ва ња. 

Оста ла огра ни че ња сло бо де оку пља ња од но се се на по тре бу за шти те 
јав ног здра вља, мо ра ла, пра ва дру гих или без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је.
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Сло бо да оку пља ња у Ре пу бли ци Ср би ји уре ђе на је За ко ном о оку пља њу 
гра ђа на из 1992. го ди не. Пре ма на ве де ном за ко ну, под оку пља њем гра ђа на 
се сма тра са зи ва ње и одр жа ва ње збо ра или дру гог ску па на за то при ме ре-
ном ме сту (члан 2. став 1). Устав и За кон не пред ви ђа ју оба ве зно при ба-
вља ње до зво ле за одр жа ва ње јав ног ску па. То зна чи да се на одр жа ва ње 
јав них ску по ва не при ме њу је си стем до зво ле, већ си стем при ја ве. Уко ли-
ко скуп тре ба да се одр жи на ме сту на ко ме се од ви ја јав ни са о бра ћај, скуп 
се мо ра при ја ви ти нај ка сни је пет да на пре вре ме на за ко је је за ка зан. Уко-
ли ко се ра ди о ску пу у по кре ту, у при ја ви се мо ра ју на ве сти тра са кре та ња, 
ме сто по ла ска и ме сто за вр шет ка ску па. За кон из ри чи то од ре ђу је про стор 
ко ји је при ме рен за јав ни скуп. Ме ста на ко ји ма се јав ни ску по ви мо гу одр-
жа ва ти бли же се уре ђу ју ак ти ма оп шти не, од но сно гра да. Та кав акт у Бе о-
гра ду пред ста вља Ре ше ње о од ре ђи ва њу про сто ра за оку пља ње гра ђа на, у 
ко ме су так са тив но на ве де на ме ста на ко ји ма се јав ни ску по ви мо гу од ви-
ја ти без угро жа ва ња и из ме шта ња са о бра ћа ја, као и она ме ста ко ја зах те-
ва ју при вре ме но из ме шта ње јав ног са о бра ћа ја. 

За ко ном су про пи са на два раз ли чи та по ступ ка у ко ји ма се мо же за бра-
ни ти одр жа ва ње при ја вље ног јав ног ску па. Пр ви, ко ји се од но си на при вре-
ме ну за бра ну одр жа ва ња јав ног ску па ко ји је усме рен на на сил но ме ња ње 
Уста вом утвр ђе ног по рет ка, на ру ша ва ње те ри то ри јал не це ло ви то сти и не-
за ви сно сти Ре пу бли ке Ср би је, кр ше ње Уста вом за јем че них сло бо да и пра-
ва чо ве ка и гра ђа ни на, иза зи ва ње и под сти ца ње на ци о нал не, ра сне и вер-
ске не тр пе љи во сти и мр жње. Дру ги се од но си на за бра ну јав ног ску па ко ји 
би мо гао да оме та јав ни са о бра ћај или да угро зи здра вље, јав ни мо рал и 
без бед ност љу ди и имо ви не. У оба слу ча ја про пи сан је прав ни лек про тив 
до не тих ре ше ња.

У кон крет ном слу ча ју, Устав ни суд кон ста ту је:
1) да је скуп под на зи вом „По вор ка по но са“ био бла го вре ме но и уред-

но при ја вљен и да су над ле жни ор га ни да ли са гла сност да се скуп одр жи 
20. сеп тем бра 2009. го ди не, од 11.00 до 14.00 ча со ва, „на кон ти ну и ра но по-
ве за ним де о ни ца ма ули ца на по те зу Ва си на, Трг Ре пу бли ке и Кнез Ми ха и-
ло ва“, из че га не спор но про из ла зи да су др жав ни ор га ни сма тра ли да не ма 
ни јед ног од осно ва утвр ђе них Уста вом и про пи са них за ко ном да се огра-
ни чи оку пља ње, од но сно за бра ни одр жа ва ње ску па;

2) да је при ја вље но ме сто одр жа ва ња ску па, пла то код Фи ло зоф ског 
фа кул те та, пред ви ђе но Ре ше њем о од ре ђи ва њу про сто ра за оку пља ње гра-
ђа на у Бе о гра ду као ме сто ко је је при ме ре но за оку пља ње до 10.000 гра ђа-
на (II тач. 2) и 5));

3) да је оспо ре ним ре ше њем Ми ни ста р ства од 19. сеп тем бра 2009. го-
ди не про ме ње но ме сто одр жа ва ња ску па на Парк при ја тељ ства (Ушће) или 
на пла то ис пред Па ла те Ср би ја, јер је Ми ни стар ство про це ни ло да је одр-
жа ва ње ску па на при ја вље ној ло ка ци ји „са аспек та без бед но сти екс трем-
но ви со ког ри зи ка и да мо же до ћи до на ру ша ва ња јав ног ре да и ми ра у ве-
ћем оби му на те ри то ри ји гра да Бе о гра да...“;
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4) да За ко ном о оку пља њу гра ђа на ни је пред ви ђе но овла шће ње Ми ни-
стар ства за до но ше ње ре ше ња о про ме ни ме ста одр жа ва ња при ја вље них 
ску по ва ко ји ни су за бра ње ни.

Да кле, оспо ре ним ре ше њем Ми ни ста р ства про ме ње на је ло ка ци ја одр-
жа ва ња ску па „По вор ка по но са“, те ни је екс пли цит но оне мо гу ће но мир но 
оку пља ње ЛГБТ по пу ла ци је. Ме ђу тим, Устав ни суд је оце нио да је до но ше-
њем оспо ре ног ре ше ња, и то са мо је дан дан пре за ка за ног ску па, за пра во, 
огра ни че но пра во на мир но оку пља ње уче сни ка при ја вље ног ску па. До но-
ше њем оспо ре ног ре ше ња „о про ме ни ло ка ци је одр жа ва ња ску па“, ко је не-
ма прав но уте ме ље ње у по зи тив ним за кон ским про пи си ма, Ми ни стар ство 
је за пра во оне мо гу ћи ло уче сни ке ску па да се оку пе на ме сту на ко ме су же-
ле ли, а ко је је, са гла сно Ре ше њу о од ре ђи ва њу про сто ра за оку пља ње гра-
ђа на у Бе о гра ду, пред ви ђе но и до зво ље но.

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да до но ше ње оспо ре ног ре ше ња ни је би ло 
пред ви ђе но за ко ном, као и да је исто до не то и под но си о ци ма устав не жал-
бе до ста вље но 19. сеп тем бра 2009. го ди не, да кле 24 ча са пре одр жа ва ња 
ску па, те да под но си о ци устав не жал бе ни су има ли на рас по ла га њу прав но 
сред ство ко јим би по би ја ли за ко ни тост оспо ре ног ре ше ња, Устав ни суд је 
утвр дио да је оспо ре ним ре ше њем Ми ни ста р ства под но си о ци ма по вре ђе-
но пра во на сло бо ду оку пља ња из чла на 54. став 1. Уста ва и пра во на прав-
но сред ство из чла на 36. став 2. Уста ва. Бу ду ћи да, пре ма од ред би чла на 198. 
став 2. Уста ва, за ко ни тост ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу-
је о пра ви ма ли ца под ле же пре и спи ти ва њу пред су дом у управ ном спо ру, 
а да у кон крет ном слу ча ју та ква суд ска за шти та под но си о ци ма ни је обез-
бе ђе на, Устав ни суд је оце нио да су под но си о ци ма устав не жал бе пра во на 
сло бо ду оку пља ња и пра во на прав но сред ство по вре ђе ни у ве зи са на че-
лом суд ске за шти те из чла на 22. став 1. Уста ва.

Устав ни суд је на шао да је, у су шти ни, оспо ре на рад ња Ми ни ста р ства да 
под но си о ци ма устав не жал бе обез бе ди суд ску за шти ту и ефи ка сно прав но 
сред ство, кон зу ми ра на утвр ђе ним по вре да ма пра ва ко ја су из вр ше на оспо-
ре ним по је ди нач ним ак том Ми ни ста р ства. 

У по гле ду оспо ре них рад њи про пу шта ња др жав них ор га на да спре че 
на си ље над уче сни ци ма „По вор ке по но са“ од стра не тре ћих ли ца, Устав-
ни суд је кон ста то вао да по тен ци јал на прет ња на си љем пре ма уче сни ци ма 
ску па ко ји ни је одр жан, не пред ста вља до во љан основ за тврд њу о по вре-
ди устав них пра ва под но си ла ца озна че ном рад њом.

7. По ла зе ћи од све га до са да из не тог, Устав ни суд је у овом де лу устав-
ну жал бу усво јио, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су-
ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) и од лу чио као у пр вом де лу тач-
ке 1. из ре ке.

На осно ву чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном су ду, Устав ни суд је у 
тач ки 2. из ре ке од лу чио да се пра вич но за до во ље ње под но си ла ца устав-
не жал бе због кон ста то ва них по вре да пра ва, у кон крет ном слу ча ју, оства-
ри об ја вљи ва њем ове Од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.  
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На и ме, Устав ни суд је оце нио да је су шти на по вре ђе них пра ва та кве при-
ро де да се пра вич но за до во ље ње не би мо гло по сти ћи на кна дом не ма те ри-
јал не и ма те ри јал не ште те под но си о ци ма устав не жал бе, с об зи ром на то 
да они ни су би ли је ди ни са зи ва чи ску па, а по себ но има ју ћи у ви ду и пра ва 
дру гих ли ца ко ја су би ла по тен ци јал ни уче сни ци ску па. 

8. Оце њу ју ћи по сто ја ње по вре де чла на 21. Уста ва, Устав ни суд и у овом 
устав но суд ском пред ме ту кон ста ту је да за бра на дис кри ми на ци је пред ста-
вља јед но од основ них на че ла на ко ји ма по чи ва оства ри ва ње свих Уста вом 
за јем че них људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да. Сто га је по вре да на че ла 
за бра не дис кри ми на ци је ак це сор не при ро де, од но сно она мо же би ти ве за-
на са мо за исто вре ме но учи ње ну по вре ду или ус кра ћи ва ње не ког од ре ђе-
ног устав ног пра ва или сло бо де. Да би Устав ни суд у по ступ ку по устав ној 
жал би мо гао да це ни да ли је оспо ре ним по је ди нач ним ак том или рад њом 
до шло до дис кри ми на ци је под но си о ца устав не жал бе, на во ди о учи ње ној 
дис кри ми на ци ји мо ра ју би ти у ве зи са по вре дом или ус кра ћи ва њем кон-
крет ног људ ског или ма њин ског пра ва или сло бо де. 

У кон крет ном слу ча ју, не сум њи во је да се на во ди о по вре ди на че ла за-
бра не дис кри ми на ци је мо гу до ве сти у ве зу са по вре дом, од но сно ус кра ћи-
ва њем пра ва на сло бо ду оку пља ња. Да кле, члан 21. Уста ва се мо же до ве сти 
у ве зу са окол но сти ма овог слу ча ја.

Устав ни суд, пре све га, ис ти че да сек су ал на ори јен та ци ја, иа ко ни је екс-
пли цит но на ве де на као основ дис кри ми на ци је у чла ну 21. став 3. Уста ва, 
не сум њи во пот па да под на ве де ну од ред бу Уста ва, бу ду ћи да она га ран ту је 
да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки и да је сва ка дис кри ми на ци ја за-
бра ње на, по би ло ком осно ву, па да кле и по осно ву сек су ал не ори јен та ци је 
(ви де ти пре су ду Европ ског су да за људ ска пра ва у пред ме ту Коzаk про тив 
Пољ ске, од 2. мар та 2010. го ди не). 

Устав но прав ном оце ном оспо ре ног ре ше ња, Устав ни суд ни је на шао да 
је по сто јао екс пли ци тан дис кри ми на тор ски став Ми ни ста р ства пре ма под-
но си о ци ма устав не жал бе по осно ву њи хо ве сек су ал не ори јен та ци је, те сто-
га ни је ни спро во дио тест за оце њи ва ње ди рект не дис кри ми на ци је. Ме ђу-
тим, Устав ни суд ис ти че да дис кри ми на ци ја по сто ји и у слу ча је ви ма ка да 
над ле жни др жав ни ор га ни, без дис кри ми на тор не на ме ре, пред у зи ма ју од-
ре ђе не ме ре ко је не сра змер но по га ђа ју при пад ни ке јед не дру штве не гру пе, 
чак иа ко се ди рект но не од но се на њих, као и ка да не пред у зи ма ју све што 
је у њи хо вој над ле жно сти ка ко би спре чи ле дис кри ми на ци ју од ре ђе не гру-
пе од стра не тре ћих ли ца. У ова квим слу ча је ви ма по сред не дис кри ми на ци-
је, пре ма прак си Европ ског су да за људ ска пра ва, до вољ но је да под но си о ци 
из не су pri ma faciаe до ка зе за по сто ја ње раз ли чи тог по сту па ња и ти ме те-
рет до ка зи ва ња пре ла зи на ту же ну др жа ву, ко ја тре ба да за пред у зе те ме ре 
пру жи ра зум но и објек тив но оправ да ње (ви де ти пре су ду у пред ме ту Or šuš 
и дру ги про тив Хр ват ске, од 16. мар та 2010. го ди не).

По ла зе ћи од чи ње нич ног ста ња утвр ђе ног у тач ки 4. обра зло же ња ове 
од лу ке, Устав ни суд је утвр дио да скуп „По вор ка по но са“ ни је одр жан. Сто га 
се не мо же по у зда но за кљу чи ти да над ле жни др жав ни ор га ни ни су спре чи ли  
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дис кри ми на ци ју уче сни ка ску па од стра не тре ћих ли ца, јер ску па ни је ни 
би ло. Та ко ђе, Устав ни суд је оце нио да у устав ној жал би ни су на ве де ни до-
ка зи ко ји би, pri ma faciаe, ука зи ва ли на по сто ја ње раз ли чи тог по сту па ња 
Ми ни стар ства пре ма под но си о ци ма устав не жал бе због њи хо ве сек су ал не 
ори јен та ци је у од но су на уче сни ке дру гих јав них ску по ва.

Сле дом из не тог, Устав ни суд је на шао да у овом кон крет ном слу ча ју, не-
ма до вољ но осно ва за тврд њу о по сто ја њу ди рект не или ин ди рект не дис кри-
ми на ци је пре ма под но си о ци ма устав не жал бе по осно ву њи хо ве сек су ал-
не ори јен та ци је. На и ме, над ле жни др жав ни ор га ни је су на по сре дан на чин 
спре чи ли сло бо ду оку пља ња под но си ла ца устав не жал бе, али је Устав ни 
суд оце нио да не по сто је ре ле вант ни по ка за те љи да је за бра на би ла мо ти-
ви са на дис кри ми на тор ским ста вом пре ма под но си о ци ма. Та кав за кљу чак 
Су да про из ла зи и из са др жи не оспо ре ног ре ше ња у ко ме је, по ред оста лог, 
на ве де но да се ме сто одр жа ва ња ску па ме ња јер мо же до ћи до угро жа ва ња 
без бед но сти, жи во та и здра вља уче сни ка ску па.

Устав ни суд је сто га од био устав ну жал бу у де лу ко јим је тра же но да се 
утвр ди по вре да на че ла за бра не дис кри ми на ци је из чла на 21. Уста ва у ве зи 
са чла ном 54. став 1. Уста ва. 

Упр кос чи ње ни ци да у кон крет ном слу ча ју ни је утвр ђе на по вре да на-
че ла за бра не дис кри ми на ци је, Устав ни суд ука зу је да је оба ве за свих над-
ле жних др жав них ор га на, пре све га Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, 
Вла де и пра во суд них ор га на да спре че дис кри ми на ци ју по осно ву сек су ал-
не ори јен та ци је од стра не тре ћих ли ца и да пре ду зму све нео п ход не ме ре у 
окви ру сво јих над ле жно сти ка ко до овог ви да дис кри ми на ци је не би до шло 
и на тај на чин од бра не и про мо ви шу вред но сти де мо крат ског дру штва, као 
што су плу ра ли зам, то ле ран ци ја и пра во на раз ли чи тост. 

9. По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 45. тач-
ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да

Број: Уж-1918/2009 од 22. де цем бра 2011. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 8/12)

Не до ста так про це сних прет по став ки 
за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње
(на во ди устав не жал бе се не мо гу 

сма тра ти устав но прав ним раз ло зи ма, не мо гу се  
до ве сти у ве зу са озна че ним устав ним пра ви ма)

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Од ба цу је се устав на жал ба С. С. из ја вље на про тив ре ше ња Ми ни стар-
ства фи нан си ја – По ре ска упра ва – Фи ли ја ла Вра чар у Бе о гра ду број 47/2-72/ 
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07-2 од 23. апри ла 2007. го ди не и ре ше ња Ми ни стар ства фи нан си ја – По-
ре ска упра ва – Ре ги о нал ни цен тар Бе о град број 218-1743/2007-20 од 28. ја-
ну а ра 2009. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е

1. С. С. из Бе о гра да под нео је 20. мар та 2009. го ди не Устав ном су ду устав-
ну жал бу про тив ака та озна че них у из ре ци, због по вре де пра ва на „про-
фе си о нал но до сто јан ство“ за јем че но чла ном 23. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
пра ва на прав ну си гур ност у ка зне ном пра ву за јем че ног чла ном 34. став 1. 
Уста ва, пра ва на имо ви ну из чла на 58. став 4. Уста ва и „пра ва на за ко ни-
тост упра ве“ из чла на 198. Уста ва. 

У устав ној жал би се на во ди: да је оспо ре ним ре ше њем Ми ни стар ства 
фи нан си ја по твр ђе но пр во сте пе но ре ше ње над ле жног по ре ског ор га на, ко-
јим је под но си лац огла шен од го вор ним за по ре ски пре кр шај из чла на 179. 
став 1. тач ка 3. и став 3. За ко на о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни-
стра ци ји; да под но си лац, као адво кат, уоп ште „не под ле же овој ка зне ној 
од ред би“, јер се она од но си са мо на пред у зет ни ке; да под но си лац у вре ме 
„из вр ше ња де ла“ ни је знао да је „под ло жан од го вор но сти по нор ма ма ко-
је ка жња ва ју пред у зет ни ка“. По ми шље њу под но си о ца устав не жал бе, на-
ве де не од ред бе се не мо гу при ме ни ти на адво ка те, јер се они не упи су ју у 
при вред не ре ги стре. Под но си лац сма тра да се ра ди „о пот пу но не за ко ни-
том ка жња ва њу и од у зи ма њу имо ви не“, па пред ла же да Устав ни суд по ни-
шти оспо ре не ак те.

2. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо же 
из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор-
га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или 
ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су 
ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту.

Од ред ба чла на 82. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) по сво јој са др жи ни исто вет на је чла ну 170. Уста ва.

3. У спро ве де ном прет ход ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је 
оспо ре ним ре ше њем Ми ни ста р ства фи нан си ја – По ре ска упра ва – Фи ли-
ја ла Вра чар у Бе о гра ду број 47/2-72/07-2 од 23. апри ла 2007. го ди не под но-
си лац устав не жал бе ка жњен нов ча ном ка зном у из но су од 15.000 ди на ра 
због учи ње ног пре кр ша ја из чла на 179. став 1. тач ка 3. и ста ва 3. За ко на о 
по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји. У обра зло же њу оспо ре ног 
пр во сте пе ног ре ше ња се на во ди да је окри вље ни био ду жан да, са гла сно од-
ред би чла на 41. став 5. За ко на о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра-
ци ји, под не се по је ди нач ну по ре ску при ја ву о об ра чу на том и пла ће ном по-
ре зу и до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње по од бит ку, на те рет 
при ма о ца при хо да за 2006. го ди ну, нај ка сни је до 31. ја ну а ра 2007. го ди не, а 
да је окри вље ни то учи нио по про те ку за кон ског ро ка, 22. мар та 2007. го-
ди не, чи ме је учи нио пре кр шај за ко ји је огла шен од го вор ним. 

Оспо ре ним ре ше њем Ми ни ста р ства фи нан си ја – По ре ска упра ва – Ре-
ги о нал ни цен тар Бе о град број 218-1743/2007-20 од 28. ја ну а ра 2009. го ди не 
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од би је на је жал ба ко ју је под но си лац устав не жал бе из ја вио про тив на ве-
де ног пр во сте пе ног ре ше ња. Дру го сте пе ни по ре ски ор ган је оце нио: да је 
окри вље ни био ду жан да у ро ку про пи са ном од ред ба ма чла на 41. За ко на о 
по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји, под не се по ре ску при ја ву; 
да из спи са пред ме та про из ла зи да окри вље ни то ни је бла го вре ме но учи-
нио и да је сто га пра вил но по сту пио пр во сте пе ни ор ган ка да је окри вље-
ног огла сио од го вор ним за учи ње ни пре кр шај.

4. Под но си лац устав не жал бе сма тра да му је пра во на прав ну си гур-
ност у ка зне ном пра ву, за јем че но од ред бом чла на 34. став 1. Уста ва, по вре-
ђе но ти ме што је ка жњен за пре кр шај из чла на 179. став 1. тач ка 3. и ста-
ва 3. За ко на о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји, за ко ји мо гу 
би ти од го вор ни са мо пред у зет ни ци и да он, као адво кат „уоп ште не под-
ле же овој ка зне ној од ред би“. Устав ни суд кон ста ту је да пра во на прав ну 
си гур ност у ка зне ном пра ву, на чи ју по вре ду се по зи ва под но си лац устав-
не жал бе, са др жи јем ство да се ни ко не мо же огла си ти кри вим за де ло ко-
је, пре не го што је учи ње но, за ко ном или дру гим пр о пи сом за сно ва ним на 
за ко ну ни је би ло пред ви ђе но као ка жњи во, ни ти му се мо же из ре ћи ка зна 
ко ја за то де ло ни је би ла пред ви ђе на. 

Са гла сно од ред би чла на 41. став 5. За ко на о по ре ском по ступ ку и по-
ре ској ад ми ни стра ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 и 62/06), по је ди нач на по ре ска при ја ва за по рез по 
од бит ку за сва ког по ре ског об ве зни ка, од но сно по ре ског пла ти о ца, озна-
че на њи хо вим ПИБ-ом, под но си се По ре ској упра ви јед ном го ди шње, нај-
ка сни је до 31. ја ну а ра за прет ход ну го ди ну. 

Од ред бом чла на 179. став 1. тач ка 3. на ве де ног за ко на пр о пи са но је да 
ће се нов ча ном ка зном од 100.000 до 600.000 ди на ра ка зни ти за пре кр шај 
прав но ли це ако не под не се у пр о пи са ним слу ча је ви ма, од но сно у пр о пи-
са ним ро ко ви ма зби р ну по ре ску при ја ву, по је ди нач ну по ре ску при ја ву и, 
ин фор ма тив ну по ре ску при ја ву, или у њој на ве де не тач не по дат ке (чл. 41. 
и 42). Пре ма ста ву 3. истог чла на За ко на, за пре кр шај из ста ва 1. овог чла-
на ка зни ће се пред у зет ник нов ча ном ка зном од 50.000 до 300.000 ди на ра.

Од ред бом чла на 6. тач ка 14) За ко на о до при но си ма за оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 
7/08, 5/2009, 7/09, 3/10, 4/11 и 52/11) пр о пи са но је да је пред у зет ник оси гу-
ра ник – фи зич ко ли це ко је оба вља са мо стал ну при вред ну, пр о фе си о нал ну 
или дру гу де лат ност у скла ду са за ко ном по осно ву ко је пла ћа по рез на до-
хо дак гра ђа на на при хо де од са мо стал не де лат но сти.

Са гла сно од ред би чла на 3. тач ка 3. За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 10/07, 7/08, 
7/09, 31/09, 44/09, 3/10, 18/10, 4/11 и 50/11) по ре зу на до хо дак гра ђа на под-
ле жу, по ред оста лих, при хо ди од са мо стал не де лат но сти.

Од ред бом чла на 31. истог за ко на пред ви ђе но је да се при хо дом од са-
мо стал не де лат но сти сма тра при ход оства рен од при вред них де лат но сти, 
пру жа њем про фе си о нал них и дру гих ин те лек ту ал них услу га, као и при-
ход од дру гих де лат но сти, уко ли ко се на тај при ход по овом за ко ну по рез 
не пла ћа по дру гом осно ву.
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По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд оце њу је да је пред у зет ник, у сми-
слу од ре да ба на ве де них за ко на, фи зич ко ли це ко је оба вља са мо стал ну де-
лат ност по осно ву ко је пла ћа по рез на до хо дак гра ђа на, ко ме под ле же и при-
ход оства рен пру жа њем про фе си о нал них и дру гих ин те лек ту ал них услу га. 
Има ју ћи у ви ду да је у вре ме из вр ше ног про пу ста под но си о ца устав не жал-
бе не бла го вре ме но под но ше ње по ре ске при ја ве би ло пред ви ђе но као пре-
кр шај, те да је под но си лац, као пред у зет ник, мо гао би ти од го во ран за тај 
пре кр шај, као и да му је нов ча на ка зна из ре че на у гра ни ца ма про пи са ним 
за ко ном, Устав ни суд је оце нио да се из не ти на во ди устав не жал бе не мо гу 
сма тра ти устав но прав ним раз ло зи ма ко ји би ука зи ва ли на по вре ду озна-
че ног устав ног пра ва.

Под но си лац устав не жал бе свој за кљу чак о по вре ди пра ва на имо ви ну 
из во ди из чи ње ни це да му је у оспо ре ном пре кр шај ном по ступ ку прав но-
сна жно из ре че на нов ча на ка зна за пре кр шај за ко ји је огла шен од го вор ним. 
Ме ђу тим, утвр ђи ва ње пре кр шај не од го вор но сти у за ко ном про пи са ном 
по ступ ку, по оце ни Устав ног су да, не мо же се до ве сти у ве зу са по вре дом 
пра ва на имо ви ну, има ју ћи у ви ду са др жи ну овог пра ва за јем че ног чла ном 
58. Уста ва. До по вре де пра ва на имо ви ну у сми слу чла на 58. став 4. Уста ва, 
евен ту ал но, мо же до ћи у по ступ ку при нуд ног из вр ше ња прет ход но из ре че-
не нов ча не ка зне пред у зи ма њем ме ра од у зи ма ња или огра ни че ња имо ви не 
ра ди на пла те те ка зне, у си ту а ци ји ка да те ме ре ни су про пи са не за ко ном, 
ка да не слу же ле ги тим ном ци љу и ка да су не про пор ци о нал не. У кон крет-
ном слу ча ју пред мет устав не жал бе су од лу ке до не те у по ступ ку утвр ђи-
ва ња пре кр шај не од го вор но сти, а не на пла те нов ча не ка зне, па је Устав ни 
суд оце нио да је устав на жал ба ra ti o ne materiаe не спо ји ва с по вре дом пра-
ва на имо ви ну из чла на 58. Уста ва.

Устав ни суд је, та ко ђе, оце нио да се на во ди устав не жал бе о по вре ди 
„про фе си о нал ног до сто јан ства“ не мо гу до ве сти у ве зу са по вре дом пра ва 
на до сто јан ство, ко је се јем чи чла ном 23. Уста ва.

Од ред бе чла на 198. Уста ва утвр ђу ју прин цип за ко ни то сти управ ног ре-
ша ва ња, а не пред ста вља ју јем ство од ре ђе ног људ ског или ма њин ског пра-
ва, те сто га не мо гу би ти основ за из ја вљи ва ње устав не жал бе. 

По ла зе ћи од све га на ве де ног, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 
36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду, од ба цио устав ну жал бу, јер не 
по сто је Уста вом и За ко ном утвр ђе не прет по став ке за во ђе ње по ступ ка и 
од лу чи ва ње.

6. С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. 
тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да

Број: Уж-427/2009 од 17. но вем бра 2011. го ди не



ПРЕД МЕТ НО-ПОЈ МОВ НИ РЕ ГИ СТАР





Одредница бр. предмета стр.

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, IУо-93/2009 231

–  Правилник о платама запослених  
у Министарству унутрашњих послова,  
СТ 01 стр. пов. бр. 4908/06-4  
од 26. јуна 2006. године IУ-134/2007 234

–  Правилник о садржини и начину  
израде техничке документације  
за објекте високоградње IУп-134/2008 239

–  Одлука о ближим условима и начину вршења  
конверзије штедних улога грађана у обвезнице  
Републике Србије и Републике Црне Горе IУп-160/2008 243

–  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 IУо-219/2009 246 
ваздухопловства Републике Србије (обустава поступка)

Аутономна покрајина
–  право жалбе покрајинског службеника IУa-2/2009 347 

на решење руководиоца покрајинског органа (покретање поступка)

Влада 
–  Одлука о условима наплате обвезница  

Републике Србије за измирење обавеза  
по основу девизне штедње грађана IУп-161/2008 222

–  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 IУп-209/2009 205

–  Уредба о номенклатури статистичких  
територијалних јединица IУо-50/2010 208

–  Уредба о заштити Парка природе 
„Шарган-Мокра Гора“ IУо-49/2009 212
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–  Закључак Владе Републике Србије 
05 број: 43-6256/2009-001 IУп-288/2009 226 
од 2. октобра 2009. године (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

Закони
– Закон о порезу на доходак грађана IУз-61/2009 11
– Закон о изменама и допунама Закона о судијама IУз-1634/2010 15
– Закон о судијама IУз-338/2009 29
–  Закон о изменама и допунама  

Закона о јавном тужилаштву IУз-1633/2009 34
–  Закон о пензијском  IУз-347/2009 57 

и инвалидском осигурању IУз-8/2011 60
–  Закон о изменама и допунама  

Закона о приватизацији IУз-45/2010 65
–  Закон о основама система IУз-307/2009 69 

образовања и васпитања IУз-253/2009 73
– Закон о безбедности саобраћаја на путевима IУз-197/2009 77
– Закон о Војсци Србије IУз-43/2010 87
 IУз-73/2010 91
– Закон о локалним изборима IУз-375/2011 95
– Закон о рехабилитацији IУз-149/2009 101
– Закон о управним споровима IУз-1518/2010 108
 IУз-107/2011 109
– Закон о парничном поступку IУз-252/2011 118
– Закон о кривичном поступку IУз-278/2006 122
– Закон о буџету РС за 2010. годину IУз-528/2010 128
– Закон о становању IУз-317/2009 134
– Закон о службеној употреби језика и писма IУз-883/2010 142
–  Закон о изменама и допунама  

Закона о привредним коморама IУз-148/2009 147
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–  Пословник Народне скупштине  
Републике Србије IУз-310/2009 157

Обустава поступка
– Закон о локалним изборима IУз-1241/2010 163
– Закон о пензијском и инвалидском осигурању IУз-270/2009 166
– Закон о стечајном поступку IУз-69/2009 168
–  Закон о државном премеру и катастру  

и уписима права на непокретности IУ-21/2007 171
– Закон о средствима у својини Републике Србије IУз-33/2009 175
– Закон о Високом савету судства IУз-44/2009 177
– Закон о високом образовању IУз-804/2010 191
 (пресуђена ствар)
– Закон о парничном поступку IУз-157/2011 192
 (пресуђена ствар)
–  Закон о изменама и допунама  IУз-72/2010 194 

Закона о порезима на имовину (пресуђена ствар)
– Закон о приватизацији IУз-191/2011 197 
 (пресуђена ствар)
– Закон о преузимању акционарских друштава IУз-170/2011 199 
 (пресуђена ствар)
Здравство
–  плате запослених који обављају  

стоматолошку здравствену заштиту IУо-16/2008 323

Извршење одлука Уставног суда
–  надлежност Управног суда за поступање  

по захтеву за измену пресуде Окружног суда  
у случају престанка мандата одборника XУ-370/2011 367

–  надлежност Скупштине града за измену  
појединачног акта којим је утврђен  
престанак одборничког мандата XУ-465/2011 373

Комуналне и друге делатности
–  висина доплатне карте за коришћење  

јавног паркиралишта IУл-16/2009 285
–  услови коришћења јавних паркиралишта 

(корисник услуге паркирања) IУл-101/2008 297
–  начин обрачуна комуналних услуга  

за исте категорије потрошача IУл-362/2009 308
–  висина накнаде за коришћење  

природног лековитог фактора IУо-937/2010 313
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Локална самоуправа
– превоз запослених у општинској управи IУл-202/2009 255
– увођење видео надзора у граду IУо-786/2010 363
 (застајање са поступком)
Локалне комуналне таксе 
– висина комуналне таксе IУо-1445/2010 276
–  увођење комуналне таксе за коришћење 

паркинг простора IУо-1223/2010 280

Општи акти удружења
–  услови и поступак за издавање лиценци 

Инжењерске коморе Србије IУо-137/2009 332

Паркиралишта
– јавна паркиралишта 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)
Пензијско и инвалидско осигурање
–  промене у стању инвалидности и утицај  

на право на инвалидску пензију IУз-347/2009 57
–  обустава исплате пензије кориснику  

породичне пензије који стекне  
својство осигураника 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 339
–  Одлука о јавним паркиралиштима  

на територији града Новог Сада IУо-114/2011 342
–  Закон о изменама и дoпунама IУз-1633/2010 34 

Закона о јавном тужилаштву  346
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– Одлука о покрајинским службеницима IУа-2/2009 347
–  Закључак Владе 05 број 113-1041/2010-4  

од 17. фебруара 2010. године IУо-577/2011 354

Решавање по жалби судија
– престанак дужности судије за прекршаје VIIIУ-290/2010 395
 VIIIУ-455/2010 397

Стамбена област
–  критеријуми за расподелу станова солидарне  

стамбене изградње буџетским корисницима 
(овлашљење скупштине опшштине,  
а не општинског већа) IУо-147/2011 317

Урбанистичко планирање
–  овлашћење скупштине општине за  

доношење плана детаљне регулације IУо-862/2010 265
–  услови и начин постављања  

привремених објеката на јавним површинама IУ-260/2006 268

УСТАВНЕ ЖАЛБЕ
област кривичног права
Повреда права на слободу и безбедност  
из члана 27. став 3. Устава Уж–1082/2010 403
Нису повређена права зајемчена одредбама  
члана 30. став 1, члана 31. ст. 1. и 2.  
и члана 32. Устава Уж–2206/2009 408
Није повређено право на правну сигурност  
у казненом праву, из члана 34. ст. 1. и 2. Устава Уж–1286/2009 416
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) Уж–2719/2010 424
Повреда права на неповредивост стана  
из члана 40. ст. 1. и 2. Устава и права на  
претпоставку невиности из члана 34.  
став 3. Устава Уж–1327/2010 434
Нема повреде права из члана 30. став 1. Устава Уж–2864/2011 445
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 Уж–1514/2009 451
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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) Уж–630/2009 461
Недопуштена уставна жалба – (приватни тужилац 
није истакао имовинскоправни захтев  
у кривичном поступку) Уж–175/2009 463
Недопуштена уставна жалба (у прекршајном 
поступку није одлучивано о правима подносиоца  
уставне жалбе као оштећеног) Уж–142/2009 471

област грађанског права
Повреда права на суђење у разумном року  
из члана 32. став 1. Устава Уж-1230/2009 474
Нема повреде права на правично суђење  
из члана 32. став 1. Устава, ни права на рад  
из члана 60. Устава Уж-796/2009 478
Нема повреде права на правично суђење 
из члана 32. став 1. Устава, ни права на  
правно средство из члана 36. став 2. Устава Уж-942/2009 484
Повреда права на правично суђење из члана 32.  
став 1. Устава (права на правну сигурност) 
– нема повреде начела забране дискриминације  
из члана 21. Устава Уж-488/2009 488
Повреда права на суђење у разумном року  
из члана 32. став 1. Устава и права на мирно  
уживање имовине из члана 58. Устава Уж-387/2009 495
Повреда права на правично суђење  
из члана 32. став 1. Устава  
(права на образложену судску одлуку) Уж-85/2010 501
Нема повреде права на правично суђење  
из члана 32. став 1. Устава Уж-265/2009 509
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 Уж-429/2009 515
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 Уж-482/2008 523
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Повреда права на суђење у разумном року  
из члана 32. став 1. Устава Уж-511/2009 531
Повреда права на правно средство  
из члана 36. став 2. Устава Уж-1141/2009 537
Повреда права на суђење у разумном року  
из члана 32. став 1. Устава Уж-1918/2010 541
Нема повреде права на правично суђење  
из члана 32. став 1. Устава Уж-528/2009 547
Повреда права на имовину  
из члана 58. став 1. Устава Уж-466/2009 552
Повреда права на правично суђење  
из члана 32. став 1. Устава  
(произвољна примена процесног права 
– немогућност намирења потраживања према  
извршном дужнику у реструктурирању) Уж-503/2009 559
Нема повреде права на накнаду штете  
из члана 35. став 2. Устава, ни права на једнаку  
заштиту права из члана 36. став 1. Устава Уж-3398/2010 568
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 Уж-952/2009 577
Повреда права на суђење у разумном року  
из члана 32. став 1. Устава Уж-26/2010 585
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 Уж-2809/2009 590
Нема процесних претпоставки за вођење  
поступка и одлучивање (нису наведени 
уставноправни разлози – захтев за  
инстанционо поступање Уставног суда) Уж-2079/2011 600
Нема процесних претпоставки за вођење  
поступка и одлучивање (оспорени акт 
није акт из члана 170. Устава) Уж-5006/2010 602

област управног права
Нема повреде права на правично уђење  
из члана 32. став 1. Устава Уж-4122/2010 603
Нема повреде права на суђење у разумном року  
из члана 32. став 1. Устава Уж-2648/2009 609
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Нема повреде права на правично суђење  
из члана 32. став 1. Устава, ни права на имовину  
из члана 58. Устава Уж-808/2009 614
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из члана 36. став 2. Устава Уж-1621/2009 636
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