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На осноову члана 40. став
с
5. Закона о дугу, задужиивању
и гаранцијаама у Федеерацији Боснее и Херцегоовине
("Службене новине Федеррације БиХ", бр. 86/07, 244/09 и
44/10), Парлламент Федераације Босне и Херцеговине јје, на
сједници П
Представничкоог дома, од
држаној 20.3..2012.
године, и н
на сједници Дома
Д
народа, одржаној 2.4..2012.
године, дони
ио

OД
ДЛУКУ

O ПРИХВA
ATAЊУ ЗAДУ
УЖEЊA ПO СПOРAЗУMУ
MУ O
КРEДИTУ
У ИЗMEЂУ БOСНE
Б
И ХEР
РЦEГOВИНE
EИ
AЊE
UNICREDIT
T BANK AUST
TRIA AG ЗA ФИНAНСИРA
Ф
ПРOJE
EКTA ИЗГРAД
ДЊE КAНAЛ
ЛИЗAЦИJE И
ВOДOС
СНAБДИJEВA
AЊA OПШTИНE ЧEЛИЋ
Ћ
I
Прихвaaтa сe зaдуужeњe Фeдeeрaциje Бoсннe и
Хeрцeгoвинee (у дaљeм тeксту: Фeдeрaци
иja), пo Спoрaззуму o
крeдиту изм
мeђу Бoснe и Хeрцeгoвинe и UniCredit Bank
Austria AG, у изнoсу oд 3.111.802,57 EU
UR-a, зa рeaлиззaциjу
Прojeктa и
изгрaдњe кaнaaлизaциje и вoдoснaбдиjeeвaњa
Oпштинe Чeллић.
II
Срeдстввa крeдитa из тaчкe I oвe Oдлукe кoристиићe сe
зa финaнси
ирaњe Прojeкктa изгрaдњee кaнaлизaцииje и
вoдoснaбдиjeeвaњa кojи je oд стрaттeшкoг знaчajja зa
Чeлић.
Ци
Oпштину
иљ
Прojeктa
je
изгррaдњa
кaнaлизaциoних систeмa и пoстрojeњa зaa трeтмaн oтпaaдних
вoдa кao и oбeзбjeђeњe и eксплoaтaц
циja питкe вooдe у
кoличини ккoja ћe трajн
нo и зaдoвoљ
љaвajућe риjeeшити
пoтрeбe цjeллoкупнoг стaн
нoвништa нa пoдручjу Oпш
штинe
Чeлић.
III
Срeдстввa крeдитa из тaчкe I oвe Oд
длукe oдoбрaв ajу сe
Фeдeрaциjи п
пoд слиjeдeћим
м услoвимa:
изнoс зajмa 3.111.802,57 EUR
E
(oд тoггa сe
oттплaћуje диo A 85% крeд
дитa у изнoссу oд

ISSSN 1512-7079
9

2.645.032
2,18 EUR-a и ддиo Б 15% грaaнт кojи сe нe
oтплaћуjje у изнoсу oд 466.770,39 EU
UR -a)
рoк oтпл
лaтe 11,5 гoдиннa
grace perriod 1 гoдинa
кaмaтнa стoпa 0,00 %
oтплaтa: 21 пoлугoддишњa рaтa у jeднaким
oтплaтaм
мa глaвницe
трoшкoв
ви гaрaнциje 1 ,345 % (пoдрж
жaнo грaнтoм
Mинистaaрствa финaнссиja Aустриje у изнoсу oд
177.878,4
47 EUR)
jeднoкрaaтнa aдминистр
трaтивнa нaкнaaдa нa укупни
изнoс зajjмa 0,05 % (нe вeћa oд 15.000
0 EUR-a)
трoшкoв
ви зa нeискooришћeнa срeeдствa 0,45%
гoдишњee (у тoку пeриooдa пoвлaчeњaa срeдстaвa)
IV
Пoтврђуje сe
с дa je ррaзмaтрaнa дoкумeнтaциja
хвaтљивa зa Фeeдeрaциjу, a пooсeбнo:
прих
Спoрaзум o крeдиту иззмeђу Бoснe и Хeрцeгoвинe
кojу зaсттупa Mинистaaрствo финaнсиja и трeзoрa
и UniC
Credit Bank A
Austria AG зa Прojeкaт
изгрaдњe кaнaлизaцииje и вoдoснaбдиjeвaњa
Oпштинe Чeлић,
Усaглaш
шeни зaписник сa прeгoвoрa.
V
Крeдитнa срeeдствa из тaчкee I oвe Oдлук
кe Фeдeрaциja
прeн
нoси нa крeди
итнoм oснoвуу нa дужникee, Tузлaнски
кaнтo
oн (у дaљeм тeксту:
т
Дужниик 1) и Oпшти
ину Чeлић (у
дaљeeм тeксту: Дуж
жник 2) и тo:
Дужник 1...... 1.991.8022,57 EUR
Дужник 2...... 1.120.0000,00 EUR
УКУПНO: 3.1
111.802,57 EUR
R
У пeриoду имплeмeнтaцциje Прojeктaa, у буџeту
Фeдeeрaциje ниje пoтрeбнo ooбeзбиjeдити финaнсиjскa
срeдсствa зa дoдaтнo суфинaнсирaaњe Прojeктa.
VI
Зaдужуje сe Фeдeрaлнo
Ф
миннистaрствo фи
инaнсиja дa сa
Дужн
никoм 1 и Дуж
жникoм 2 усaгллaси и склoпи oдгoвaрajућe
Пoду
угoвoрe o крeд
диту кojим ћe ссe у сврху рeдoвнe oтплaтe,
дeфи
инисaти услoви
и врaћaњa срeeдстaвa кoja сe
с прeнoсe нa
крeдитнoм oснoву.
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VII
Дaje сe сaглaснoст зa зaкључивaњe Супсидиjaрнoг
спoрaзумa o крeдиту измeђу Бoснe и Хeрцeгoвинe и
Фeдeрaциje и Пoдугoвoрa o крeдиту измeђу Фeдeрaциje и
Дужникa 1 и Дужникa 2 зa крeдит из тaчкe I oвe Oдлукe.
Зa пoтписивaњe Супсидиjaрнoг спoрaзумa и
oдгoвaрajућих Пoдугoвoрa o крeдиту oвлaшћује сe
фeдeрaлни министaр финaнсиja.
VIII
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe и извjeштaвaњe зaдужуjу
сe Фeдeрaлнo министaрствo финaнсиja, Mинистaрствo
финaнсиja
Tузлaнскoг
кaнтoнa,
Mинистaрствo
пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe Tузлaнскoг
кaнтoнa и Oпштинa Чeлић, свaкo у oквиру свoje
нaдлeжнoсти.
IX
Имплeмeнтaциja Спoрaзумa из тaчкe I oвe Oдлукe нe
зaхтиjeвa дoнoшeњe нoвих или измjeну пoстojeћих зaкoнa.
X
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу нaрeднoг дaнa oд дaнa
oбjaвљивaњa у "Службeним нoвинaмa Фeдeрaциje БиХ".
Број 01,02 -02-125/12
2. априла 2012. године
Сарајево
Предсједавајућа
Предсједавајући
Дома народа
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ Парламента Федерације БиХ
Каролина Павловић, с. р.
Др Денис Звиздић, с. р.
Na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o dugu, zaduživanju i
garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), Parlament
Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici Predstavničkog
doma, održanoj 20.3.2012. godine, i na sjednici Doma naroda,
održanoj 2.4. 2012. godine, donio

ODLUKU

O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O
KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG ZA FINANSIRANJE
PROJEKTA IZGRADNJE KANALIZACIJE I
VODOSNABDIJEVANJA OPĆINE ČELIĆ
I
Prihvaća se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljem tekstu: Federacija), po Sporazumu o kreditu između
Bosne i Hercegovine i UniCredit Bank Austria AG, u iznosu od
3.111.802,57 EUR-a, za realizaciju Projekta izgradnje
kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine Čelić.
II
Sredstva kredita iz tačke I ove Odluke koristit će se za
finansiranje Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja
koji je od strateškog značaja za Općinu Čelić. Cilj Projekta je
izgradnja kanalizacijskih sistema i postrojenja za tretman
otpadnih voda kao i osiguranje i eksploatacija pitke vode u
količini koja će trajno i zadovoljavajuće riješiti potrebe
cjelokupnog stanovništa na području Općine Čelić.
III
Sredstva kredita iz tačke I ove Odluke odobravaju se
Federaciji pod slijedećim uslovima:
iznos zajma 3.111.802,57 EUR (od toga se otplaćuje
dio A 85% kredita u iznosu od 2.645.032,18 EUR-a
i dio B 15% grant koji se ne otplaćuje u iznosu od
466.770,39 EUR-a)
rok otplate 11,5 godina

-
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grace period 1 godina
kamatna stopa 0,00 %
otplata 21 polugodišnja rata u jednakim otplatama
glavnice
troškovi garancije 1,345 % (podržano grantom
Ministarstva finansija Austrije u iznosu od
177.878,47 EUR)
jednokratna administrativna naknada na ukupni
iznos zajma 0,05 % (ne veća od 15.000 EUR-a)
troškovi za neiskorištena sredstva 0,45% godišnje (u
toku perioda povlačenja sredstava)
IV
Potvrđuje se da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva
za Federaciju, a posebno:
Sporazum o kreditu između Bosne i Hercegovine
koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i
UniCredit Bank Austria AG za Projekt izgradnje
kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine Čelić,
Usaglašeni zapisnik sa pregovora.
V
Kreditna sredstva iz tačke I ove Odluke Federacija prenosi
na kreditnoj osnovi na dužnike, Tuzlanski kanton (u daljem
tekstu: Dužnik 1) i Općinu Čelić (u daljem tekstu: Dužnik 2) i
to:
Dužnik 1..... 1.991.802,57 EUR
Dužnik 2..... 1.120.000,00 EUR
UKUPNO: 3.111.802,57 EUR
U periodu implementacije Projekta, u budžetu Federacije
nije potrebno osigurati finansijska sredstva za dodatno
sufinansiranje Projekta.
VI
Zadužuje se Federalno ministarstvo finansija da sa
Dužnikom 1 i Dužnikom 2 usaglasi i sklopi odgovarajuće
Podugovore o kreditu kojim će se u svrhu redovne otplate,
definirati uslovi vraćanja sredstava koja se prenose na kreditnoj
osnovi.
VII
Daje se saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog
sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i Federacije i
Podugovora o kreditu između Federacije i Dužnika 1 i Dužnika
2 za kredit iz tačke I ove Odluke.
Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i odgovarajućih
Podugovora o kreditu ovlašćuje se federalni ministar finansija.
VIII
Za realizaciju ove Odluke i izvještavanje zadužuju se
Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija
Tuzlanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Tuzlanskog kantona i Općina Čelić, svako u
okviru svoje nadležnosti.
IX
Implementacija Sporazuma iz tačke I ove Odluke ne
zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona.
X
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 01,02 -02-125/12
2. aprilа 2012. godine
Sаrajevo
Predsjedavajuća
Predsjedavajući
Doma naroda
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Karolina Pavlović, s. r.
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Сриједа, 18. 4. 2012.
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Na temelju članka 40. stavak 5. Zakona o dugu,
zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10),
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici
Zastupničkog doma, održanoj 20.3.2012. godine, i na sjednici
Doma naroda, održanoj 2.4.2012. godine, donio

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O
KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG ZA FINANCIRANJE
PROJEKTA IZGRADNJE KANALIZACIJE I
VODOOPSKRBE OPĆINE ČELIĆ
I.
Prihvaća se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Federacija), po Sporazumu o kreditu između
Bosne i Hercegovine i UniCredit Bank Austria AG, u iznosu od
3.111.802,57 EUR-a, za realiziranje Projekta izgradnje
kanalizacije i vodoopskrbe Općine Čelić.
II.
Sredstva kredita iz točke I. ove Odluke koristit će se za
financiranje Projekta izgradnje kanalizacije i vodoopskrbe koji
je od strateškog značaja za općinu Čelić. Cilj Projekta je
izgradnja kanalizacijskih sustava i postrojenja za tretman
otpadnih voda kao i osiguranje i eksploatiranje pitke vode u
količini koja će trajno i zadovoljavajuće riješiti potrebe
cjelokupnog stanovništa na području Općine Čelić.
III.
Sredstva kredita iz točke I. ove Odluke, odobravaju se
Federaciji pod sljedećim uvjetima:
iznos zajma 3.111.802,57 EUR (od toga se otplaćuje
dio A 85% kredita u iznosu od 2.645.032,18 EUR-a
i dio B 15% grant koji se ne otplaćuje u iznosu od
466.770,39 EUR-a)
rok otplate 11,5 godina
grace period 1 godina
kamatna stopa 0,00 %
otplata 21 polugodišnja rata u jednakim otplatama
glavnice
troškovi garancije 1,345% (podržano grantom
Ministarstva financija Austrije u iznosu od
177.878,47 EUR)
jednokratna administrativna naknada na ukupni
iznos zajma - 0,05 % (ne veća od 15.000 EUR-a)
troškovi za neiskorištena sredstva 0,45% godišnje
(tijekom razdoblja povlačenja sredstava)
IV.
Potvrđuje se da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva
za Federaciju, a posebno:
Sporazum o kreditu između Bosne i Hercegovine
koju zastupa Ministarstvo financija i trezora i
UniCredit Bank Austria AG za Projekt izgradnje
kanalizacije i vodoopskrbe Općine Čelić,
Usuglašeni zapisnik s pregovora.
V.
Kreditna sredstva iz točke I. ove Odluke Federacija
prenosi na kreditnoj osnovi na dužnike, Tuzlanski kanton (u
daljnjem tekstu: Dužnik 1) i Općinu Čelić (u daljnjem tekstu:
Dužnik 2) i to:
Dužnik 1..... 1.991.802,57 EUR
Dužnik 2..... 1.120.000,00 EUR
UKUPNO: 3.111.802,57 EUR
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U razdoblju implementiranja Projekta, u proračunu
Federacije nije potrebno osigurati financijska sredstva za
dodatno sufinanciranje Projekta.
VI.
Zadužuje se Federalno ministarstvo financija da sa
Dužnikom 1 i Dužnikom 2 usuglasi i sklopi odgovarajuće
Podugovore o kreditu kojim će se u svrhu redovne otplate,
definirati uvjeti vraćanja sredstava koja se prenose na kreditnoj
osnovi.
VII.
Daje se suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog
sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i Federacije i
Podugovora o kreditu između Federacije i Dužnika 1 i Dužnika
2 za kredit iz točke I. ove Odluke.
Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i odgovarajućih
Podugovora o kreditu ovlašćuje se federalni ministar financija.
VIII.
Za realiziranje ove Odluke i izvješćivanje zadužuju se
Federalno ministarstvo financija, Ministarstvo financija
Tuzlanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Tuzlanskog kantona i Općina Čelić, svatko u
okviru svoje mjerodavnosti.
IX.
Implementiranje Sporazuma iz točke I. ove Odluke ne
zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona.
X.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 01,02 -02-125/12
2. travnja 2012. godine
Sarajevo
Predsjedateljica
Predsjedatelj
Doma naroda
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Karolina Pavlović, v. r.
Dr. Denis Zvizdić, v. r.
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На основу члана 23. Закона о електричној енергији
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 41/02, 24/05,
38/05 и 83/11), на приједлог Регулаторне комисије за
електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине,
Парламент Федерације Босне и Херцеговине је, на сједници
Представничког дома, одржаној 20.3.2012. године, и на
сједници Дома народа, одржаној 2.4.2012. године, усвојио

БУЏЕТ

ФЕРК-а ЗА 2012. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДИО
Члан 1.
У складу са чланом 23. Закона о електричној енергији,
извори финансирања ФЕРК-а су приходи остварени од
привредних друштава која се баве производњом,
дистрибуцијом и трговином електричне енергије, те од
донација страних владиних и невладиних институција.
Члан 2.
Буџет ФЕРК-а за 2012. годину састоји се од:
1.
2.

Приходи
Расходи

Биланс прихода и Биланс расхода
2.571.147,00 KM
2.571.147,00 KM

Члан 3.
Приходи за 2012. годину користиће се за редовно
обављање дјелатности ФЕРК-а ради које је и конституисан,
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те уколико приходи буду већи од расхода исти ће се
пренијети на приходе за 2013. годину, све у складу са
чланом 23. Закона о електричној енергији.
А. Буџет – приходи ФЕРК-а за 2012. годину
Врста прихода

Планирани износ (КМ)

Регулаторне накнаде од имаоца дозвола за
обављање електропривредних дјелатности

2.518.147,00

50.000,00
Једнократне накнаде

Сриједа, 18. 4. 2012.

II. ПОСЕБНИ ДИО
Члан 5.
Овај буџет ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ" и
примјењиваће се у фискалној 2012. години.
Број 01,02-14-97/12
2. априла 2012. године
Сарајево
Предсједавајућа
Предсједавајући
Дома народа
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ Парламента Федерације БиХ
Каролина Павловић, с. р.
Др Денис Звиздић, с. р.

3.000,00

Остали приходи
УКУПНО ПРИХОДА ЗА 2012. ГОДИНУ

2.571.147,00

Члан 4.
Са обзиром на специфичност Буџета ФЕРК-а оставља
се могућност унутрашње прерасподјеле, тј. корекција
буџетских ставки, у оквиру одобрених средстава и то
највише до 10% између одобрених синтетичких ставки
буџета. Корекције ће се проводити интерним одлукама
ФЕРК-а, које ће бити презентоване Парламенту Федерације
Босне и Херцеговине (уколико их буде) са финансијским
извјештајима у склопу Извјештаја о раду за 2012. годину,
све у складу са чланом 16. Закона о електричној енергији.
Б. Буџет – расходи ФЕРК-а за 2012. годину
БУЏЕТ - РАСХОДИ ФЕРК-а ЗА 2012. ГОДИНУ

BUDŽET

FERK-a ZA 2012. GODINU
I. OPĆI DIO
Član 1.
U skladu sa članom 23. Zakona o električnoj energiji,
izvori finansiranja FERK-a su prihodi ostvareni od privrednih
društava koja se bave proizvodnjom, distribucijom i trgovinom
električne energije, te od donacija stranih vladinih i nevladinih
institucija.
Član 2.
Budžet FERK-a za 2012. godinu sastoji se od:

Ред.
бр.

Конто

1.

6111

Бруто плате и накнаде запосленима

1.504.824,60

2.

6112

Накнада трошкова запослених

208.500,00

3.

612

Доприноси послодавца

170.158,40

4.

613

Издаци за материјал и услуге

529.664,00

6131

Путни трошкови

68.000,00

6132
6133

Издаци за енергију
Издаци
за
комуналне
комуникацију

6134

Административни материјал

27.000,00

6135

Издаци за услуге превоза и горива

17.500,00

6136

Унајмљивање имовине и опреме

178.309,00

6137

18.300,00

6138

Материјал и услуге оправки и одржавања
Издаци осиг., банк. усл., и услуге платног
промета

6139

Уговорене и друге посебне услуге

131.950,00

Ostali prihodi

821

Набавка сталних средстава

158.000,00

UKUPNO PRIHODA ZA 2012. GODINU

821300

Набавка опреме

48.000,00

821330

Набавка софтверске опреме

50.000,00

821320

Набавка аутомобила-теренац
УКУПНО
РАСХОДА
ЗА
ГОДИНУ

5.

БУЏЕТ
2012. (КМ)

Na osnovu člana 23. Zakona o električnoj energiji
("Službene novine Federacije BiH", br. 41/02, 24/05, 38/05 i
83/11), na prijedlog Regulatorne komisije za električnu energiju
u Federaciji Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i
Hercegovine je, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj
20.3.2012. godine, i na sjednici Doma naroda, održanoj
2.4.2012. godine, usvojio

Опис ставке Буџета

34.000,00
услуге

и
38.055,00

1.
2.

Prihodi
Rashodi

Bilansa prihoda i Bilans rashoda
2.571.147,00 KM
2.571.147,00 KM

Član 3.
Prihodi za 2012. godinu koristit će se za redovno
obavljanje djelatnosti FERK-a radi koje je i konstituisan, te
ukoliko prihodi budu veći od rashoda isti će se prenijeti na
prihode za 2013. godinu, sve u skladu sa članom 23. Zakona o
električnoj energiji.
A. Budžet – prihodi FERK-a za 2012. godinu
Vrsta prihoda

Planirani iznos (KM)

Regulatorne naknade od imaoca dozvola za obavljanje
elektroprivrednih djelatnosti

2.518.147,00

Jednokratne naknade

16.550,00

60.000,00
2012.
2.571.147,00

50.000,00

3.000,00
2.571.147,00

Član 4.
Obzirom na specifičnost Budžeta FERK-a ostavlja se
mogućnost unutrašnje preraspodjele, tj. korekcija budžetskih
stavki, u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10%
između odobrenih sintetičkih stavki budžeta. Korekcije će se
provoditi internim odlukama FERK-a, koje će biti prezentirane
Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (ukoliko ih bude)

Сриједа, 18. 4. 2012.
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sa finansijskim izvještajima u sklopu Izvještaja o radu za 2012.
godinu, sve u skladu sa članom 16. Zakona o električnoj
energiji.
B. Budžet – rashodi FERK-a za 2012. godinu
BUDŽET - RASHODI FERK-a ZA 2012. GODINU

Red.
br.

Konto

Opis stavke Budžeta

BUDŽET
2012. (KM)

1.

6111

Bruto plate i naknade zaposlenima

1.504.824,60

2.

6112

Naknada troškova zaposlenih

208.500,00

3.

612

Doprinosi poslodavca

170.158,40

4.

613

Izdaci za materijal i usluge

529.664,00

6131

Putni troškovi

68.000,00

6132

Izdaci za energiju

34.000,00

6133

Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju

38.055,00

6134

Administrativni materijal

27.000,00

6135

Izdaci za usluge prevoza i goriva

17.500,00

6136

Unajmljivanje imovine i opreme

178.309,00

6137

18.300,00

6138

Materijal i usluge opravki i održavanja
Izdaci osig., bank. usl., i usluge platnog
prometa

6139

Ugovorene i druge posebne usluge

131.950,00

5.
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PRORAČUN

FERK-а ZA 2012. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Sukladno članku 23. Zakona o električnoj energiji, izvori
financiranja FERK-a su prihodi ostvareni od gospodarskih
društava koja se bave proizvodnjom, distribucijom i trgovinom
električne energije, te od donacija stranih vladinih i nevladinih
institucija.
Članak 2.
Proračun FERK-a za 2012. godinu sastoji se od:
1.
2.

Bilanca prihoda i Bilanca rashoda
2.571.147,00 KM
2.571.147,00 KM

Prihodi
Rashodi

Članak 3.
Prihodi za 2012. godinu koristit će se za redovito
obavljanje djelatnosti FERK-a radi koje je i konstituiran, te
ukoliko prihodi budu veći od rashoda isti će se prenijeti na
prihode za 2013. godinu, sve sukladno članku 23. Zakona o
električnoj energiji.
A. Proračun – prihodi FERK-a za 2012. godinu
Vrsta prihoda

Planirani iznos (KM)

Regulatorne naknade od imatelja dozvola za obavljanje
elektroprivrednih djelatnosti

2.518.147,00

16.550,00
50.000,00
Jednokratne naknade

821

Nabavka stalnih sredstava

158.000,00

821300

Nabavka opreme

48.000,00

821330

Nabavka softverske opreme

50.000,00

Ostali prihodi

821320

Nabavka automobila-terenac
UKUPNO
RASHODA
GODINU

60.000,00

UKUPNO PRIHODA ZA 2012. GODINU

2.571.147,00

Članak 4.
S obzirom na specifičnost Proračuna FERK-a ostavlja se
mogućnost unutarnje preraspodjele, tj. korekcija proračunskih
stavki, u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10%
između odobrenih sintetičkih stavki proračuna. Korekcije će se
provoditi internim odlukama FERK-a, koje će biti prezentirane
Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (ukoliko ih bude) s
financijskim izvješćima u sklopu Izvješća o radu za 2012.
godinu, sve sukladno članku 16. Zakona o električnoj energiji.
B. Proračun – rashodi FERK-a za 2012. godinu

ZA

3.000,00
2.571.147,00

2012.

II. POSEBNI DIO
Član 5.
Ovaj budžet stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i
primjenjivat će se u fiskalnoj 2012. godini.
Broj 01,02-14-97/12
2. aprila 2012. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predsjedavajući
Doma naroda
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Karolina Pavlović, s. r.
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
Na temelju članka 23. Zakona o električnoj energiji
("Službene novine Federacije BiH", br. 41/02, 24/05, 38/05 i
83/11), na prijedlog Regulatorne komisije za električnu energiju
u Federaciji Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i
Hercegovine je, na sjednici Zastupničkog doma, održanoj
20.3.2012. godine, i na sjednici Doma naroda održanoj
2.4.2012. godine, usvojio

PRORAČUN - RASHODI FERK-a ZA 2012. GODINU

Red.
br.

Konto

Opis stavke Proračuna

PRORAČUN
2012. (KM)

1.

6111

Bruto plaće i naknade zaposlenicima

1.504.824,60

2.

6112

Naknada troškova zaposlenika

208.500,00

3.

612

Doprinosi poslodavca

170.158,40

4.

613

Izdatci za materijal i usluge

529.664,00

6131

Putni troškovi

68.000,00

6132

Izdatci za energiju
Izdatci
za
komunalne
komunikaciju

6133

34.000,00
usluge

i
38.055,00
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6134

Administrativni materijal

27.000,00

6135

Izdatci za usluge prijevoza i goriva

17.500,00

6136

Unajmljivanje imovine i opreme

178.309,00

6137

18.300,00

6138

Materijal i usluge popravaka i održavanja
Izdatci osig., bank. usl., i usluge platnog
prometa

6139

Ugovorene i druge posebne usluge

131.950,00

821

Nabava stalnih sredstava

158.000,00

821300

Nabava opreme

48.000,00

821330

Nabava softverske opreme

50.000,00

821320

Nabava automobila-terenac
UKUPNO
RASHODA
GODINU

16.550,00

60.000,00
ZA

2012.
2.571.147,00

II. POSEBNI DIO
Članak 5.
Ovaj proračun stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i
primjenjivat će se u fiskalnoj 2012. godini.
Broj 01,02 -14-97/12
2. travnja 2012. godine
Sarajevo
Predsjedateljica
Predsjedatelj
Doma naroda
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Karolina Pavlović, v. r.
Dr. Denis Zvizdić, v. r.

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО
ОКОЛИША И ТУРИЗМА
653

На основу члана 59. став 7. и члана 117. став 5. Закона
о заштити околиша ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 33/03 и 38/09), федерална министрица околиша и
туризма доноси

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈИМА КОЈЕ МОРАЈУ
ИСПУЊАВАТИ ОВЛАШТЕНИ НОСИОЦИ ИЗРАДЕ
СТУДИЈЕ О УТЈЕЦАЈУ НА ОКОЛИШ, ВИСИНИ
ТАКСА, НАКНАДА И ОСТАЛИХ ТРОШКОВА
НАСТАЛИХ У ПОСТУПКУ ПРОЦЈЕНЕ УТЈЕЦАЈА
НА ОКОЛИШ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се прописују услови и критерији
које морају испуњавати овлаштени носиоци израде студије
о утјецају на околиш (у даљем тексту: студија), у погледу
регистрације, кадрова, техничке опремљености, радног
простора за обављање стручних послова и израду
документације (у даљем тексту: стручни послови), који су
из области заштите животне средине, те утврђује висину
такса, накнада за оцјену студије и остали трошкови које
могу имати надлежни органи и други учесници у поступку
процјене утјецаја на околиш или стручних послова у
области заштите животне средине.
II. УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ
НОСИОЦИ СТУДИЈЕ
Члан 2.
Носилац израде студије из члана 1. може бити правно
лице које испуњава сљедеће услове:

Сриједа, 18. 4. 2012.

Да је овлаштена организација правнo лице
регистрoвана између осталог и за обављање дјелатности
под шифром: 72 – Научно истраживање и развој; 72.1
Истраживање и експериментални развој у природним,
техничким и технолошким наукама 72.1.9 Остало
истраживање и експериментални развој у природним,
техничким и технолошким наукама; 72.2. Истраживање и
експериментални развој у друштвеним и хуманистичким
наукама у складу са Законом о класификацији дјелатности
у Федерацији БиХ ("Службене новине Федерације БиХ",
број 64/07), Законом о измјенама и допунама закона о
класификацији дјелатности у Федерацији Босне и
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број
80/11) и Законом о класификацији дјелатности Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 76/06, 100/08
и 32/10)
Да има у сталном радном односу најмање пет (5)
запосленика са високом стручном спремом различитих
струка и са пуним радним временом, а који имају најмање
пет година радног искуства у струци и положен стручни
испит. Структура запосленика треба бити према
стручности или специјалности:
два из области заштите околиша и околишно
важнијих области техничке струке (грађевина,
хемија, машинство, технологија, транспорт),
један запосленик из области: пољопривреде,
шумарства, биологије, ветерине, медицинемикробиологија или санитарне медицине,
један
запосленик
из
области:
физике,
математике, електротехнике и машинства информатика,
један запосленик из области: геологије,
рударства, металургије, архитектуре-урбанизам и
историје, културе и умјетности и социолошких
наука.
Правно лице мора имати најмање 50 м² радног
простора у власништву или закупу за обављање
дјелатности из овог правилника.
Правно лице мора имати лабораторију и/или опрему
за вршење анализа прописаних загађивања дијелова
околиша или закључен важећи уговор о пословно
техничкој сaрадњи са овлаштеним лабораторијем или
институцијом која има лабораторије. Минимум покретне
опреме је:
Вриједности
квалитета
зрака
сљедећих
параметара: концентрације гасова (SО2, NОx, NО2,
CO и О3), чађи, прашине (ЛЧ10 и УЛЧ) и
микроклиматских параметара (брзина и смјер
вјетра,
температура,
влажност,
притисак
ваздуха),
Аутоматски инструмент за мјерење емисија у
ваздух,
Опрему за мјерење температуре, pH вриједности,
електро-проводљивости и О2 у води,
Опрема за узимање узорака за испитивање
квалитета
земљишта
или
контаминације
земљишта,
Инструмент за мјерење вриједности буке.
Опрема мора бити калибрирана по важећим
прописима.
За
обављање
стручних
послова
овлаштена
организација може ангажовати независне експерте разних
струка који испуњавају услове из овог члана.
Члан 3.
За обављање анализа у лабораторији правно лице
мора испуњавати сљедеће услове:
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правно лице које обавља анализе у властитој
лабораторији за анализе квалитета ваздуха, воде
и земљишта мора приложити и доказе да
испуњава услове у погледу опреме, намјештаја,
мјерних инструмената и лабораторијског посуђа,
б) правно лице које не посједује властиту
лабораторију анализе мора вршити у другим
лабораторијама које испуњавају услове из
претходног става. Сви извјештаји и налази о
извршеним анализама морају бити потврђени од
стране лабораторије која је извршила анализе.
Члан 4.
Правно лице које испуњава услове из члaнa 2. и 3.
овог правилника Федералном министарству околиша и
туризма (у даљем тексту: Министарство) уз захтјев за
доношење рјешења о испуњавању услова прописаних овим
правилником дужна је приложити сљедећу документацију:
1) рјешење о регистрацији правног лица са свим
прилозима,
2) доказ о власништву пословног простора или
уговор о закупу пословног простора,
3) доказ о пријави запослених у Федералном заводу
за
мировинско/пензијско
и
инвалидско
осигурање и здравствено осигурање,
4) доказ о радном искуству у струци за кадрове,
5) диплома о високој стручној спреми за кадрове,
6) увјерење о положеном стручном испиту за
кадрове,
7) образложење
правног
лица
о
начину
организације и вршења стручних послова у
складу са прописима из области заштите
животне средине.
У прилогу захтјева из става 1. овог члана достављају
се и:
a.
референце о већ припремљеним стручним
подлогама о заштити животне средине (студије
утицаја, или елабората о заштити животне
средине, докази, планови),
b. цертификати о обуци из области заштите
животне средине за запослене кадрове,
c.
референце и/или цертификати о обуци из
области околинске дијагностике индустријских
погона и постројења, система околинског
управљања ЕМS и система квалитетa из серије
ISO 14000,
d. објављене стручне радове из области околиша,
e.
спецификација опреме за мјерења из тaчке 4.,
члана 2. овог правилника,
f.
доказ о власништву лабораторије/опреме или
доказ о пословно-техничкој сaрадњи са
испитним
лабораторијима
за
случајеве
прописане чланом 3. став (1) тaчка б),
g. доказ о уплаћеној накнади за трошкове управног
поступка.
Члан 5.
Правнa лицa из члана 2. овог правилника могу
ангажовати независне стручњаке разних струка, који
испуњавају услове из члана 4. овог Правилника, за
обављање послова на изради Студије.
III. ЗАХТЈЕВ ЗА СТАВЉАЊЕ НА ЛИСТУ
Члан 6.
Правно лице из члана 2. овог правилника подноси
захтјев Министарству за стављање на листу oвлаштених
правних лица за израду студије.
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Уз захтјев из става 1. овог члана прилажу се и остали
докази у складу са чланом 4. овог правилника.
На основу достављених захтјева, Министарство
утврђује листу овлаштених носиоца израде студије утјецаја
на околиш. и плана активности
Захтјев за добијање рјешења, са приложеном
документацијом из претходног члана, разматра комисија
коју именује министар надлежан за послове за заштиту
животне средине.
Комисија излази на лице мјеста, на терену утврђује
чињенично стање, о чему сачињава записник.
Након изласка на лице мјеста, комисија предлаже
министру да донесе рјешење о испуњености услова
правног лица за стављање на листу носиоца израде студије,
у складу са Законом о заштити околиша.
Поступак доношења рјешења о овлаштењу провешће
се у року од 30 дана од дана подношења захтјева.
О издатим рјешењима води се евиденција у
Министарству, а издато рјешење објављује се у
"Службеним новинама Федерације БиХ", а листа носиоца
израде Студије с подацима из става 1. овог члана објављује
се на wеb страници Министарства: www.fmoit.gov.bа.
IV. БРИСАЊЕ С ЛИСТЕ ОВЛАШТЕНИХ ПРАВНИХ
ЛИЦА ЗА ИЗРАДУ СТУДИЈЕ
Члан 8.
Правно лице које се налази на листи носиоца израде
Студије дужно је да, писменим путем, обавијести
Министарство о свим промјенама у погледу испуњавања
услова прописаних овим правилником у року од 8 дана од
дана настанка промјене.
Контролу услова на основу којих су правна лица
добила рјешење о овлаштењу врши надлежни инспектор.
Иницијативу за контролу услова на основу којих је
правно лице добилo рјешење, може покренути
Министарство, други државни органи, организације или
грађани код надлежног инспектора.
Ако се утврди било који недостатак наведен у ставу
1., 2. и 3. овог члана, Министарство ће укинути рјешење и
лиценцу. Одлука о укидању рјешења објавиће се у
"Службеним новинама Федерације БиХ".
На исти начин Министарство ће поступити ако у року
од једне године правно лице три и више пута не уради
стручне послове у складу са правним прописима из области
заштите животне средине, затим усљед злоупотребе
података приликом припреме документације или
злоупотребе пописа кадрова на основу којих је добијено
рјешење.
Министарство брише с листе правно лице које не
испуњава услове прописане овим правилником.
Обавијест о брисању правног лица с листе носитеља
израде Студије доставља се правном лицу и објављује се на
wеb страници Министарства.
Члан 9.
Рок важења рјешења и овлаштења о обављању
стручних послова је четири године.
Након истека четири године овлаштени субјекат
подлијеже обавези обнове рјешења. Захтјев за обнову
рјешења и овлаштења подноси правно лице у складу са
овим правилником.
Правна лица која имају издата рјешења од
Министарства по основу Правилника о условима и
критеријима које морају испуњавати носиоци израде
студије о утјецају на околиш и висини накнаде и осталих
трошкова насталих у поступку процјене утјецаја на околиш
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 45/09) издатих у
периоду од ступања на снагу наведеног правилникa до
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престанка његовог важења дужна су да изврше
прилагођавање условима у складу са одредбама овог
правилника, најкасније у року од шест мјесеци од дана
његовог ступања на снагу.
Ако је прије ступања на снагу овог правилника
започет поступак пред Министарством, даљи поступак
провешће се према одредбама овог правилника.
V. НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
Члан 10.
Закључком овлаштеног лица, утврђује се износ
накнаде за чланове комисије за рад на оцјени студије о
процјени утјецаја на околиш и плана активности у
поступку издавања околинске дозволе.
Накнада из става 1. овог члана обухваћа надокнаду за
рад стручњака и остале трошкове поступка.
Остали трошкови поступка обухваћају трошкове
пријевоза, дневница и смјештаја.
Трошкови поступка обухваћају копирање и
дистрибуцију документације за процјену утјецаја на
околиш и околинску дозволу, трошкови изнајмљивања сале
за одржавање јавних расправа, трошкови обавјештавања
јавности: огласи, брошуре, плакати.
Накнада за рад стручњака, у случају потребе њиховог
ангажовања, износи 15% просјечне мјесечне нето плате по
запосленом, остварене на нивоу Федерације Босне и
Херцеговине за посљедње тромјесечје, за један норма - дан
рада на оцјени студије по појединцу.
Број норма - дана и износ накнаде из става 5. овог
члана утврђује се Закључком овлаштеог лица према
сложености поступка.
Члан 11.
Подносилац захтјева је дужан уплатити укупан износ
накнаде из члана 10. овог правилника у року од седам дана
од дана пријема Закључка о накнади, а прије одобравања
или одбијања студије или плана, односно добиjања
околинске дозволе.
Подносилац захтјева је дужан измирити трошкове из
члана 10. става 4. уплатом у корист Буџета Федерације БиХ
или у изузетним случајевима директно уплатити на рачун
члановима Комисије.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Даном ступања на снагу овог правилника, престаје
важити Правилник о условима и критеријима које морају
испуњавати носиоци израде Студије утјецаја на околиш и
висини накнаде и осталих трошкова насталих у поступку
процјене утјецаја на околиш ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 45/09 и 43/10).
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмога дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 05-02-1587/11
Министрица
26. марта 2012. године
Бранка Ђурић, с. р.
Na osnovu člana 59. stav 7. i člana 117. stav 5. Zakona o
zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i
38/09), federalna ministrica okoliša i turizma donosi
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PRAVILNIK

O USLOVIMA I KRITERIJIMA KOJE MORAJU
ISPUNJAVATI OVLAŠTENI NOSIOCI IZRADE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ, VISINI
PRISTOJBI, NAKNADA I OSTALIH TROŠKOVA
NASTALIH U POSTUPKU PROCJENE UTJECAJA NA
OKOLIŠ
I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim Pravilnikom se propisuju uslovi i kriteriji koje
moraju ispunjavati ovlašteni nosioci izrade studije o utjecaju na
okoliš (u daljem tekstu: studija), u pogledu registracije,
kadrova, tehničke opremljenosti, radnog prostora za obavljanje
stručnih poslova i izradu dokumentacije (u daljem tekstu:
stručni poslovi), koji su iz oblasti zaštite okoliša, te utvrđuje
visinu taksa, naknada za ocjenu studije i ostali troškovi koje
mogu imati nadležni organi i drugi učesnici u postupku
procjene utjecaja na okoliš ili stručnih poslova u oblasti zaštite
okoliša.
II. USLOVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI NOSITELJI
IZRADE STUDIJE
Član 2.
Nosilac izrade studije iz člana 1. može biti pravno lice
koje ispunjava sljedeće uslove:
Da je ovlaštena organizacija pravno lice registrirano
između ostalog i za obavljanje djelatnosti pod šifrom: 72 –
Naučno istraživanje i razvoj; 72.1 Istraživanje i eksperimentalni
razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama 72.1.9
Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim,
tehničkim i tehnološkim naukama; 72.2. Istraživanje i
eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama
u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH
("Službene novine Federacije BiH", broj 64/07), Zakonom o
izmjenama i dopunama zakona o klasifikaciji djelatnosti u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 80/11) i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 76/06, 100/08 i
32/10)
Da ima u stalnom radnom odnosu najmanje pet (5)
zaposlenika sa visokom stručnom spremom različitih struka i sa
punim radnim vremenom, a koji imaju najmanje pet godina
radnog iskustva u struci i položen stručni ispit. Struktura
zaposlenika treba biti prema stručnosti ili specijalnosti:
dva iz oblasti zaštite okoliša i okolišno važnijih
oblasti tehničke struke (građevina, hemija,
mašinstvo, tehnologija, transport),
jedan zaposlenik iz oblasti: poljoprivrede,
šumarstva,
biologije,
veterine,
medicinemikrobiologija ili sanitarne medicine,
jedan zaposlenik iz oblasti: fizike, matematike,
elektrotehnike i mašinstva - informatika,
jedan zaposlenik iz oblasti: geologije, rudarstva,
metalurgije, arhitekture-urbanizam i historije,
kulture i umjetnosti i socioloških nauka.
Pravno lice mora imati najmanje 50 m² radnog prostora u
vlasništvu ili zakupu za obavljanje djelatnosti iz ovog
pravilnika.
Pravno lice mora imati laboratoriju i/ili opremu za vršenje
analiza propisanih zagađivanja dijelova okoliša ili zaključen
važeći ugovor o poslovno tehničkoj suradnji sa ovlaštenim
laboratorijem ili institucijom koja ima laboratorije. Minimum
pokretne opreme je:
Vrijednosti kvaliteta zraka sljedećih parametara:
koncentracije gasova (SO2, NOx, NO2, CO i O3), čađi,
prašine (LČ10 i ULČ) i mikroklimatskih parametara
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(brzina i smjer vjetra, temperatura, vlažnost, pritisak
zraka),
Automatski instrument za mjerenje emisija u zrak,
Opremu za mjerenje temperature, pH vrijednosti,
elektro-provodljivosti i O2 u vodi,
Oprema za uzimanje uzoraka za ispitivanje kvaliteta
zemljišta ili kontaminacije zemljišta,
Instrument za mjerenje vrijednosti buke.
Oprema mora biti kalibrirana po važećim propisima.
Za obavljanje stručnih poslova ovlaštena organizacija
može angažovati nezavisne eksperte raznih struka koji
ispunjavaju uslove iz ovog člana.
Član 3.
Za obavljanje analiza u laboratoriji pravno lice mora
ispunjavati sljedeće uslove:
a) pravno lice koje obavlja analize u vlastitoj
laboratoriji za analize kvaliteta zraka, vode i
zemljišta mora priložiti i dokaze da ispunjava uslove
u pogledu opreme, namještaja, mjernih instrumenata
i laboratorijskog posuđa,
b) pravno lice koje ne posjeduje vlastitu laboratoriju
analize mora vršiti u drugim laboratorijama koje
ispunjavaju uslove iz prethodnog stava. Svi izvještaji
i nalazi o izvršenim analizama moraju biti potvrđeni
od strane laboratorije koja je izvršila analize.
Član 4.
Pravno lice koje ispunjava uslove iz člana 2. i 3. ovog
pravilnika Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (u daljem
tekstu: Ministarstvo) uz zahtjev za donošenje rješenja o
ispunjavanju uslova propisanih ovim pravilnikom dužna je
priložiti sljedeću dokumentaciju:
1) rješenje o registraciji pravnog lica sa svim prilozima,
2) dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o
zakupu poslovnog prostora,
3) dokaz o prijavi zaposlenih u Federalnom zavodu za
mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje i
zdravstveno osiguranje,
4) dokaz o radnom iskustvu u struci za kadrove,
5) diploma o visokoj stručnoj spremi za kadrove,
6) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kadrove,
7) obrazloženje pravnog lica o načinu organizacije i
vršenja stručnih poslova u skladu sa propisima iz
oblasti zaštite okoliša.
U prilogu zahtjeva iz stava 1. ovog člana dostavljaju se i:
a.
reference o već pripremljenim stručnim podlogama
o zaštiti okoliša (studije uticaja, ili elaborata o zaštiti
okoliša, dokazi, planovi),
b. certifikati o obuci iz oblasti zaštite okoliša za
zaposlene kadrove,
c.
reference i/ili certifikati o obuci iz oblasti okolinske
dijagnostike industrijskih pogona i postrojenja,
sistema okolinskog upravljanja EMS i sistema
kvaliteta iz serije ISO 14000,
d. objavljene stručne radove iz oblasti okoliša,
e.
specifikacija opreme za mjerenja iz tačke 4., člana 2.
ovog pravilnika,
f.
dokaz o vlasništvu laboratorije/opreme ili dokaz o
poslovno-tehničkoj
saradnji
sa
ispitnim
laboratorijima za slučajeve propisane članom 3. stav
(1) tačka b),
g. dokaz o uplaćenoj naknadi za troškove upravnog
postupka.
Član 5.
Pravna lica iz člana 2. ovog pravilnika mogu angažovati
nezavisne stručnjake raznih struka, koji ispunjavaju uslove iz
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člana 4. ovog Pravilnika, za obavljanje poslova na izradi
Studije.
III. ZAHTJEV ZA STAVLJANJE NA LISTU
Član 6.
Pravno lice iz člana 2. ovog pravilnika podnosi zahtjev
Ministarstvu za stavljanje na listu ovlaštenih pravnih lica za
izradu studije.
Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana prilažu se i ostali dokazi
u skladu sa članom 4. ovog pravilnika.
Na osnovu dostavljenih zahtjeva, Ministarstvo utvrđuje
listu ovlaštenih nosioca izrade studije utjecaja na okoliš. i plana
aktivnosti
Zahtjev za dobijanje rješenja, sa priloženom
dokumentacijom iz prethodnog člana, razmatra komisija koju
imenuje ministar nadležan za poslove za zaštitu okoliša.
Komisija izlazi na lice mjesta, na terenu utvrđuje
činjenično stanje, o čemu sačinjava zapisnik.
Nakon izlaska na lice mjesta, komisija predlaže ministru
da donese rješenje o ispunjenosti uslova pravnog lica za
stavljanje na listu nosioca izrade studije, u skladu sa Zakonom
o zaštiti okoliša.
Postupak donošenja rješenja o ovlaštenju provešće se u
roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
O izdatim rješenjima vodi se evidencija u Ministarstvu, a
izdato rješenje objavljuje se u "Službenim novinama Federacije
BiH", a lista nosioca izrade Studije s podacima iz stava 1. ovog
člana objavljuje se na web stranici Ministarstva:
www.fmoit.gov.ba.
IV. BRISANJE S LISTE OVLAŠTENIH PRAVNIH LICA
ZA IZRADU STUDIJE
Član 8.
Pravno lice koje se nalazi na listi nosioca izrade Studije
dužno je da, pismenim putem, obavijesti Ministarstvo o svim
promjenama u pogledu ispunjavanja uslova propisanih ovim
pravilnikom u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.
Kontrolu uslova na osnovu kojih su pravna lica dobila
rješenje o ovlaštenju vrši nadležni inspektor.
Inicijativu za kontrolu uslova na osnovu kojih je pravno
lice dobilo rješenje, može pokrenuti Ministarstvo, drugi državni
organi, organizacije ili građani kod nadležnog inspektora.
Ako se utvrdi bilo koji nedostatak naveden u stavu 1., 2. i
3. ovog člana, Ministarstvo će ukinuti rješenje i licencu. Odluka
o ukidanju rješenja objaviće se u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Na isti način Ministarstvo će postupiti ako u roku od jedne
godine pravno lice tri i više puta ne uradi stručne poslove u
skladu sa pravnim propisima iz oblasti zaštite okoliša, zatim
usljed zloupotrebe podataka prilikom pripreme dokumentacije
ili zloupotrebe popisa kadrova na osnovu kojih je dobijeno
rješenje.
Ministarstvo briše s liste pravno lice koje ne ispunjava
uslove propisane ovim pravilnikom.
Obavijest o brisanju pravnog lica s liste nosioca izrade
Studije dostavlja se pravnom licu i objavljuje se na web stranici
Ministarstva.
Član 9.
Rok važenja rješenja i ovlaštenja o obavljanju stručnih
poslova je četiri godine.
Nakon isteka četiri godine ovlašteni subjekat podliježe
obavezi obnove rješenje. Zahtjev za obnovu rješenja i
ovlaštenja podnosi pravno lice u skladu sa ovim pravilnikom.
Pravna lica koja imaju izdata rješenja od Ministarstva po
osnovu Pravilnika o uslovima i kriterijima koje moraju
ispunjavati nosioci izrade studije o utjecaju na okoliš i visini
naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja
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na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/09) izdatih
u periodu od stupanja na snagu navedenog pravilnika do
prestanka njegovog važenja dužna su da izvrše prilagođavanje
uslovima u skladu sa odredbama ovog pravilnika, najkasnije u
roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.
Ako je prije stupanja na snagu ovog pravilnika započet
postupak pred Ministarstvom, dalji postupak provešće se prema
odredbama ovog pravilnika.
V. NAKNADE I OSTALI TROŠKOVI
Član 10.
Zaključkom ovlaštenog lica, utvrđuje se iznos naknade za
članove komisije za rad na ocjeni studije o procjeni utjecaja na
okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole.
Naknada iz stava 1. ovog člana obuhvaća naknadu za rad
stručnjaka i ostale troškove postupka.
Ostali troškovi postupka obuhvaćaju troškove prevoza,
dnevnica i smještaja.
Troškovi postupka obuhvaćaju kopiranje i distribuciju
dokumentacije za procjenu utjecaja na okoliš i okolinsku
dozvolu, troškovi iznajmljivanja sale za održavanje javnih
rasprava, troškovi obavještavanja javnosti: oglasi, brošure,
plakati.
Naknada za rad stručnjaka, u slučaju potrebe njihovog
angažiranja, iznosi 15% prosječne mjesečne neto plaće po
zaposlenom, ostvarene na nivou Federacije Bosne i
Hercegovine za posljednje tromjesečje, za jedan norma-dan
rada na ocjeni studije po pojedincu.
Broj norma-dana i iznos naknade iz stava 5. ovog člana
utvrđuje se Zaključkom ovlašteog lica prema složenosti
postupka.
Član 11.
Podnosilac zahtjeva je dužan uplatiti ukupan iznos
naknade iz člana 10. ovog pravilnika u roku od sedam dana od
dana prijema Zaključka o naknadi, a prije odobravanja ili
odbijanja studije ili plana, odnosno dobijanja okolinske
dozvole.
Podnosilac zahtjeva je dužan izmiriti troškove iz člana 10.
stava 4. uplatom u korist Budžeta Federacije BiH ili u
izuzetnim slučajevima direktno uplatiti na račun članovima
Komisije.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 12.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje važiti
Pravilnik o uslovima i kriterijima koje moraju ispunjavati
nosioci izrade Studije utjecaja na okoliš i visini naknade i
ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš
("Službene novine Federacije BiH", br. 45/09 i 43/10).
Član 13.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-02-1587/11
Ministrica
26. marta 2012. godine
Branka Đurić, s. r.
Temeljem članka 59. stavak 7. i članka 117. stavak 5.
Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH",
broj 33/03 i 38/09), federalna ministrica okoliša i turizma
donosi
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PRAVILNIK

O UVJETIMA I KRITERIJIMA KOJE MORAJU
ISPUNJAVATI OVLAŠTENI NOSITELJI IZRADE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ, VISINI
PRISTOJBI, NAKNADA I OSTALIH TROŠKOVA
NASTALIH U POSTUPKU PROCJENE UTJECAJA NA
OKOLIŠ
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti i kriteriji koje
moraju ispunjavati ovlašteni nositelji izrade studije o utjecaju
na okoliš (u daljem tekstu: studija), u pogledu registracije,
kadrova, tehničke opremljenosti, radnog prostora za obavljanje
stručnih poslova i izradu dokumentacije (u daljem tekstu:
stručni poslovi), koji su iz oblasti zaštite okoliša, te utvrđuje
visinu pristojbi, naknada za ocjenu studije i ostali troškovi koje
mogu imati nadležni organi i drugi sudionici u postupku
procjene utjecaja na okoliš ili stručnih poslova u oblasti zaštite
okoliša.
II. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI NOSITELJI
IZRADE STUDIJE
Članak 2.
Nositelj izrade studije iz članka 1. može biti pravna osoba
koje ispunjava sljedeće uvjete:
Da je ovlaštena organizacija pravna osoba registrirana
između ostalog i za obavljanje djelatnosti pod šifrom: 72 –
Naučno istraživanje i razvoj; 72.1 Istraživanje i eksperimentalni
razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama 72.1.9
Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim,
tehničkim i tehnološkim naukama; 72.2. Istraživanje i
eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama
u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH
("Službene novine Federacije BiH", broj 64/07), Zakonom o
izmjenama i dopunama zakona o klasifikaciji djelatnosti u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 80/11) i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 76/06, 100/08 i
32/10)
Da ima u stalnom radnom odnosu najmanje pet (5)
zaposlenika sa visokom stručnom spremom različitih struka i sa
punim radnim vremenom, a koji imaju najmanje pet godina
radnog iskustva u struci i položen stručni ispit. Struktura
zaposlenika treba biti prema stručnosti ili specijalnosti:
dva iz oblasti zaštite okoliša i okolišno važnijih
oblasti tehničke struke (građevina, kemija,
strojarstvo, tehnologija, transport),
jedan zaposlenik iz oblasti: poljoprivrede,
šumarstva,
biologije,
veterine,
medicinemikrobiologija ili sanitarne medicine,
jedan zaposlenik iz oblasti: fizike, matematike,
elektrotehnike i strojarstva - informatika,
jedan zaposlenik iz oblasti: geologije, rudarstva,
metalurgije, arhitekture-urbanizam i povijesti,
kulture i umjetnosti i socioloških nauka,
Pravno lice mora imati najmanje 50 m² radnog prostora u
vlasništvu ili zakupu za obavljanje djelatnosti iz ovog
pravilnika.
Pravno lice mora imati laboratoriju i/ili opremu za vršenje
analiza propisanih zagađivanja sastavnica okoliša ili zaključen
važeći ugovor o poslovno tehničkoj suradnji sa ovlaštenim
laboratorijem ili institucijom koja ima laboratorije. Minimum
pokretne opreme je:
Vrijednosti kvaliteta zraka sljedećih parametara:
koncentracije gasova (SO2, NOx, NO2, CO i O3), čađi,
prašine (LČ10 i ULČ) i mikroklimatskih parametara
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(brzina i smjer vjetra, temperatura, vlažnost, tlak
zraka),
Automatski instrument za mjerenje emisija u zrak,
Opremu za mjerenje temperature, pH vrijednosti,
elektro-provodljivosti i O2 u vodi,
Oprema za uzimanje uzoraka za ispitivanje kvaliteta
zemljišta ili kontaminacije zemljišta,
Instrument za mjerenje vrijednosti buke.
Oprema mora biti kalibrirana po važećim propisima.
Za obavljanje stručnih poslova ovlaštena organizacija
može angažovati neovisne eksperte raznih struka koji
ispunjavaju uvjete iz ovog članka.
Članak 3.
Za obavljanje analiza u laboratoriji pravna osoba mora
ispunjavati sljedeće uvjete:
a) pravna osoba koja obavlja analize u vlastitoj
laboratoriji za analize kvaliteta zraka, vode i
zemljišta mora priložiti i dokaze da ispunjava uvjete
u pogledu opreme, namještaja, mjernih instrumenata
i laboratorijskog posuđa,
b) pravna osoba koja ne posjeduje vlastitu laboratoriju
analize mora vršiti u drugim laboratorijama koje
ispunjavaju uvjete iz prethodnog stavka. Svi
izvještaji i nalazi o izvršenim analizama moraju biti
potvrđeni od strane laboratorije koja je izvršila
analize.
Članak 4.
Pravna osoba koja ispunjava uvjete iz čl. 2. i 3. ovog
pravilnika Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (u daljem
tekstu: Ministarstvo) uz zahtjev za donošenje rješenja o
ispunjavanju uvjeta propisanih ovim pravilnikom dužna je
priložiti sljedeću dokumentaciju:
1) rješenje o registraciji pravne osobe sa svim
prilozima,
2) dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o
zakupu poslovnog prostora,
3) dokaz o prijavi zaposlenih u Federalnom zavodu za
mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje i
zdravstveno osiguranje,
4) dokaz o radnom iskustvu u struci za kadrove,
5) diploma o visokoj stručnoj spremi za kadrove,
6) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kadrove,
7) obrazloženje pravne osobe o načinu organizacije i
vršenja stručnih poslova sukladno propisima iz
oblasti zaštite okoliša.
U prilogu zahtjeva iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se
i:
a.
reference o već pripremljenim stručnim podlogama
o zaštiti okoliša (studije uticaja, ili elaborata o zaštiti
okoliša, dokazi, planovi),
b. certifikati o obuci iz oblasti zaštite okoliša za
zaposlene kadrove,
c.
reference i/ili certifikati o obuci iz oblasti okolišne
dijagnostike industrijskih pogona i postrojenja,
sustava okolišnog upravljanja EMS i sustava
kvalitete iz serije ISO 14000,
d. objavljene stručne radove iz oblasti okoliša,
e.
specifikacija opreme za mjerenja iz točke 4., članka
2. ovog pravilnika,
f.
dokaz o vlasništvu laboratorije/opreme ili dokaz o
poslovno-tehničkoj
suradnji
sa
ispitnim
laboratorijima za slučajeve propisane člankom 3.
stavak (1) točka b),
g. dokaz o uplaćenoj naknadi za troškove upravnog
postupka.
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Članak 5.
Pravne osobe iz članka 2. ovog pravilnika mogu angažirati
neovisne stručnjake raznih struka, koji ispunjavaju uvjete iz
članka 4. ovog Pravilnika, za obavljanje poslova na izradi
Studije.
III. ZAHTJEV ZA STAVLJANJE NA LISTU
Članak 6.
Pravne osobe iz članka 2. ovog pravilnika podnosi zahtjev
Ministarstvu za stavljanje na listu ovlaštenih pravnih osoba za
izradu studije.
Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilažu se i ostali
dokazi sukladno članku 4. ovog pravilnika.
Na osnovu dostavljenih zahtjeva, Ministarstvo utvrđuje
listu ovlaštenih nositelja izrade studije utjecaja na okoliš.
Zahtjev za dobijanje rješenja, sa priloženom
dokumentacijom iz prethodnog članka, razmatra povjerenstvo
koju imenuje ministar mjerodavan za poslove za zaštitu okoliša.
Povjerenstvo izlazi na lice mjesta, na terenu utvrđuje
činjenično stanje, o čemu sačinjava zapisnik.
Nakon izlaska na lice mjesta, povjerenstvo predlaže
ministru da donese rješenje o ispunjenosti uvjeta pravne osobe
za stavljanje na listu nositelja izrade studije, sukladno Zakonu o
zaštiti okoliša.
Postupak donošenja rješenja o ovlaštenju provešće se u
roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
O izdatim rješenjima vodi se evidencija u Ministarstvu, a
izdato rješenje objavljuje se u "Službenim novinama Federacije
BiH", a lista nositelja izrade Studije s podacima iz stava 1. ovog
člana objavljuje se na web stranici Ministarstva:
www.fmoit.gov.ba.
IV. BRISANJE SA LISTE OVLAŠTENIH PRAVNIH
OSOBA ZA IZRADU STUDIJE
Članak 8.
Pravna osoba koja se nalazi na listi nositelja izrade Studije
dužna je da, pismenim putem, obavijesti Ministarstvo o svim
promjenama u pogledu ispunjavanja uvjeta propisanih ovim
pravilnikom u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.
Kontrolu uvjeta na osnovu kojih su pravne osobe dobile
rješenje o ovlaštenju vrši mjerodavni inspektor.
Inicijativu za kontrolu uvjeta na osnovu kojih je pravna
osoba dobila rješenje, može pokrenuti Ministarstvo, drugi
državni organi, organizacije ili građani kod mjerodavnog
inspektora.
Ako se utvrdi bilo koji nedostatak naveden u stavku 1., 2.
i 3. ovog člana, Ministarstvo će ukinuti rješenje i licencu.
Odluka o ukidanju rješenja objaviće se u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Na isti način Ministarstvo će postupiti ako u roku od jedne
godine pravna osoba tri i više puta ne uradi stručne poslove u
skladu sa pravnim propisima iz oblasti zaštite okoliša, zatim
usljed zlouporabe podataka prilikom pripreme dokumentacije
ili zlouporabe popisa kadrova na osnovu kojih je dobiveno
rješenje.
Ministarstvo briše s liste pravnu osobu koja ne ispunjava
uvjete propisane ovim pravilnikom.
Obavijest o brisanju pravne osobe s liste nositelja izrade
Studije dostavlja se pravnoj osobi i objavljuje se na web stranici
Ministarstva.
Članak 9.
Rok važenja rješenja i ovlaštenja o obavljanju stručnih
poslova je četiri godine.
Nakon isteka četiri godine ovlašteni subjekat podliježe
obavezi obnove rješenje. Zahtjev za obnovu rješenja i
ovlaštenja podnosi pravna osoba sukladno ovom pravilniku.
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Pravne osobe koje imaju izdata rješenja od Ministarstva
po osnovu Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje moraju
ispunjavati nositelji izrade studije o utjecaju na okoliš i visini
naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja
na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/09) izdatih
u periodu od stupanja na snagu navedenog pravilnika do
prestanka njegovog važenja dužne su da izvrše prilagođavanje
uvjetima sukladno odredbama ovog pravilnika, najkasnije u
roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.
Ako je prije stupanja na snagu ovog pravilnika započet
postupak pred Ministarstvom, dalji postupak provešće se prema
odredbama ovog pravilnika.
V. NAKNADE I OSTALI TROŠKOVI
Članak 10.
Zaključkom ovlaštene osobe, utvrđuje se iznos naknade za
članove povjerenstva za rad na ocjeni studije o procjeni utjecaja
na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole.
Naknada iz stavka 1. ovog članka obuhvaća naknadu za
rad stručnjaka i ostale troškove postupka.
Ostali troškovi postupka obuhvaćaju troškove prijevoza,
dnevnica i smještaja.
Troškovi postupka obuhvaćaju kopiranje i distribuciju
dokumentacije za procjenu utjecaja na okoliš i okolišnu
dozvolu, troškovi iznajmljivanja sale za održavanje javnih
rasprava, troškovi obavještavanja javnosti: oglasi, brošure,
plakati.
Naknada za rad stručnjaka, u slučaju potrebe njihovog
angažiranja, iznosi 15% prosječne mjesečne neto plaće po
zaposlenom, ostvarene na nivou Federacije Bosne i
Hercegovine za posljednje tromjesečje, za jedan norma-dan
rada na ocjeni studije po pojedincu.
Broj norma-dana i iznos naknade iz stavka 5. ovog članka
utvrđuje se Zaključkom ovlaštene osobe prema složenosti
postupka.
Članak 11.
Podnositelj zahtjeva je dužan uplatiti ukupan iznos
naknade iz članka 10. ovog pravilnika u roku od sedam dana od
dana prijema Zaključka o naknadi, a prije odobravanja ili
odbijanja studije ili plana, odnosno dobivanja okolišne dozvole.
Podnositelj zahtjeva je dužan izmiriti troškove iz članka
10. stavak 4. uplatom u korist Proračuna Federacije BiH ili u
iznimnim slučajevima direktno uplatiti na račun članovima
povjerenstva.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje važiti
Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati
nositelji izrade Studije utjecaja na okoliš i visini naknade i
ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš
("Službene novine Federacije BiH", br. 45/09 i 43/10).
Članak 13.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-02-1587/11
Ministrica
26. ožujka 2012. godine
Branka Đurić, v. r.

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО
ЕНЕРГИЈЕ, РУДАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ
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Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 35/05) i člana 7. Zakona o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.
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49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10),
federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU STALNE KOMISIJE ZA JAVNE
NABAVKE
I
Imenuje se Stalna komisija za provođenje postupaka
javnih nabavki za 2012. godinu (u daljem tekstu: Komisija) u
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u
sastavu:
Sead Brajlović, predsjednik
Edita Balavac, član
Muamer Ćulum, član
Vitka Bošnjak, član
Jasmina Suhonjić, član
Marica Marković, sekretar
II
Komisija će provoditi postupke javnih nabavki na osnovu
pojedinačnih odluka o javnim nabavkama u skladu sa
odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 94/05, 8/06, 24/06,
70/06, 12/09 i 60/10).
III
Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada, izradi
metodologiju za ocjenu ponuda, pripremi i osigura tendersku
dokumentaciju, organizuje i provede javno otvaranje
blagovremeno prispjelih ponuda, obavi pregovore, otvori
prispjele ponude, sačini zapisnik o otvaranju ponuda, ocijeni
prispjele ponude, sačini izvještaje o radu, da preporuku za
dodjelu ugovora i pripremi nacrte ugovora u skladu sa
zakonskim i podzakonskim aktima.
IV
Sekretar Komisije nema pravo glasa.
Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi,
priprema zapisnika sa sastanaka Komisije, izvještaja o radu
Komisije i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Komisije.
V
Članovi Komisije iz tačke I ovog rješenja i sekretar
Komisije, dužni su čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke i
saznanja koja steknu u radu Komisije o čemu su dužni potpisati
izjavu o čuvanju poslovne tajne, kao i izjavu o nepristrasnosti i
povjerljivosti u odnosu na ponudioce.
VI
Naknada članovima Komisije iz tačke I ovog Rješenja
utvrdit će se posebnim rješenjem u skladu sa članom 41.
Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
45/10) i Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine
naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih
organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj
14/11).
VII
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 08-34-815/12
09. marta/ožujka
Ministar
2012. godine
Erdal Trhulj, s. r.
Mostar
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО
ЗДРАВСТВА
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На основу члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Федерације Босне и
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр.
12/03 и 34/03), као и члана 26. став 3. Закона о систему
побољшања квалитета, сигурности и о акредитацији у
здравству ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 59/05 и
52/11), федерални министар здравства доноси

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ
ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ И
АКРЕДИТАЦИЈУ У ЗДРАВСТВУ У ФЕДЕРАЦИЈИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
Именује се привремени Управни одбор Агенције за
квалитет и акредитацију у здравству у Федерацији Босне и
Херцеговине, у слиједећем саставу:
1. Аница Радић, предсједник
2. Фрањо Тиболд, члан,
3. Енес Шачић, члан,
4. Алма Вранић, члан,
5. Сандра Зачиновић, члан.
II
Привремени Управни одбор из тачке I овог рјешења
именује се на период од 60 дана, до окончања поступка
којим ће се извршити именовање у складу са Законом о
министарским, владиним и другим именовањима
Федерације Босне и Херцеговине.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавит ће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 01-37- 2362/12
Министар
10. априла 2012. године
Проф. др Русмир
Сарајево
Месиховић, с. р.
Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i
34/03), kao i člana 26. stav 3. Zakona o sistemu poboljšanja
kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 59/05 i 52/11), federalni ministar
zdravstva donosi

vladinim i drugim
Hercegovine.

imenovanjima

Federacije

Bosne

i

III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 01-37-2362/12
10. aprila 2012. godine
Ministar
Sarajevo
Prof. dr. Rusmir Mesihović, s. r.
Na temelju članka 4. stavak 2. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i
34/03), kao i članka 26. stavak 3. Zakona o sustavu poboljšanja
kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 59/05 i 52/11), federalni ministar
zdravstva donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PRIVREMENOG UPRAVNOG
VIJEĆA AGENCIJE ZA KVALITET I AKREDITACIJU
U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE
I
Imenuje se privremeno Upravno vijeće Agencije za
kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i
Hercegovine, u slijedećem sastavu:
1. Anica Radić, predsjednik
2. Franjo Tibold, član,
3. Enes Šačić, član,
4. Alma Vranić, član,
5. Sandra Začinović, član.
II
Privremeno Upravno vijeće iz točke I ovog rješenja
imenuje se na razdoblje od 60 dana, do okončanja postupka
kojim će se izvršiti imenovanje sukladno Zakonu o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine.
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 01-37-2362/12
10. travnja 2012. godine
Ministar
Sarajevo
Prof. dr. Rusmir Mesihović, v. r.

КОМИСИЈА ЗА ВРИЈЕДНОСНЕ
ПАПИРЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PRIVREMENOG UPRAVNOG
ODBORA AGENCIJE ZA KVALITET I AKREDITACIJU
U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE
I
Imenuje se privremeni Upravni odbor Agencije za kvalitet
i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, u
slijedećem sastavu:
1. Anica Radić, predsjednik
2. Franjo Tibold, član,
3. Enes Šačić, član,
4. Alma Vranić, član,
5. Sandra Začinović, član.
II
Privremeni Upravni odbor iz tačke I ovog rješenja
imenuje se na period od 60 dana, do okončanja postupka kojim
će se izvršiti imenovanje u skladu sa Zakonom o ministarskim,
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Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i
Hercegovine, na temelju čl. 12. tč. 13. i čl. 13. Zakona o
Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije
BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) i čl. 89. st. (2) Zakona o tržištu
vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj
85/08), rješavajući po zahtjevu za izdavanje dozvole za
obavljanje poslova agenta emisije podnesenom od društva
Sparkasse bank dd Sarajevo, na 341. sjednici održanoj dana
28.03.2012. godine, donijela je
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RJEŠENJE

O DOZVOLI ZA OBAVLJANJE POSLOVA AGENTA
EMISIJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA
1. IZDAJE SE DOZVOLA za obavljanje poslova agenta
emisije vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine
društvu Sparkasse bank dd Sarajevo.
2. Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Predsjednik
Komisije za vrijednosne
Broj 04/1-19-71/12
papire
Federacije Bosne i
28. marta/ožujka
2012. godine
Hercegovine
Sarajevo
Mr. Hasan Ćelam, s. r.
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Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i
Hercegovine, na osnovu čl. 11. i 12., a u vezi sa čl. 13. Zakona
o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije
BiH", broj 39/98, 36/99, 33/04), čl. 28. Zakona o investicijskim
fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08),
rješavajući po zahtjevu Ilirika DZU Društvo za upravljanje
investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo za izdavanje dozvole
za upravljanjem Otvorenim investicijskim fondom sa javnom
ponudom Ilirika Novac, na svojoj sjednici održanoj 09.03.2012.
godine, donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE dozvola Ilirika DZU Društvo za
upravljanje investicijskim fondovima za upravljanje Otvorenim
investicijskim fondom sa javnom ponudom Ilirika Novac.
2. Upisuje se u registar fondova Ilirika DZU Društvo za
upravljanje investicijskim fondovima, kao upravljač Otvorenim
investicijskim fondom sa javnom ponudom Ilirika Novac.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjuje se prvi radni po danu donošenja istog.
4. Ovo rješenje će se objaviti u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Predsjednik
Komisije za vrijednosne
papire
Broj 05/1-19-55/12
Federacije Bosne i
09. marta/ožujka
Hercegovine
2012. godine
Mr. Hasan Ćelam, s. r.
Sarajevo

УСТАВНИ СУД
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
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Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном
сазиву, у саставу: предсједник Миодраг Симовић,
потпредсједнице Валерија Галић, Constance Grewe и Сеада
Палаврић, судије Tudor Pantiru, Мато Тадић, Мирсад Ћеман
и Маргарита Цаца-Николовска, на сједници одржаној 25.
марта 2011. године, у предмету број АП 4123/09,
рјешавајући апелацију ДОО Трговине "Борац" Травник,
Јована Кекеровића и Николе Вулете, на основу члана
VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 16 став 2 и члана
59 став 2 алинеја 1 Правила Уставног суда Босне и
Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине"
бр. 60/05, 64/08 и 51/09), донио је

Сриједа, 18. 4. 2012.

ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ1

Одбацује се као недозвољена апелација ДОО
Трговина "Борац" Травник, Јована Кекеровића и
Николе Вулете, поднесена против Пресуде Врховног суда
Републике Српске број 118-0-Рев-08-001188 од 22. октобра
2009. године, Пресуде Окружног суда у Бањој Луци број
011-0-ПЖ-07-000 056 од 18. јуна 2008. године и Пресуде
Основног суда у Приједору број П-197/04 од 21. јуна 2005.
године, због тога што је очигледно (prima facie)
неоснована.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и
Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и
Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и
"Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и
Херцеговине".
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1. ДОО Трговина "Борац" из Травника (у даљњем
тексту: првоапелант), Јован Кекеровић и Никола
Вулета (у даљњем тексту: другоапеланти) из Бање
Луке, поднијели су 28. децембра 2009. године
апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине (у
даљњем тексту: Уставни суд) против Пресуде
Врховног суда Републике Српске (у даљњем тексту:
Врховни суд) број 118-0-Рев-08-001188 од 22. октобра
2009. године, Пресуде Окружног суда у Бањој Луци (у
даљњем тексту: Окружни суд) број 011-0-ПЖ-07-000
056 од 18. јуна 2008. године и Пресуде Основног суда
у Приједору (у даљњем тексту: Основни суд) број П197/04 од 21. јуна 2005. године. Апеланти су тражили
да се донесе привремена мјера којом би Уставни суд
одгодио извршење оспорене пресуде до доношења
одлуке о апелацији. Такође, апеланти су Уставном
суду доставили више поднесака с прилозима у
периоду од 8. фебруара 2010. године до 3. септембра
2010. године.
2. АД Крајина Борац из Бање Луке (у даљњем тексту:
тужилац) поднио је тужбу Основном суду против
апеланата којом је тражио да се донесе утврђујућа
пресуда да је правно ништаван уговор о купопродаји
некретнина тзв. "продавница обуће" у Козарској
Дубици, улица Светосавска бб, саграђених на парцели
к.ч. бр. 1129, уписаној у пл. бр. 687 (нови премјер),
што одговара к.ч. бр. 1/335 уписаној у зк. ул. бр. 135,
све к.о. Козарска Дубица (у даљњем тексту: спорни
пословни простор) закључен 10. децембра 1999.
године између првоапеланта и другоапеланата.
3. Основни суд је Пресудом број П-197/04 од 21. јуна
2005. године, која је потврђена Пресудом Окружног
суда број 011-0-ПЖ-07-000/056 од 18. јуна 2008.
године, дјелимично усвојио тужбени захтјев тужиоца,
утврдио да је апсолутно ништаван уговор о продаји
спорног пословног простора закључен 10. децембра
1999. године између првоапеланта као продавца и
другоапеланата као купаца под бројем 668/99 и
овјерен код Општинског суда у Травнику под бројем
ОВ. 1213/99 од 13. децембра 1999. године. Даље,
другоапеланти су обавезани да тужиоцу предају у
посјед и коришћење спорни пословни простор
слободан од лица и ствари у року од 30 дана од дана
правоснажности пресуде, под пријетњом принудног
извршења. Затим, апеланти су обавезани да тужиоцу
солидарно надокнаде трошкове поступка у укупном
износу од 4.150,00 КМ у року од 30 дана од
правоснажности пресуде, под пријетњом принудног
1

Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 27/12
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извршења, а остатак тужиочевих потраживања
трошкова за заступање је одбијен. На крају, истом
пресудом је одбијен, такође као неоснован, дио
тужбеног захтјева којим тужилац тражи да се утврди
да је спорни пословни простор његова имовина.
У току првостепеног поступка суд је провео бројне
доказе, укључујући саслушање свједока, те извршио
увид у документацију коју су презентовале странке.
Основни суд је утврдио да је између странака
неспорно да су првоапелант и другоапеланти
сачинили купопродајни уговор 10. децембра 1999.
године, те да је предметним уговором и анексом
уговора првоапелант продао спорни пословни простор
другоапелантима. Након закључивања уговора,
другоапеланти су у земљишним књигама уписани као
власници са по ½ дијела измиривши у цијелости своје
обавезе према првоапеланту, након чега су ступили у
посјед предметног пословног простора у ком се и
данас налазе. Суд је навео да је између странака,
међутим, спорно питање својине на предметном
пословном простору, па самим тим и њено
прометовање, што у ствари и представља предмет
овог спора. Основни суд је закључио да првоапелант
није доказао своје власништво на спорном пословном
простору, па није ни могао да га отуђује. Наиме,
чланом 2 став 1 Оквирног закона Босне и Херцеговине
о приватизацији предузећа и банака прописано је да
овај закон признаје право ентитета да приватизују
предузећа и банке смјештене на њиховој територији
који нису у приватној својини, а одлука о томе зависи
од прописа ентитета. Наведено је да из дописа
Дирекције за приватизацију Републике Српске (у
даљњем тексту: РС) број 4977-01/04 од 24. новембра
2004. године произилази да је поступак приватизације
државног капитала у ДТП "Крајина Борац" из Бање
Луке проведено у складу са Законом о приватизацији
државног капитала у предузећима и утврђено да ово
предузеће није вршило власничку трансформацију и
да у цијелости послује средствима у државној својини.
Основни суд је даље навео да је Уредбом Владе
Републике
Српске
о
забрани
располагања
непокретностима на територији РС-а забрањено
располагање и оптерећење (продаја, замјена,
даровање, пренос права коришћења и располагања,
давање у закуп и привремену употребу, оснивање
хипотеке и др.) непокретности на територији
Републике Српске које су у власништву, посједу,
коришћењу или управљању органа и институција РСа. Ове забране, како је навео Основни суд, односе се и
на предузећа ван РС-а, а правни посао склопљен или
правни акт донесен противно одредбама ове уредбе је
ништаван, с тим да судови и други органи у РС-у неће
признавати правна дејства склопљених правних
послова односно донесених правних аката противно
одредби ове уредбе. Због привременог карактера ових
одредби одбијен је тужбени захтјев тужиоца којим
тражи да се утврди да је власник спорног пословног
простора, јер ће право власништва моћи да се утврђује
тек након што се оконча поступак сукцесије између
република које су настале распадом бивше СФРЈ.
Сматрајући да су предметни уговори о купопродаји
апсолутно ништавни у смислу одредбе члана 103
Закона о облигационим односима (у даљњем тексту:
ЗОО), на коју може да се позива свако заинтересовано
лице, Основни суд је овај купопродајни уговор
прогласио апсолутно ништавним.
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Окружни суд је у образложењу своје пресуде навео да
је чланом 2 Оквирног споразума о приватизацији
предузећа и банака БиХ изричито признато право
ентитетима да приватизују предузећа и банке
смјештене на њиховој територији који нису у
приватној својини, с тим да ће се одлука да ли је
предузеће или банка у приватној својини донијети
према прописима ентитета. Затим, у смислу члана 4
тог
закона
средствима
која
су
остварена
приватизацијом предузећа и банака која се налазе на
територији једног ентитета располагаће тај ентитет
или правна лица овлашћена законима тог ентитета, а
потраживања према предузећима и банкама који се
приватизују сматраће се одговорношћу ентитета који
врши приватизацију. Пошто је Законом о
приватизацији предузећима и банака у бх. ентитетима
дато искључиво право да изврше приватизацију
предузећа која се налазе на њиховој територији која
нису у приватној својини, првоапелант, како је
закључио Окружни суд, нема основа за било које
право у погледу спорног пословног простора у
Козарској Дубици. Оквирним законом је признато
право ентитета да врши приватизацију предузећа на
својој територији по прописима о приватизацији
ентитета који врши власничку трансформацију и
располаже новчаним средствима након извршене
приватизације, а право својине стиче правно или
физичко лице које у поступку приватизације купи
друштвени односно државни капитал предузећа. У
конкретној ситуацији, како је то закључио Окружни
суд, предметни уговор о купопродаји који су тужени
закључили 10. децембра 1999. године супротан је
Оквирном закону о приватизацији предузећа и банака,
као принудном пропису који је посебан закон (lex
specialis) у односу на Закон о основним својинскоправним односима (у даљњем тексту: ЗОСПО) и
Закон о промету непокретности. Из тих разлога, како
је навео Окружни суд, предметни купопродајни
уговор је ништаван у смислу члана 103 ЗОО, тако да
правне посљедице ништавности тог уговора настају
од његовог закључивања и због тога другоапеланат
нема правног основа да држи у посједу спорни
пословни простор.
Апеланти су се жалили да се у конкретном случају
ради о пресуђеној ствари (res iudicata), јер је суд
наводно о истом предмету раније расправљао и донио
одлуку. Наиме, апеланти су истицали да је Пресудом
Основног суда у Козарској Дубици број П-340/00 од
15. децембра 2000. године, која је постала
правоснажна 10. јануара 2001. године, а по тужби
другоапеланата против првоапеланта као и Расима
Раковића и Асиме Синдичић, утврђено да је правни
предник Расима Раковића и Асиме Синдичић, пок.
Асим Раковић, на основу правоваљаног усменог
уговора продао 1967. године првоапеланту спорни
пословни простор (први став изреке пресуде), да је
првоапелант спорни пословни простор продао
другоапелантима на једнаке дијелове од по ½
уговором од 10. децембра 1999. године (други став
изреке пресуде) те је другоапелантима признато право
својине на некретнинама са по ½ дијела уписаним у
АII листу з.к. ул. бр. 135 к.о. Козарска Дубица и право
коришћења на некретнинама уписаним у АI листу
предметног з.к. улошка. Ставом четири изреке
наведене пресуде Основног суда у Козарској Дубици
другоапеланти су овлашћени да на основу те пресуде
изврше укњижбу права својине на некретнинама
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уписаним у АII листу з.к. ул. 135 к.о. Козарска
Дубица, те право да користе некретнине уписане у АI
листу све са по ½. Окружни суд је, међутим, закључио
да се у наведеној пресуди Основног суда у Козарској
Дубици број П-340/00 не ради о истим странкама као
у овоме предмету који се односи на апеланте и
тужиоца, јер правни слиједници првобитног власника
Асима Раковића нису странке у предметној парници, а
АД "Крајина-Борац" из Бање Луке није био странка у
наведеној парници код Основног суда у Козарској
Дубици. Ни предмет спора није исти, јер се тужбени
захтјев у наведеној парници код Основног суда у
Козарској Дубици односи на утврђивање права
својине у корист купаца-другоапеланата, а у
предметној парници на утврђивање ништавности
уговора о купопродаји. Из тих разлога Окружни суд је
закључио да је првостепени суд правилно примијенио
материјално право и да нису учињене повреде
поступка које су истакнуте у жалби и на које суд пази
по службеној дужности, па је на основу члана 226
Закона о парничном поступку РС-а (у даљњем тексту:
ЗПП РС) одлучено као у изреци. Због свега наведеног
Окружни суд је закључио да је неоснован приговор
пресуђене ствари који су у жалби истицали апеланти.
Пресудом Врховног суда број 118-0-Рев-08-001188 од
22. октобра 2009. године одбијена је ревизија
апеланата изјављена против пресуде Окружног суда.
Врховни суд је закључио да је другостепена пресуда
правилна, јер је спорни купопродајни уговор
закључен у вријеме када је у примјени био Оквирни
закон о приватизацији који је ступио на снагу 4.
августа 1998. године. Врховни суд је, прије свега,
навео да је правилно схватање нижестепених судова
да је првоапелант правни слиједник првобитног СОУР
Комбината "Борац" Травник. Даље, Законом о
друштвеном капиталу омогућена је трансформација
предузећа у друштвеној својини у предузећа у
мјешовитој својини тако што је дозвољено да
предузећа додатни капитал прибављају издавањем
акција. Врховни суд је закључио да је првоапелант
био предузеће у мјешовитој својини и, према томе,
спорна пословна просторија као ни друга имовина тог
предузећа није постала, нити је по тада важећим
законским прописима могла да постане, приватна
својина тог предузећа а ни радника улагача тог
предузећа који су из својих личних доходака
уплаћивали новчане износе на име откупа интерних
акција. Зато питање права својине на спорним
пословним простором не може да се разријеши
одвојено од питања власничке трансформације
предузећа у друштвеној, односно касније државној и
мјешовитој својини тј. од процеса приватизације, како
је правилно закључио Окружни суд. Даље, чланом 2
став 1 Оквирног закона Босне и Херцеговине о
приватизацији предузећа и банака прописано је да
овај закон признаје право ентитета да приватизују
предузећа и банке смјештене на њиховој територији
који нису у приватној својини, а одлука о томе зависи
од прописа ентитета. Дакле, сва имовина предузећа,
било да је на територији ентитета гдје је сједиште
предузећа или се налази на територији другог
ентитета односно на територији неке од бивших
република СФРЈ, представља друштвену имовину коју
су заједнички стицали сви запослени у том предузећу.
Како је Оквирним законом дато искључиво право
ентитетима да изврше приватизацију предузећа која се
налазе на њиховој територији која нису у приватној
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својини, конкретно у погледу државног капитала у
пословном простору у Козарској Дубици, Врховни суд
је закључио да првоапелант нема основа да на спорни
пословни простор полаже било које право. Даље,
Оквирним законом није признато стицање права
својине новооснованом предузећу на имовини
пријератног предузећа, која је ушла у њихову имовину
приликом оснивања и уписа у судски регистар.
Насупрот томе, признато је право ентитетима да
изврше приватизацију предузећа на својој територији
и да располажу новчаним средствима након извршене
приватизације, а право својине стиче оно правно или
физичко лице које по проведеном поступку
приватизације купи друштвени односно државни
капитал тог предузећа. Дакле, у овом случају, а како
то правилно закључује Окружни суд, уговор о
купопродаји предметног спорног пословног простора
од 13. децембра 1999. године супротан је наведеном
Оквирном закону, који је као посебни lex specialis био
на снази у вријеме његовог закључивања, па је он
ништаван у смислу члана 103 став 1 ЗОО.
8. Такође, Врховни суд је закључио да је правилан став
другостепеног суда којим је одбио приговор
пресуђене ствари сматрајући да не постоји ни
објективни ни субјективни идентитет парнице између
одлуке првостепеног суда која је предмет жалбе и
Пресуде Основног суда у Козарској Дубици број
П:340/00 од 15. децембра 2000. године.
9. Апеланти сматрају да им је оспореним пресудама
повријеђено право на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1
Европске конвенције за заштиту људских права и
основних слобода (у даљњем тексту: Европска
конвенција), као и право на имовину из члана II/3к)
Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број
1 уз Европску конвенцију.
10. Апеланти наводе да су 10. децембра 1999. године
апеланти закључили уговор о купопродаји, односно
куповини спорне некретнине на основу писменог
купопродајног уговора на ком су потписи уговорних
страна овјерени код Основног суда у Травнику под
бројем Ов-1213/99 од 13. децембра 1999. године.
Пошто је у то вријеме била на снази Уредба о забрани
располагања
непокретностима
на
територији
Републике Српске, апеланти су у својству уговорних
страна били приморани да поднесу тужбу стварно и
мјесно надлежном Основном суду у Козарској Дубици
да се утврди правна ваљаност уговора, што је
наведени суд и учинио правоснажном Пресудом број
П-340/00
од
15.
децембра
2000.
године.
Земљишнокњижни упис некретнина на другоапеланте
је извршен на основу правоснажне и извршне Пресуде
Основног суда у Козарској Дубици број П-340/00 од
15. децембра 2000. године.
11. Повреду права на правично суђење апеланти виде у
очигледно произвољној примјени материјалног права
и неправилној оцјени изведених доказа, која је, да су
судови поштовали право на правично суђење,
неминовно морала да доведе до супротне одлуке од
оних у диспозитивима оспорених пресуда. Судови су,
сматрају апеланти, произвољно протумачили и
примијенили
одредбе
Оквирног
закона
о
приватизацији предузећа и банака у Босни и
Херцеговини. Овај закон не уређује на било који
посебан начин процес приватизације, већ управо
успоставља обавезу да ентитети својим законима
уреде ову област како они желе уз успостављање
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принципа како би искључили било који облик
дискриминације. С тим у вези, апеланти наводе да оба
ентитетска правна система на једнак начин регулишу
питање пасивног биланса који није предмет
приватизације на који се примјењују прописи из
промета непокретности. Апеланти су даље навели да
су редовни судови произвољно протумачили правне
посљедице Пресуде Основног суда у Козарској
Дубици број П-340/00 од 15. децембра 2000. године,
јер ова пресуда представља пресуђену ствар по којој је
предметни уговор правно ваљан. Даље, другоапеланти
су предметну имовину стекли потпуно легитимно и
легално на основу Закона о основним својинскоправним односима јер су предметну некретнину
купили од првоапеланта. Другоапеланти су уписани у
земљишне књиге на бази правоснажне судске пресуде
потпуно легално, а такав начин уписа је чак и правно
јачи основ уписа од самог уговора јер је надлежна
судска институција утврдила ваљаност тог правног
посла. Осим тога, другоапеланти су стечену имовину
држали у мирном посједу, па узимајући све околности
у обзир оспореним пресудама је извршено незаконито
мијешање апеланата у њихову имовину и тиме
повријеђено њихово право на имовину из члана II/3к)
Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број
1 уз Европску конвенцију.
12. Апеланти на крају предлажу да Уставни суд донесе
одлуку којом ће укинути оспорене пресуде и предмет
вратити на поновни поступак Основном суду. И на
крају, апеланти траже да се донесе привремена мјера
којом би Уставни суд одгодио извршење оспорене
пресуде до доношења одлуке о апелацији.
13. При испитивању допустивости апелације Уставни суд
је пошао од одредаба члана VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине и члана 16 став 2 Правила Уставног
суда.
Члан VI/3б) Устава Босне и Херцеговине гласи:
Уставни суд, такођер, има апелациону надлежност у
питањима која су садржана у овом уставу кад она
постану предмет спора због пресуде било којег суда у
Босни и Херцеговини.
Члан 16 став 2 Правила Уставног суда гласи:
Уставни суд ће одбацити апелацију као очигледно
(prima facie) неосновану када утврди да не постоји
оправдан захтјев странке у поступку, односно да
предочене чињенице ни на који начин не могу оправдати
тврдњу да постоји кршење Уставом заштићених права
и/или када се за странку у поступку утврди да не сноси
посљедице кршења Уставом заштићених права, тако да је
испитивање меритума апелације непотребно.
14. Уставни суд, у фази испитивања допустивости
предмета мора да утврди, између осталог, и да ли су
испуњени услови за мериторно одлучивање који су
набројани у члану 16 став 2 Правила Уставног суда. У
вези с тим, Уставни суд указује да сходно сопственој
јуриспруденцији и пракси Европског суда за људска
права (у даљњем тексту: Европски суд) апелант мора
да наведе повреду својих права које штити Устав
Босне и Херцеговине и ове повреде морају да дјелују
вјероватно. Апелација је очигледно неоснована
уколико јој мањкају prima facie докази који, са
довољном јасноћом, показују да је наведена повреда
људских права и слобода могућа (види Европски суд,
Vanek против Словачке пресуда од 31. маја 2005.
године, апликација број 53363/99 и Уставни суд,
Одлука број АП 156/05 од 18. маја 2005. године), ако

Број 33 - Страна 17

чињенице у односу на које се подноси апелација
очигледно не представљају кршење права које апелант
наводи, тј. ако апелант нема "оправдан захтјев" (види
Европски суд, Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási
Társulat против Мађарске, пресуда од 26. јула 2005.
године, апликација број 5503/02), као и кад се утврди
да апелант није "жртва" кршења Уставом Босне и
Херцеговине заштићених права.
15. У вези с предметом апелације и навода које су
апеланти изнијели у апелацији, Уставни суд се
питањем приватизације према одредбама Оквирног
закона о приватизацији предузећа и банака бавио у
више својих одлука. Уставни суд је, зависно од
чињеница
конкретних
предмета,
у
оваквим
ситуацијама доносио одлуке у којим усваја апелације
и утврђује повреду апелантових уставних права (види
нпр. Одлуку о допустивости и меритуму АП 2157/08
од 30. маја 2009. године, објављену у "Службеном
гласнику БиХ" број 82/09 од 20. октобра 2009. године)
или одбија апелације као очигледно prima facie
неосноване (Одлука о допустивости број АП 1164/10
од 10. јула 2010. године, доступна на web страници
Уставног суда: (www.ustavnisud.ba).
16. У вези с позивањем апеланата на Одлуку број АП
2157/08, Уставни суд подсјећа да је у наведеном
случају предузеће, које је са сједиштем у Федерацији
БиХ, било уписано у надлежним земљишним књигама
као титулар права својине на спорном пословном
простору који се налазио на територији РС-а,
закључило уговор о купопродаји спорног пословног
простора с одређеним физичким лицем. Након тога,
на основу закљученог уговора, та физичка лица су се
укњижила као власници спорног пословног простора
у надлежним земљишним књигама. У поступку пред
редовним судовима предузеће са сједиштем у РС-у је
оспоравало ваљаност закљученог уговора о
купопродаји спорног пословног простора, тврдећи да
има јаче право у односу на спорни пословни простор
позивајући се на одредбе Оквирног закона о
приватизацији. Поступак пред редовним судовима
окончан је одлуком Врховног суда Републике Српске,
који је донио пресуду у корист предузећа са
сједиштем у РС-у а коју су апеланти у том предмету
(Славка Милојице и Дијане Милојица те Трговине
"Борац" Травник) оспорили пред Уставним судом.
Одлучујући о тој апелацији Уставни суд је својом
Одлуком број АП 2157/08 усвојио апелацију и утврдио
повреду права на имовину из члана II/3к) Устава
Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз
Европску конвенцију. У наведеној одлуци, у тачки 49.
Уставни суд је закључио да је Врховни суд, при
доношењу своје одлуке арбитрарно протумачио
релевантне законске одредбе и да је пропустио да
узме у обзир релевантне одредбе Закона о основним
власничкоправним односима. Чланом 20 овог закона
регулисан је правни основ стицања права власништва,
а када је у питању стицање права власништва на
основу правног посла, као што је то случај с
апелантима, онда је власништво стечено уписом у
земљишне књиге, како је то и прописано чланом 33
наведеног закона. Наиме, другоапелант је прије
закључења купопродајног уговора с апелантима био
уписан у земљишне књиге као власник спорног
пословног простора, што значи да је у том његовом
праву била концентрисана сва правна власт која
може да постоји на једној ствари и која му је дала
овлашћења да располаже том ствари. Такође, у вези
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с позивањем апеланата на Одлуку број АП 1274/08 од
30. маја 2009. године, Уставни суд запажа да се ради о
суштински истом чињеничном и правном питању као
у Одлуци број АП 2157/08 које је претходно
образложено.
17. Супротно наведеном, Уставни суд подсјећа да је у
предмету број АП 1164/10 испитивао апелацију
Милана Милачака, поднесену против одлука
Врховног суда и Окружног суда у Добоју којима је
усвојен тужбени захтјев тужиоца Трговачког
акционарског друштва "Крајина-Борац" Бања Лука и
утврђено да је ништаван уговор о купопродаји
пословног простора у Добоју који су закључили
Милан Милачак (и Слободан Сувајац) као купци и
Трговина "Борац" д.д. Травник као продавац. Уставни
суд је у том предмету Одлуком о допустивости број
АП 1164/10 од 10. јула 2010. године одбацио као
недозвољену апелацију Милана Милачака поднесену
против оспорених одлука Врховног суда и Окружног
суда у Добоју, због тога што је очигледно (prima facie)
неоснована. У наведеној одлуци Уставни суд је
закључио да је, током поступка пред редовним
судовима, утврђено да Трговина "Борац" д.д. Травник,
прије закљученог купопродајног уговора с Миланом
Милачаком и Слободаном Сувајцем, није била
уписана као власник у земљишним књигама, те стога,
Трговина "Борац" д.д. Травник, као продавац, није
могла да на купце (Милан Милачак и Слободан
Сувајац) пренесе више права него што их је имала.
Стога је у тој одлуци, у тачки 25, Уставни суд
оцијенио неоснованим позивање апеланта на Одлуку
АП 2157/08 будући да се наведена одлука Уставног
суда на коју се апелант позива не односи на исто
чињенично и правно питање које је постављено у овој
апелацији. Наиме, у наведеном случају је спорна
некретнина била регистрована код надлежног суда
на име апеланта, што у апелацији АП 1164/10 није
био случај.
18. Доводећи у везу наведену одлуку Уставног суда с
чињеничним стањем конкретног предмета, Уставни
суд сматра да у конкретном предмету постоји скоро
идентична ситуација с апелацијом АП 1164/10. Наиме,
у конкретном случају, првоапелант (ДОО Трговина
"Борац" Травник) у вријеме закључивања уговора о
купопродаји с другоапелантима није био уписан у
земљишним књигама као власник предметног
пословног простора, нити је то постао на основу
пресуде Основног суда у Козарској Дубици будући да
том пресудом није наложено надлежном суду да у
земљишним књигама изврши упис својине, односно
право располагања на спорном пословном простору
на првоапеланта. Стога, упркос тврдњи првоапеланта
да је, у моменту закључивања купопродајног уговора,
на предметном пословном простору имао "право
располагања", Уставни суд се позива на утврђење
редовног суда према ком у земљишне књиге није било
уписано право својине ни право располагања
првоапеланта као продавца у односу на предметни
пословни простор. Стога, Уставни суд сматра да у
овом случају може да се примијени његова пракса из
цитиране одлуке број АП 1164/10 од 10. јула 2010.
године (Милан Милачак).
19. У конкретном случају, Уставни суд сматра да су
редовни судови у образложењима оспорених одлука
дали детаљне, јасне и прецизне разлоге за своје
одлучење, те да не може да се закључи да је примјена
релевантних законских одредаба у било ком дијелу
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произвољна или неприхватљива сама по себи, а такво
образложење Уставни суд не сматра произвољним.
Уставни суд такође запажа да апеланти у апелацији не
нуде било какве аргументе који би оправдали њихову
тврдњу да је на било који начин дошло до кршења
права на правично суђење или права на имовину, осим
што је незадовољан исходом конкретног поступка.
Имајући у виду наведено, те ставове Европског и
Уставног суда наведене у овој одлуци, Уставни суд
сматра да у вези с наводима апеланата о кршењу
права на правично суђење и права на имовину нема
ништа што указује да апеланти имају "оправдан
захтјев" који покреће питање из Устава Босне и
Херцеговине или Европске конвенције која би требало
да се мериторно испитају. Због тога, Уставни суд
закључује да су наводи о кршењу права на правично
суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и
члана 6 Европске конвенције, као и права на имовину
из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1
Протокола број 1 уз Европску конвенцију, очигледно
(prima facie) неосновани.
20. У складу с наведеним, а имајући у виду одредбе члана
16 став 2 Правила Уставног суда према којима ће се
апелација одбацити као очигледно (prima facie)
неоснована, Уставни суд је одлучио као у
диспозитиву ове одлуке.
21. С обзиром на одлуку о допустивости у овом предмету,
Уставни суд закључује да нема основа за разматрање
приједлога апеланата за доношење привремене мјере.
22. У складу с чланом VI/5 Устава Босне и Херцеговине,
одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда Босне и
Херцеговине
Проф. др Миодраг Симовић, с. р.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, u
sastavu: predsjednik Miodrag Simović, potpredsjednice
Valerija Galić, Constance Grewe i Seada Palavrić, sudije Tudor
Pantiru, Mato Tadić, Mirsad Ćeman i Margarita CacaNikolovska, na sjednici održanoj 25. marta 2011. godine, u
predmetu broj AP 4123/09, rješavajući apelaciju DOO
Trgovine "Borac" Travnik, Jovana Kekerovića i Nikole
Vulete, na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,
člana 16. stav 2. i člana 59. stav 2. alineja 1. Pravila Ustavnog
suda Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI1

Odbacuje se kao nedopuštena apelacija DOO Trgovina
"Borac" Travnik, Jovana Kekerovića i Nikole Vulete,
podnesena protiv Presude Vrhovnog suda Republike Srpske
broj 118-0-Rev-08-001188 od 22. oktobra 2009. godine,
Presude Okružnog suda u Banjoj Luci broj 011-0-PŽ-07-000
056 od 18. juna 2008. godine i Presude Osnovnog suda u
Prijedoru broj P-197/04 od 21. juna 2005. godine, zbog toga što
je očigledno (prima facie) neosnovana.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".

1

Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 27/12
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OBRAZLOŽENJE
DOO Trgovina "Borac" iz Travnika (u daljnjem tekstu:
prvoapelant), Jovan Kekerović i Nikola Vuleta (u
daljnjem tekstu: drugoapelanti) iz Banje Luke, podnijeli
su 28. decembra 2009. godine apelaciju Ustavnom sudu
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud)
protiv Presude Vrhovnog suda Republike Srpske (u
daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj 118-0-Rev-08-001188
od 22. oktobra 2009. godine, Presude Okružnog suda u
Banjoj Luci (u daljnjem tekstu: Okružni sud) broj 011-0PŽ-07-000 056 od 18. juna 2008. godine i Presude
Osnovnog suda u Prijedoru (u daljnjem tekstu: Osnovni
sud) broj P-197/04 od 21. juna 2005. godine. Apelanti su
tražili da se donese privremena mjera kojom bi Ustavni
sud odgodio izvršenje osporene presude do donošenja
odluke o apelaciji. Također, apelanti su Ustavnom sudu
dostavili više podnesaka s prilozima u periodu od 8.
februara 2010. godine do 3. septembra 2010. godine.
AD Krajina Borac iz Banje Luke (u daljnjem tekstu:
tužitelj) je podnio tužbu Osnovnom sudu protiv apelanata
kojom je tražio da se donese utvrđujuća presuda da je
pravno ništav ugovor o kupoprodaji nekretnina tzv.
"prodavnica obuće" u Kozarskoj Dubici, ulica
Svetosavska bb, sagrađenih na parceli k.č. br. 1129,
upisanoj u pl. br. 687 (novi premjer), što odgovara k.č. br.
1/335 upisanoj u zk. ul. br. 135, sve k.o. Kozarska Dubica
(u daljnjem tekstu: sporni poslovni prostor) zaključen 10.
decembra 1999. godine između prvoapelanta i
drugoapelanata.
Osnovni sud je Presudom broj P-197/04 od 21. juna 2005.
godine, koja je potvrđena Presudom Okružnog suda broj
011-0-PŽ-07-000/056 od 18. juna 2008. godine,
djelimično usvojio tužbeni zahtjev tužitelja, utvrdio da je
apsolutno ništav ugovor o prodaji spornog poslovnog
prostora zaključen 10. decembra 1999. godine između
prvoapelanta kao prodavca i drugoapelanata kao kupaca
pod brojem 668/99 i ovjeren kod Općinskog suda u
Travniku pod brojem OV. 1213/99 od 13. decembra 1999.
godine. Nadalje, drugoapelanti su obavezani da tužitelju
predaju u posjed i korištenje sporni poslovni prostor
slobodan od lica i stvari u roku od 30 dana od dana
pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog
izvršenja. Zatim, apelanti su obavezani da tužitelju
solidarno nadoknade troškove postupka u ukupnom
iznosu od 4.150,00 KM u roku od 30 dana od
pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog
izvršenja, a ostatak tužiteljevih potraživanja troškova za
zastupanje je odbijen. Konačno, istom presudom je
odbijen, također kao neosnovan, dio tužbenog zahtjeva
kojim tužitelj traži da se utvrdi da je sporni poslovni
prostor njegova imovina.
U toku prvostepenog postupka sud je proveo brojne
dokaze, uključujući saslušanje svjedoka, te izvršio uvid u
dokumentaciju koju su prezentirale stranke. Osnovni sud
je utvrdio da je među strankama nesporno da su
prvoapelant i drugoapelanti sačinili kupoprodajni ugovor
10. decembra 1999. godine, te da je predmetnim
ugovorom i aneksom ugovora prvoapelant prodao sporni
poslovni prostor drugoapelantima. Nakon zaključivanja
ugovora, drugoapelanti su u zemljišnim knjigama upisani
kao vlasnici sa po ½ dijela izmirivši u cijelosti svoje
obaveze prema prvoapelantu, nakon čega su stupili u
posjed predmetnog poslovnog prostora u kojem se i danas
nalaze. Sud je naveo da je među strankama, međutim,
sporno pitanje vlasništva na predmetnom poslovnom
prostoru, pa samim tim i njeno prometovanje, što ustvari i
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predstavlja predmet ovog spora. Osnovni sud je zaključio
da prvoapelant nije dokazao svoje vlasništvo na spornom
poslovnom prostoru, pa ga nije mogao ni otuđivati.
Naime, članom 2. stav 1. Okvirnog zakona Bosne i
Hercegovine o privatizaciji preduzeća i banaka propisano
je da ovaj zakon priznaje pravo entiteta da privatizuju
preduzeća i banke smještene na njihovoj teritoriji koji nisu
u privatnom vlasništvu, a odluka o tome zavisi od propisa
entiteta. Navedeno je da iz dopisa Direkcije za
privatizaciju Republike Srpske (u daljnjem tekstu: RS)
broj 4977-01/04 od 24. novembra 2004. godine proizlazi
da je postupak privatizacije državnog kapitala u DTP
"Krajina Borac" iz Banje Luke provedeno u skladu sa
Zakonom o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima
i utvrđeno da ovo preduzeće nije vršilo vlasničku
transformaciju i da u cijelosti posluje sredstvima u
državnoj svojini. Osnovni sud je dalje naveo da je
Uredbom Vlade Republike Srpske o zabrani raspolaganja
nepokretnostima
na
teritoriji
RS-a
zabranjeno
raspolaganje i opterećenje (prodaja, zamjena, darovanje,
prenos prava korištenja i raspolaganja, davanje u zakup i
privremenu upotrebu, osnivanje hipoteke i dr.)
nepokretnosti na teritoriji Republike Srpske koje su u
vlasništvu, posjedu, korištenju ili upravljanju organa i
institucija RS-a. Ove zabrane, kako je naveo Osnovni sud,
odnose se i na preduzeća van RS-a, a pravni posao
sklopljen ili pravni akt donesen protivno odredbama ove
uredbe je ništav, s tim da sudovi i drugi organi u RS-u
neće priznavati pravna dejstva sklopljenih pravnih
poslova odnosno donesenih pravnih akata protivno
odredbi ove uredbe. Zbog privremenog karaktera ovih
odredbi odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da
se utvrdi da je vlasnik spornog poslovnog prostora, jer će
se pravo vlasništva moći utvrđivati tek nakon okončanja
postupka sukcesije između republika nastalih raspadom
bivše SFRJ. Smatrajući da su predmetni ugovori o
kupoprodaji apsolutno ništavi u smislu odredbe člana 103.
Zakona o obligacionim odnosima (u daljnjem tekstu:
ZOO), na koju se može pozivati svako zainteresirano lice,
Osnovni sud je ovaj kupoprodajni ugovor proglasio
apsolutno ništavim.
Okružni sud je u obrazloženju svoje presude naveo da je
članom 2. Okvirnog sporazuma o privatizaciji preduzeća i
banaka BiH izričito priznato pravo entitetima da
privatizuju preduzeća i banke smještene na njihovoj
teritoriji koji nisu u privatnom vlasništvu, s tim da će se
odluka da li je preduzeće ili banka u privatnom vlasništvu
donijeti prema propisima entiteta. Zatim, u smislu člana 4.
tog zakona sredstvima ostvarenim privatizacijom
preduzeća i banaka koja se nalaze na teritoriji jednog
entiteta raspolagat će taj entitet ili pravna lica ovlaštena
zakonima tog entiteta, a potraživanja prema preduzećima i
bankama koji se privatizuju smatrat će se odgovornošću
entiteta koji vrši privatizaciju. Pošto je Zakonom o
privatizaciji preduzećima i banaka u bh. entitetima dato
isključivo pravo da izvrše privatizaciju preduzeća koja se
nalaze na njihovoj teritoriji koja nisu u privatnom
vlasništvu, prvoapelant, kako je zaključio Okružni sud,
nema osnova za bilo koje pravo u pogledu spornog
poslovnog prostora u Kozarskoj Dubici. Okvirnim
zakonom je priznato pravo entiteta da vrši privatizaciju
preduzeća na svojoj teritoriji po propisima o privatizaciji
entiteta koji vrši vlasničku transformaciju i raspolaže
novčanim sredstvima nakon izvršene privatizacije, a pravo
svojine stiče pravno ili fizičko lice koje u postupku
privatizacije kupi društveni odnosno državni kapital
preduzeća. U konkretnoj situaciji, kako je to zaključio
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Okružni sud, predmetni ugovor o kupoprodaji koji su
tuženi zaključili 10. decembra 1999. godine je suprotan
Okvirnom zakonu o privatizaciji preduzeća i banaka, kao
prinudnom propisu koji je poseban zakon (lex specialis) u
odnosu na Zakon o osnovnim svojinsko-pravnim
odnosima (u daljnjem tekstu: ZOSPO) i Zakon o prometu
nepokretnosti. Iz tih razloga, kako je naveo Okružni sud,
predmetni kupoprodajni ugovor je ništav u smislu člana
103. ZOO, tako da pravne posljedice ništavosti tog
ugovora nastaju od njegovog zaključivanja i zbog toga
drugoapelanat nema pravnog osnova za držanje u posjedu
spornog poslovnog prostora.
Apelanti su se žalili da se u konkretnom slučaju radi o
presuđenoj stvari (res iudicata), jer je sud navodno o
istom predmetu ranije raspravljao i donio odluku. Naime,
apelanti su isticali da je Presudom Osnovnog suda u
Kozarskoj Dubici broj P-340/00 od 15. decembra 2000.
godine, koja je postala pravosnažna 10. januara 2001.
godine, a po tužbi drugoapelanata protiv prvoapelanta kao
i Rasima Rakovića i Asime Sindičić, utvrđeno da je
pravni prednik Rasima Rakovića i Asime Sindičić, pok.
Asim Raković, na osnovu pravovaljanog usmenog
ugovora prodao 1967. godine prvoapelantu sporni
poslovni prostor (prvi stav izreke presude), da je
prvoapelant
sporni
poslovni
prostor
prodao
drugoapelantima na jednake dijelove od po ½ ugovorom
od 10. decembra 1999. godine (drugi stav izreke presude)
te je drugoapelantima priznato pravo vlasništva na
nekretninama sa po ½ dijela upisanim u AII listu z.k. ul.
br. 135 k.o. Kozarska Dubica i pravo korištenja na
nekretninama upisanim u AI listu predmetnog z.k. uloška.
Stavom četiri izreke navedene presude Osnovnog suda u
Kozarskoj Dubici drugoapelanti su ovlašteni da na osnovu
te presude izvrše uknjižbu prava vlasništva na
nekretninama upisanim u AII listu z.k. ul. 135. k.o.
Kozarska Dubica, te pravo korištenja na nekretninama
upisanim u AI listu sve sa po ½. Okružni sud je, međutim,
zaključio da se u navedenoj presudi Osnovnog suda u
Kozarskoj Dubici broj P-340/00 ne radi o istim strankama
kao u ovome predmetu koji se odnosi na apelante i
tužitelja, jer pravni slijednici prvobitnog vlasnika Asima
Rakovića nisu stranke u predmetnoj parnici, a AD
"Krajina-Borac" iz Banje Luke nije bio stranka u
navedenoj parnici kod Osnovnog suda u Kozarskoj
Dubici. Ni predmet spora nije isti, jer se tužbeni zahtjev u
navedenoj parnici kod Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici
odnosi na utvrđivanje prava vlasništva u korist kupacadrugoapelanata, a u predmetnoj parnici na utvrđivanje
ništavosti ugovora o kupoprodaji. Iz tih razloga Okružni
sud je zaključio da je prvostepeni sud pravilno primijenio
materijalno pravo i da nisu učinjene povrede postupka
koje su istaknute u žalbi i na koje sud pazi po službenoj
dužnosti, pa je na osnovu člana 226. Zakona o parničnom
postupku RS-a (u daljnjem tekstu: ZPP RS) odlučeno kao
u izreci. Zbog svega navedenog Okružni sud je zaključio
da je neosnovan prigovor presuđene stvari koji su u žalbi
isticali apelanti.
Presudom Vrhovnog suda broj 118-0-Rev-08-001188 od
22. oktobra 2009. godine odbijena je revizija apelanata
izjavljena protiv presude Okružnog suda. Vrhovni sud je
zaključio da je drugostepena presuda pravilna, jer je
sporni kupoprodajni ugovor zaključen u vrijeme kada je u
primjeni bio Okvirni zakon o privatizaciji koji je stupio na
snagu 4. augusta 1998. godine. Vrhovni sud je, prije
svega, naveo da je pravilno shvatanje nižestepenih sudova
da je prvoapelant pravni slijednik prvobitnog SOUR
Kombinata "Borac" Travnik. Dalje, Zakonom o
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društvenom kapitalu omogućena je transformacija
preduzeća u društvenoj svojini u preduzeća u mješovitoj
svojini tako što je dozvoljeno da preduzeća dodatni
kapital pribavljaju izdavanjem dionica. Vrhovni sud je
zaključio da je prvoapelant bio preduzeće u mješovitoj
svojini i, prema tome, sporna poslovna prostorija kao ni
druga imovina tog preduzeća nije postala, niti je po tada
važećim zakonskim propisima mogla postati, privatna
svojina tog preduzeća a ni radnika ulagača tog preduzeća
koji su iz svojih ličnih dohodaka uplaćivali novčane
iznose na ime otkupa internih dionica. Zato se pitanje
prava svojine na spornim poslovnim prostorom ne može
razriješiti odvojeno od pitanja vlasničke transformacije
preduzeća u društvenom, odnosno kasnije državnom i
mješovitom vlasništvu tj. od procesa privatizacije, kako je
pravilno zaključio Okružni sud. Dalje, članom 2. stav 1.
Okvirnog zakona Bosne i Hercegovine o privatizaciji
preduzeća i banaka propisano je da ovaj zakon priznaje
pravo entiteta da privatizuju preduzeća i banke smještene
na njihovoj teritoriji koji nisu u privatnom vlasništvu, a
odluka o tome zavisi od propisa entiteta. Dakle, sva
imovina preduzeća, bilo da je na teritoriji entiteta gdje je
sjedište preduzeća ili se nalazi na teritoriji drugog entiteta
odnosno na teritoriji neke od bivših republika SFRJ,
predstavlja društvenu imovinu koju su zajednički sticali
svi uposlenici tog preduzeća. Kako je Okvirnim zakonom
dato isključivo pravo entitetima da izvrše privatizaciju
preduzeća koja se nalaze na njihovoj teritoriji koja nisu u
privatnom vlasništvu, konkretno u pogledu državnog
kapitala u poslovnom prostoru u Kozarskoj Dubici,
Vrhovni sud je zaključio da prvoapelant na spornom
poslovnom prostoru nema osnova polagati bilo koje
pravo. Dalje, Okvirnim zakonom nije priznato sticanje
prava svojine novoosnovanom preduzeću na imovini
prijeratnog preduzeća, koja je ušla u njihovu imovinu
prilikom osnivanja i upisa u sudski registar. Nasuprot
tome, priznato je pravo entitetima da izvrše privatizaciju
preduzeća na svojoj teritoriji i da raspolažu novčanim
sredstvima nakon izvršene privatizacije, a pravo svojine
stiče ono pravno ili fizičko lice koje po provedenom
postupku privatizacije kupi društveni odnosno državni
kapital tog preduzeća. Dakle, u ovom slučaju, a kako to
pravilno zaključuje Okružni sud, ugovor o kupoprodaji
predmetnog spornog poslovnog prostora od 13. decembra
1999. godine suprotan je navedenom Okvirnom zakonu,
koji je kao posebni lex specialis bio na snazi u vrijeme
njegovog zaključivanja, pa je on ništav u smislu člana
103. stav 1. ZOO.
8. Također, Vrhovni sud je zaključio da je pravilan stav
drugostepenog suda kojim je odbio prigovor presuđene
stvari smatrajući da ne postoji ni objektivni ni subjektivni
identitet parnice između odluke prvostepenog suda koja je
predmet žalbe i Presude Osnovnog suda u Kozarskoj
Dubici broj P:340/00 od 15. decembra 2000. godine.
9. Apelanti smatraju da im je osporenim presudama
povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u
daljnjem tekstu: Evropska konvencija), kao i pravo na
imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i
člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
10. Apelanti navode da su 10. decembra 1999. godine apelanti
zaključili ugovor o kupoprodaji, odnosno kupovini sporne
nekretnine na osnovu pismenog kupoprodajnog ugovora
na kojem su potpisi ugovornih strana ovjereni kod
Osnovnog suda u Travniku pod brojem Ov-1213/99 od
13. decembra 1999. godine. Pošto je u to vrijeme bila na
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snazi Uredba o zabrani raspolaganja nepokretnostima na
teritoriji Republike Srpske, apelanti su u svojstvu
ugovornih strana bili primorani podnijeti tužbu stvarno i
mjesno nadležnom Osnovnom sudu u Kozarskoj Dubici
da se utvrdi pravna valjanost ugovora, što je navedeni sud
i učinio pravosnažnom Presudom broj P-340/00 od 15.
decembra 2000. godine. Zemljišnoknjižni upis nekretnina
na drugoapelante je izvršen na osnovu pravosnažne i
izvršne Presude Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici broj
P-340/00 od 15. decembra 2000. godine.
11. Povredu prava na pravično suđenje apelanti vide u
očigledno proizvoljnoj primjeni materijalnog prava i
nepravilnoj ocjeni izvedenih dokaza, koja je, da su sudovi
poštovali pravo na pravično suđenje, neminovno morala
dovesti do suprotne odluke od onih u dispozitivima
osporenih presuda. Sudovi su, smatraju apelanti,
proizvoljno protumačili i primijenili odredbe Okvirnog
zakona o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i
Hercegovini. Ovaj zakon ne uređuje na bilo koji poseban
način proces privatizacije, već upravo uspostavlja obavezu
da entiteti svojim zakonima urede ovu oblast kako oni
žele uz uspostavu principa kako bi isključili bilo koji oblik
diskriminacije. S tim u vezi, apelanti navode da oba
entitetska pravna sistema na jednak način regulišu pitanje
pasivnog bilansa koji nije predmet privatizacije na koji se
primjenjuju propisi iz prometa nepokretnosti. Apelanti su
dalje naveli da su redovni sudovi proizvoljno protumačili
pravne posljedice Presude Osnovnog suda u Kozarskoj
Dubici broj P-340/00 od 15. decembra 2000. godine, jer
ova presuda predstavlja presuđenu stvar po kojoj je
predmetni ugovor pravno valjan. Dalje, drugoapelanti su
predmetnu imovinu stekli potpuno legitimno i legalno na
osnovu Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima
jer su predmetnu nekretninu kupili od prvoapelanta.
Drugoapelanti su upisani u zemljišne knjige na bazi
pravosnažne sudske presude potpuno legalno, a takav
način upisa je čak i pravno jači osnov upisa od samog
ugovora jer je nadležna sudska institucija utvrdila
valjanost tog pravnog posla. Osim toga, drugoapelanti su
stečenu imovinu držali u mirnom posjedu, pa uzimajući
sve okolnosti u obzir osporenim presudama je izvršeno
nezakonito miješanje apelanata u njihovu imovinu i time
povrijeđeno njihovo pravo na imovinu iz člana II/3.k)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz
Evropsku konvenciju.
12. Apelanti na kraju predlažu da Ustavni sud donese odluku
kojom će ukinuti osporene presude i predmet vratiti na
ponovni postupak Osnovnom sudu. I konačno, apelanti
traže da se donese privremena mjera kojom bi Ustavni sud
odgodio izvršenje osporene presude do donošenja odluke
o apelaciji.
13. Pri ispitivanju dopustivosti apelacije Ustavni sud je pošao
od odredaba člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i
člana 16. stav 2. Pravila Ustavnog suda.
Član VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kad ona postanu
predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i
Hercegovini.
Član 16. stav 2. Pravila Ustavnog suda glasi:
Ustavni sud će odbaciti apelaciju kao očigledno (prima
facie) neosnovanu kada utvrdi da ne postoji opravdan zahtjev
stranke u postupku, odnosno da predočene činjenice ni na koji
način ne mogu opravdati tvrdnju da postoji kršenje Ustavom
zaštićenih prava i/ili kada se za stranku u postupku utvrdi da ne
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snosi posljedice kršenja Ustavom zaštićenih prava, tako da je
ispitivanje merituma apelacije nepotrebno.
14. Ustavni sud, u fazi ispitivanja dopustivosti predmeta mora
utvrditi, između ostalog, i da li su ispunjeni uvjeti za
meritorno odlučivanje koji su nabrojani u članu 16. stav 2.
Pravila Ustavnog suda. U vezi s tim, Ustavni sud ukazuje
da prema vlastitoj jurisprudenciji i praksi Evropskog suda
za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Evropski sud) apelant
mora navesti povredu svojih prava koje štiti Ustav Bosne i
Hercegovine i ove povrede moraju djelovati vjerovatno.
Apelacija je očigledno neosnovana ukoliko joj manjkaju
prima facie dokazi koji, sa dovoljnom jasnoćom, pokazuju
da je navedena povreda ljudskih prava i sloboda moguća
(vidi Evropski sud, Vanek protiv Slovačke presuda od 31.
maja 2005. godine, aplikacija broj 53363/99 i Ustavni sud,
Odluka broj AP 156/05 od 18. maja 2005. godine), ako
činjenice u odnosu na koje se podnosi apelacija očigledno
ne predstavljaju kršenje prava koje apelant navodi, tj. ako
apelant nema "opravdan zahtjev" (vidi Evropski sud,
Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat protiv
Mađarske, presuda od 26. jula 2005. godine, aplikacija
broj 5503/02), kao i kad se utvrdi da apelant nije "žrtva"
kršenja Ustavom Bosne i Hercegovine zaštićenih prava.
15. U vezi s predmetom apelacije i navoda koje su apelanti
iznijeli u apelaciji, Ustavni sud se pitanjem privatizacije
prema odredbama Okvirnog zakona o privatizaciji
preduzeća i banaka bavio u više svojih odluka. Ustavni
sud je, zavisno od činjenica konkretnih predmeta, u
ovakvim situacijama donosio odluke u kojim usvaja
apelacije i utvrđuje povredu apelantovih ustavnih prava
(vidi npr. Odluku o dopustivosti i meritumu AP 2157/08
od 30. maja 2009. godine, objavljenu u "Službenom
glasniku BiH" broj 82/09 od 20. oktobra 2009. godine) ili
odbija apelacije kao očigledno prima facie neosnovane
(Odluka o dopustivosti broj AP 1164/10 od 10. jula 2010.
godine, dostupna na web stranici Ustavnog suda:
(www.ustavnisud.ba).
16. U vezi s pozivanjem apelanata na Odluku broj AP
2157/08, Ustavni sud podsjeća da je u navedenom slučaju
preduzeće, koje je sa sjedištem u Federaciji BiH, bilo
upisano u nadležnim zemljišnim knjigama kao titular
prava vlasništva na spornom poslovnom prostoru koji se
nalazio na teritoriji RS-a, zaključilo ugovor o kupoprodaji
spornog poslovnog prostora s određenim fizičkim licem.
Nakon toga, na temelju zaključenog ugovora, ta fizička
lica su se uknjižila kao vlasnici spornog poslovnog
prostora u nadležnim zemljišnim knjigama. U postupku
pred redovnim sudovima preduzeće sa sjedištem u RS-u je
osporavalo valjanost zaključenog ugovora o kupoprodaji
spornog poslovnog prostora, tvrdeći da ima jače pravo u
odnosu na sporni poslovni prostor pozivajući se na
odredbe Okvirnog zakona o privatizaciji. Postupak pred
redovnim sudovima okončan je odlukom Vrhovnog suda
Republike Srpske, koji je donio presudu u korist
preduzeća sa sjedištem u RS-u a koju su apelanti u tom
predmetu (Slavka Milojice i Dijane Milojica te Trgovinе
"Borac" Travnik) osporili pred Ustavnim sudom.
Odlučujući o toj apelaciji Ustavni sud je svojom Odlukom
broj AP 2157/08 usvojio apelaciju i utvrdio povredu prava
na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i
člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. U
navedenoj odluci, u tački 49. Ustavni sud je zaključio da
je Vrhovni sud, pri donošenju svoje odluke arbitrarno
protumačio relevantne zakonske odredbe i da je propustio
da uzme u obzir relevantne odredbe Zakona o osnovnim
vlasničkopravnim odnosima. Članom 20. ovog zakona
reguliran je pravni osnov stjecanja prava vlasništva, a
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kada je u pitanju stjecanje prava vlasništva na osnovu
pravnog posla, kao što je to slučaj sa apelantima, onda je
vlasništvo stečeno upisom u zemljišne knjige, kako je to i
propisano članom 33. navedenog zakona. Naime,
drugoapelant je prije zaključenja kupoprodajnog ugovora
sa apelantima bio upisan u zemljišne knjige kao vlasnik
spornog poslovnog prostora, što znači da je u tom
njegovom pravu bila koncentrirana sva pravna vlast koja
može postojati na jednoj stvari i koja mu je dala
ovlaštenja da raspolaže tom stvari. Također, u vezi s
pozivanjem apelanata na Odluku broj AP 1274/08 od 30.
maja 2009. godine, Ustavni sud zapaža da se radi o
suštinski istom činjeničnom i pravnom pitanju kao u
Odluci broj AP 2157/08 koje je prethodno obrazloženo.
17. Suprotno navedenom, Ustavni sud podsjeća da je u
predmetu broj AP 1164/10 ispitivao apelaciju Milana
Milačaka, podnesenu protiv odluka Vrhovnog suda i
Okružnog suda u Doboju kojima je usvojen tužbeni
zahtjev tužitelja Trgovačkog akcionarskog društva
"Krajina-Borac" Banja Luka i utvrđeno da je ništav
ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora u Doboju koji
su zaključili Milan Milačak (i Slobodan Suvajac) kao
kupci i Trgovina "Borac" d.d. Travnik kao prodavac.
Ustavni sud je u tom predmetu Odlukom o dopustivosti
broj AP 1164/10 od 10. jula 2010. godine odbacio kao
nedopuštenu apelaciju Milana Milačaka podnesenu protiv
osporenih odluka Vrhovnog suda i Okružnog suda u
Doboju, zbog toga što je očigledno (prima facie)
neosnovana. U navedenoj odluci Ustavni sud je zaključio
da je, tokom postupka pred redovnim sudovima, utvrđeno
da Trgovina "Borac" d.d. Travnik, prije zaključenog
kupoprodajnog ugovora s Milanom Milačakom i
Slobodanom Suvajcem, nije bila upisana kao vlasnik u
zemljišnim knjigama, te stoga, Trgovina "Borac" d.d.
Travnik, kao prodavac, nije mogla na kupce (Milan
Milačak i Slobodan Suvajac) prenijeti više prava nego što
ih je imala. Stoga je u toj odluci, u tački 25, Ustavni sud
ocijenio neosnovanim pozivanje apelanta na Odluku AP
2157/08 budući da se navedena odluka Ustavnog suda na
koju se apelant poziva ne odnosi na isto činjenično i
pravno pitanje koje je postavljeno u ovoj apelaciji. Naime,
u navedenom slučaju je sporna nekretnina bila
registrovana kod nadležnog suda na ime apelanta, što u
apelaciji AP 1164/10 nije bio slučaj.
18. Dovodeći u vezu navedenu odluku Ustavnog suda s
činjeničnim stanjem konkretnog predmeta, Ustavni sud
smatra da u konkretnom predmetu postoji skoro identična
situacija s apelacijom AP 1164/10. Naime, u konkretnom
slučaju, prvoapelant (DOO Trgovina "Borac" Travnik) u
vrijeme zaključivanja ugovora o kupoprodaji s
drugoapelantima nije bio upisan u zemljišnim knjigama
kao vlasnik predmetnog poslovnog prostora, niti je to
postao na osnovu presude Osnovnog suda u Kozarskoj
Dubici budući da tom presudom nije naloženo nadležnom
sudu da u zemljišnim knjigama izvrši upis vlasništva,
odnosno pravo raspolaganja na spornom poslovnom
prostoru na prvoapelanta. Stoga, unatoč tvrdnji
prvoapelanta da je, u momentu zaključivanja
kupoprodajnog ugovora, na predmetnom poslovnom
prostoru imao "pravo raspolaganja", Ustavni sud se
poziva na utvrđenje redovnog suda prema kojem u
zemljišne knjige nije bilo upisano pravo vlasništva ni
pravo raspolaganja prvoapelanta kao prodavca u odnosu
na predmetni poslovni prostor. Stoga, Ustavni sud smatra
da se u ovom slučaju može primijeniti njegova praksa iz
citirane odluke broj AP 1164/10 od 10. jula 2010. godine
(Milan Milačak).
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19. U konkretnom slučaju, Ustavni sud smatra da su redovni
sudovi u obrazloženjima osporenih odluka dali detaljne,
jasne i precizne razloge za svoje odlučenje, te da se ne
može zaključiti da je primjena relevantnih zakonskih
odredaba u bilo kojem dijelu proizvoljna ili neprihvatljiva
sama po sebi, a takvo obrazloženje Ustavni sud ne smatra
proizvoljnim. Ustavni sud također zapaža da apelanti u
apelaciji ne nude bilo kakve argumente koji bi opravdali
njihovu tvrdnju da je na bilo koji način došlo do kršenja
prava na pravično suđenje ili prava na imovinu, osim što
je nezadovoljan ishodom konkretnog postupka. Imajući u
vidu navedeno, te stavove Evropskog i Ustavnog suda
navedene u ovoj odluci, Ustavni sud smatra da u vezi s
navodima apelanata o kršenju prava na pravično suđenje i
prava na imovinu nema ništa što ukazuje da apelanti imaju
"opravdan zahtjev" koji pokreće pitanje iz Ustava Bosne i
Hercegovine ili Evropske konvencije koje bi trebalo
meritorno ispitati. Zbog toga, Ustavni sud zaključuje da su
navodi o kršenju prava na pravično suđenje iz člana II/3.e)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. Evropske
konvencije, kao i prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava
Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz
Evropsku
konvenciju,
očigledno (prima
facie)
neosnovani.
20. U skladu s navedenim, a imajući u vidu odredbe člana 16.
stav 2. Pravila Ustavnog suda prema kojima će se
apelacija odbaciti kao očigledno (prima facie)
neosnovana, Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu ove
odluke.
21. S obzirom na odluku o dopustivosti u ovom predmetu,
Ustavni sud zaključuje da nema osnova za razmatranje
prijedloga apelanata za donošenje privremene mjere.
22. U skladu s članom VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,
odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, s. r.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u plenarnom sazivu, u
sastavu: predsjednik Miodrag Simović, dopredsjednice Valerija
Galić, Constance Grewe i Seada Palavrić, suci Tudor Pantiru,
Mato Tadić, Mirsad Ćeman i Margarita Caca-Nikolovska, na
sjednici održanoj 25. ožujka 2011. godine, u predmetu broj AP
4123/09, rješavajući apelaciju DOO Trgovine "Borac"
Travnik, Jovana Kekerovića i Nikole Vulete, na temelju
članka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, članka 16. stavak
2. i članka 59. stavak 2. alineja 1. Pravila Ustavnog suda Bosne
i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br.
60/05, 64/08 i 51/09), donio

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI1

Odbacuje se kao nedopuštena apelacija DOO Trgovina
"Borac" Travnik, Jovana Kekerovića i Nikole Vulete,
podnesena protiv Presude Vrhovnog suda Republike Srpske
broj 118-0-Rev-08-001188 od 22. listopada 2009. godine,
Presude Okružnog suda u Banjaluci broj 011-0-PŽ-07-000 056
od 18. lipnja 2008. godine i Presude Osnovnog suda u Prijedoru
broj P-197/04 od 21. lipnja 2005. godine, zbog toga što je
očevidno (prima facie) neutemeljena.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".
1
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OBRAZLOŽENJE
1. DOO Trgovina "Borac" iz Travnika (u daljnjem tekstu:
prvoapelant), Jovan Kekerović i Nikola Vuleta (u
daljnjem tekstu: drugoapelanti) iz Banjaluke, podnijeli su
28. prosinca 2009. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne
i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv
Presude Vrhovnog suda Republike Srpske (u daljnjem
tekstu: Vrhovni sud) broj 118-0-Rev-08-001188 od 22.
listopada 2009. godine, Presude Okružnog suda u
Banjaluci (u daljnjem tekstu: Okružni sud) broj 011-0-PŽ07-000 056 od 18. lipnja 2008. godine i Presude
Osnovnog suda u Prijedoru (u daljnjem tekstu: Osnovni
sud) broj P-197/04 od 21. lipnja 2005. godine. Apelanti su
tražili donošenje privremene mjere kojom bi Ustavni sud
odgodio izvršenje pobijane presude do donošenja odluke o
apelaciji. Također, apelanti su Ustavnom sudu dostavili
više podnesaka s prilozima u razdoblju od 8. veljače 2010.
godine do 3. rujna 2010. godine.
2. AD Krajina Borac iz Banjaluke (u daljnjem tekstu:
tužitelj) je podnio tužbu Osnovnom sudu protiv apelanata
kojom je tražio donošenje utvrđujuće presude da je pravno
ništav ugovor o kupoprodaji nekretnina tzv. "prodavnica
obuće" u Kozarskoj Dubici, ulica Svetosavska bb,
sagrađenih na parceli k.č. br. 1129, upisanoj u pl. br. 687
(novi premjer), što odgovara k.č. br. 1/335 upisanoj u zk.
ul. br. 135, sve k.o. Kozarska Dubica (u daljnjem tekstu:
prijeporni poslovni prostor) zaključen 10. prosinca 1999.
godine između prvoapelanta i drugoapelanata.
3. Osnovni sud je Presudom broj P-197/04 od 21. lipnja
2005. godine, koja je potvrđena Presudom Okružnog suda
broj 011-0-PŽ-07-000/056 od 18. lipnja 2008. godine,
djelomično usvojio tužbeni zahtjev tužitelja, utvrdio da je
apsolutno ništav ugovor o prodaji prijepornoga poslovnog
prostora zaključen 10. prosinca 1999. godine između
prvoapelanta kao prodavca i drugoapelanata kao kupaca
pod brojem 668/99 i ovjeren kod Općinskog suda u
Travniku pod brojem OV. 1213/99 od 13. prosinca 1999.
godine. Nadalje, drugoapelanti su obvezani tužitelju
predati u posjed i korištenje prijeporni poslovni prostor
slobodan od osoba i stvari u roku od 30 dana od dana
pravomoćnosti presude, pod prijetnjom prinudnog
izvršenja. Potom, apelanti su obvezani tužitelju solidarno
nadoknaditi troškove postupka u ukupnom iznosu od
4.150,00 KM u roku od 30 dana od pravomoćnosti
presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, a ostatak
tužiteljevih potraživanja troškova za zastupanje je odbijen.
Konačno, istom presudom je odbijen, također kao
neutemeljen, dio tužbenoga zahtjeva kojim tužitelj traži
utvrđivanje da je prijeporni poslovni prostor njegova
imovina.
4. U tijeku prvostupanjskoga postupka sud je proveo brojne
dokaze, uključujući saslušanje svjedoka, te izvršio uvid u
dokumentaciju koju su prezentirale stranke. Osnovni sud
je utvrdio da je među strankama neprijeporno da su
prvoapelant i drugoapelanti sačinili kupoprodajni ugovor
10. prosinca 1999. godine, te da je predmetnim ugovorom
i aneksom ugovora prvoapelant prodao prijeporni
poslovni prostor drugoapelantima. Nakon zaključivanja
ugovora, drugoapelanti su u zemljišnim knjigama upisani
kao vlasnici sa po ½ dijela izmirivši u cijelosti svoje
obveze prema prvoapelantu, nakon čega su stupili u
posjed predmetnoga poslovnog prostora u kojemu se i
danas nalaze. Sud je naveo kako je među strankama,
međutim, prijeporno pitanje vlasništva na predmetnom
poslovnom prostoru, pa samim tim i njezino
prometovanje, što ustvari i predstavlja predmet ovoga
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spora. Osnovni sud je zaključio kako prvoapelant nije
dokazao svoje vlasništvo na prijepornome poslovnom
prostoru, pa ga nije mogao ni otuđivati. Naime, člankom
2. stavak 1. Okvirnog zakona Bosne i Hercegovine o
privatizaciji poduzeća i banaka propisano je da ovaj zakon
priznaje pravo entiteta da privatiziraju poduzeća i banke
smještene na njihovom teritoriju koji nisu u privatnom
vlasništvu, a odluka o tome ovisi o propisu entiteta.
Navedeno je da iz dopisa Direkcije za privatizaciju
Republike Srpske (u daljnjem tekstu: RS) broj 4977-01/04
od 24. studenoga 2004. godine proizlazi da je postupak
privatizacije državnoga kapitala u DTP "Krajina Borac" iz
Banjaluke provedeno sukladno Zakonu o privatizaciji
državnog kapitala u poduzećima i utvrđeno da ovo
poduzeće nije vršilo vlasničku transformaciju i da u
cijelosti posluje sredstvima u državnom vlasništvu.
Osnovni sud je dalje naveo kako je Uredbom Vlade
Republike Srpske o zabrani raspolaganja nepokretnostima
na teritoriju RS-a zabranjeno raspolaganje i opterećenje
(prodaja, zamjena, darovanje, prijenos prava korištenja i
raspolaganja, davanje u zakup i privremenu uporabu,
osnivanje hipoteke i dr.) nepokretnosti na teritoriju
Republike Srpske koje su u vlasništvu, posjedu, korištenju
ili upravljanju organa i institucija RS-a. Ove se zabrane,
kako je naveo Osnovni sud, odnose i na poduzeća izvan
RS-a, a pravni posao sklopljen ili pravni akt donesen
protivno odredbama ove uredbe je ništav, s tim da sudovi i
drugi organi u RS-u neće priznavati pravna djelovanja
sklopljenih pravnih poslova odnosno donesenih pravnih
akata protivno odredbi ove uredbe. Zbog privremenog
karaktera ovih odredbi odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja
kojim traži da se utvrdi da je vlasnik prijepornog
poslovnog prostora, jer će se pravo vlasništva moći
utvrđivati tek nakon okončanja postupka sukcesije između
republika nastalih raspadom bivše SFRJ. Smatrajući da su
predmetni ugovori o kupoprodaji apsolutno ništavi u
smislu odredbe članka 103. Zakona o obligacionim
odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO), na koju se može
pozivati svaka zainteresirana osoba, Osnovni sud je ovaj
kupoprodajni ugovor proglasio apsolutno ništavim.
Okružni sud je u obrazloženju svoje presude naveo da je
člankom 2. Okvirnog sporazuma o privatizaciji poduzeća i
banaka BiH izričito priznato pravo entitetima da
privatiziraju poduzeća i banke smještene na njihovom
teritoriju koji nisu u privatnom vlasništvu, s tim da će se
odluka je li poduzeće ili banka u privatnom vlasništvu
donijeti prema propisima entiteta. Potom, u smislu članka
4. toga zakona sredstvima ostvarenim privatizacijom
poduzeća i banaka koja se nalaze na teritoriju jednog
entiteta raspolagat će taj entitet ili pravna osoba ovlaštena
zakonima toga entiteta, a potraživanja prema poduzećima
i bankama koji se privatiziraju smatrat će se
odgovornošću entiteta koji vrši privatizaciju. Pošto je
Zakonom o privatizaciji poduzećima i banaka u bh.
entitetima dato isključivo pravo izvršavanja privatizacije
poduzeća koja se nalaze na njihovom teritoriju koja nisu u
privatnom vlasništvu, prvoapelant, kako je zaključio
Okružni sud, nema osnova za bilo koje pravo glede
prijepornoga poslovnog prostora u Kozarskoj Dubici.
Okvirnim zakonom je priznato pravo entiteta da vrši
privatizaciju poduzeća na svojemu teritoriju po propisima
o privatizaciji entiteta koji vrši vlasničku transformaciju i
raspolaže novčanim sredstvima nakon izvršene
privatizacije, a pravo vlasništva stiče pravna ili fizička
osoba koja u postupku privatizacije kupi društveni
odnosno državni kapital poduzeća. U konkretnoj situaciji,
kako je to zaključio Okružni sud, predmetni ugovor o
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kupoprodaji koji su tuženi zaključili 10. prosinca 1999.
godine je oprečan Okvirnom zakonu o privatizaciji
poduzeća i banaka, kao prinudnom propisu koji je
poseban zakon (lex specialis) u odnosu na Zakon o
osnovnim vlasničko-pravnim odnosima (u daljnjem
tekstu: ZOSPO) i Zakon o prometu nepokretnosti. Iz tih
razloga, kako je naveo Okružni sud, predmetni
kupoprodajni ugovor je ništav u smislu članka 103. ZOO,
tako da pravne posljedice ništavosti toga ugovora nastaju
od njegovoga zaključivanja i zbog toga drugoapelanat
nema pravne osnove za držanje u posjedu prijepornoga
poslovnog prostora.
Apelanti su se žalili kako se u konkretnom slučaju radi o
presuđenoj stvari (res iudicata), jer je sud navodno o
istom predmetu ranije raspravljao i donio odluku. Naime,
apelanti su isticali kako je Presudom Osnovnog suda u
Kozarskoj Dubici broj P-340/00 od 15. prosinca 2000.
godine, koja je postala pravomoćna 10. siječnja 2001.
godine, a po tužbi drugoapelanata protiv prvoapelanta kao
i Rasima Rakovića i Asime Sindičić, utvrđeno da je
pravni prednik Rasima Rakovića i Asime Sindičić, pok.
Asim Raković, na temelju pravovaljanog usmenog
ugovora prodao 1967. godine prvoapelantu prijeporni
poslovni prostor (prvi stavak izreke presude), da je
prvoapelant prijeporni poslovni prostor prodao
drugoapelantima na jednake dijelove od po ½ ugovorom
od 10. prosinca 1999. godine (drugi stavak izreke
presude) te je drugoapelantima priznato pravo vlasništva
na nekretninama sa po ½ dijela upisanim u AII listu z.k.
ul. br. 135 k.o. Kozarska Dubica i pravo korištenja na
nekretninama upisanim u AI listu predmetnog z.k. uloška.
Stavkom četiri izreke navedene presude Osnovnog suda u
Kozarskoj Dubici drugoapelanti su ovlašteni na temelju te
presude izvršiti uknjižbu prava vlasništva na
nekretninama upisanim u AII listu z.k. ul. 135. k.o.
Kozarska Dubica, te pravo korištenja na nekretninama
upisanim u AI listu sve sa po ½. Okružni sud je, međutim,
zaključio kako se u navedenoj presudi Osnovnog suda u
Kozarskoj Dubici broj P-340/00 ne radi o istim strankama
kao u ovome predmetu koji se odnosi na apelante i
tužitelja, jer pravni slijednici prvobitnog vlasnika Asima
Rakovića nisu stranke u predmetnoj parnici, a AD
"Krajina-Borac" iz Banjaluke nije bio stranka u navedenoj
parnici kod Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici. Ni
predmet spora nije isti, jer se tužbeni zahtjev u navedenoj
parnici kod Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici odnosi na
utvrđivanje prava vlasništva u korist kupacadrugoapelanata, a u predmetnoj parnici na utvrđivanje
ništavosti ugovora o kupoprodaji. Iz tih razloga Okružni
sud je zaključio da je prvostupanjski sud pravilno
primijenio materijalno pravo i da nisu učinjene povrede
postupka koje su istaknute u prizivu i na koje sud pazi po
službenoj dužnosti, pa je na temelju članka 226. Zakona o
parničnom postupku RS-a (u daljnjem tekstu: ZPP RS)
odlučeno kao u izreci. Zbog svega navedenoga Okružni
sud je zaključio da je neutemeljen prigovor presuđene
stvari koji su u prizivu isticali apelanti.
Presudom Vrhovnog suda broj 118-0-Rev-08-001188 od
22. listopada 2009. godine odbijena je revizija apelanata
izjavljena protiv presude Okružnog suda. Vrhovni sud je
zaključio da je drugostupanjska presuda pravilna, jer je
prijeporni kupoprodajni ugovor zaključen u vrijeme kada
je u primjeni bio Okvirni zakon o privatizaciji koji je
stupio na snagu 4. kolovoza 1998. godine. Vrhovni sud je,
prije svega, naveo da je pravilno shvaćanje
nižestupanjskih sudova da je prvoapelant pravni slijednik
prvobitnog SOUR Kombinata "Borac" Travnik. Dalje,
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Zakonom o društvenom kapitalu je omogućena
transformacija poduzeća u društvenom vlasništvu u
poduzeća u mješovitom vlasništvu tako što je dopušteno
da poduzeća dodatni kapital pribavljaju izdavanjem
dionica. Vrhovni sud je zaključio da je prvoapelant bio
poduzeće u mješovitom vlasništvu i, prema tome,
prijeporna poslovna prostorija kao ni druga imovina toga
poduzeća nije postala, niti je po tada važećim zakonskim
propisima mogla postati, privatno vlasništvo toga
poduzeća a ni djelatnika ulagača toga poduzeća koji su iz
svojih osobnih dohodaka uplaćivali novčane iznose na
ime otkupa internih dionica. Zato se pitanje prava
vlasništva na prijepornim poslovnim prostorom ne može
razriješiti odvojeno od pitanja vlasničke transformacije
poduzeća u društvenom, odnosno kasnije državnom i
mješovitom vlasništvu tj. od procesa privatizacije, kako je
pravilno zaključio Okružni sud. Dalje, člankom 2. stavak
1. Okvirnog zakona Bosne i Hercegovine o privatizaciji
poduzeća i banaka propisano je da ovaj zakon priznaje
pravo entiteta da privatiziraju poduzeća i banke smještene
na njihovom teritoriju koji nisu u privatnom vlasništvu, a
odluka o tome ovisi o propisu entiteta. Dakle, sva imovina
poduzeća, bilo da je na teritoriju entiteta gdje je sjedište
poduzeća ili se nalazi na teritoriju drugog entiteta odnosno
na teritoriju neke od bivših republika SFRJ, predstavlja
društvenu imovinu koju su zajednički sticali svi uposlenici
toga poduzeća. Kako je Okvirnim zakonom dato
isključivo pravo entitetima da izvrše privatizaciju
poduzeća koja se nalaze na njihovom teritoriju koja nisu u
privatnom vlasništvu, konkretno glede državnoga kapitala
u poslovnom prostoru u Kozarskoj Dubici, Vrhovni sud je
zaključio da prvoapelant na prijepornome poslovnom
prostoru nema osnova polagati bilo koje pravo. Dalje,
Okvirnim zakonom nije priznato sticanje prava vlasništva
novoutemeljenom poduzeću na imovini prijeratnoga
poduzeća, koja je ušla u njihovu imovinu prilikom
osnivanja i upisa u sudski registar. Nasuprot tome,
priznato je pravo entitetima da izvrše privatizaciju
poduzeća na svojemu teritoriju i da raspolažu novčanim
sredstvima nakon izvršene privatizacije, a pravo
vlasništva stiče ona pravna ili fizička osoba koja po
provedenom postupku privatizacije kupi društveni
odnosno državni kapital toga poduzeća. Dakle, u ovome
slučaju, a kako to pravilno zaključuje Okružni sud, ugovor
o kupoprodaji predmetnoga prijepornog poslovnog
prostora od 13. prosinca 1999. godine je oprečan
navedenome Okvirnom zakonu, koji je kao posebni lex
specialis bio na snazi u vrijeme njegovoga zaključivanja,
pa je on ništav u smislu članka 103. stavak 1. ZOO.
8. Također, Vrhovni sud je zaključio kako je pravilan stav
drugostupanjskoga suda kojim je odbio prigovor
presuđene stvari smatrajući da ne postoji ni objektivni ni
subjektivni
identitet
parnice
između
odluke
prvostupanjskog suda koja je predmet priziva i Presude
Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici broj P:340/00 od 15.
prosinca 2000. godine.
9. Apelanti smatraju kako im je pobijanim presudama
povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz članka II/3.(e)
Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1.
Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda (u daljnjem tekstu: Europska konvencija), kao i
pravo na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku
konvenciju.
10. Apelanti navode kako su 10. prosinca 1999. godine
apelanti zaključili ugovor o kupoprodaji, odnosno kupnji
prijeporne
nekretnine
na
temelju
pismenoga
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kupoprodajnoga ugovora na kojemu su potpisi ugovornih
strana ovjereni kod Osnovnog suda u Travniku pod
brojem Ov-1213/99 od 13. prosinca 1999. godine. Pošto je
u to vrijeme bila na snazi Uredba o zabrani raspolaganja
nepokretnostima na teritoriju Republike Srpske, apelanti
su u svojstvu ugovornih strana bili primorani podnijeti
tužbu stvarno i mjesno mjerodavnom Osnovnom sudu u
Kozarskoj Dubici da se utvrdi pravna valjanost ugovora,
što je navedeni sud i učinio pravomoćnom Presudom broj
P-340/00 od 15. prosinca 2000. godine. Zemljišnoknjižni
upis nekretnina na drugoapelante je izvršen na temelju
pravomoćne i izvršne Presude Osnovnog suda u
Kozarskoj Dubici broj P-340/00 od 15. prosinca 2000.
godine.
11. Povredu prava na pravično suđenje apelanti vide u
očevidno proizvoljnoj primjeni materijalnoga prava i
nepravilnoj ocjeni izvedenih dokaza, koja je, da su sudovi
poštovali pravo na pravično suđenje, neminovno morala
dovesti do suprotne odluke od onih u dispozitivima
pobijanih presuda. Sudovi su, smatraju apelanti,
proizvoljno protumačili i primijenili odredbe Okvirnog
zakona o privatizaciji poduzeća i banaka u Bosni i
Hercegovini. Ovaj zakon ne uređuje na bilo koji poseban
način proces privatizacije, već upravo uspostavlja obvezu
da entiteti svojim zakonima urede ovu oblast kako oni
žele uz uspostavu načela kako bi isključili bilo koji oblik
diskriminacije. S tim u svezi, apelanti navode da oba
entitetska pravna sustava na jednak način reguliraju
pitanje pasivne bilance koji nije predmet privatizacije na
koji se primjenjuju propisi iz prometa nepokretnosti.
Apelanti su dalje naveli kako su redoviti sudovi
proizvoljno protumačili pravne posljedice Presude
Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici broj P-340/00 od 15.
prosinca 2000. godine, jer ova presuda predstavlja
presuđenu stvar po kojoj je predmetni ugovor pravno
valjan. Dalje, drugoapelanti su predmetnu imovinu stekli
potpuno legitimno i legalno na temelju Zakona o
osnovnim vlasničko-pravnim odnosima jer su predmetnu
nekretninu kupili od prvoapelanta. Drugoapelanti su
upisani u zemljišne knjige na bazi pravomoćne sudske
presude potpuno legalno, a takav način upisa je čak i
pravno jači osnov upisa od samog ugovora jer je nadležna
sudska institucija utvrdila valjanost toga pravnog posla.
Osim toga, drugoapelanti su stečenu imovinu držali u
mirnom posjedu, pa uzimajući sve okolnosti u obzir
pobijanim presudama je izvršeno nezakonito miješanje
apelanata u njihovu imovinu i time povrijeđeno njihovo
pravo na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku
konvenciju.
12. Apelanti na kraju predlažu da Ustavni sud donese odluku
kojom će ukinuti pobijane presude i predmet vratiti na
ponovni postupak Osnovnom sudu. I konačno, apelanti
traže da se donese privremena mjera kojom bi Ustavni sud
odgodio izvršenje pobijane presude do donošenja odluke o
apelaciji.
13. Pri ispitivanju dopustivosti apelacije Ustavni sud je pošao
od odredaba članka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i
članka 16. stavak 2. Pravila Ustavnog suda.
Članak VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kad ona postanu
predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i
Hercegovini.
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Članak 16. stavak 2. Pravila Ustavnog suda glasi:
Ustavni sud će odbaciti apelaciju kao očevidno (prima
facie) neutemeljenu kada utvrdi da ne postoji opravdan zahtjev
stranke u postupku, odnosno da predočene činjenice ni na koji
način ne mogu opravdati tvrdnju da postoji kršenje Ustavom
zaštićenih prava i/ili kada se za stranku u postupku utvrdi da ne
snosi posljedice kršenja Ustavom zaštićenih prava, tako da je
ispitivanje merituma apelacije nepotrebno.
14. Ustavni sud, u fazi ispitivanja dopustivosti predmeta mora
utvrditi, između ostalog, i jesu li ispunjeni uvjeti za
meritorno odlučivanje koji su pobrojani u članku 16.
stavak 2. Pravila Ustavnog suda. U svezi s tim, Ustavni
sud ukazuje da prema vlastitoj jurisprudenciji i praksi
Europskog suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu:
Europski sud) apelant mora navesti povredu svojih prava
koje štiti Ustav Bosne i Hercegovine i ove povrede moraju
djelovati vjerojatno. Apelacija je očevidno neutemeljena
ukoliko joj manjkaju prima facie dokazi koji, sa
dovoljnom jasnoćom, pokazuju da je navedena povreda
ljudskih prava i sloboda moguća (vidi Europski sud,
Vanek protiv Slovačke presuda od 31. svibnja 2005.
godine, aplikacija broj 53363/99 i Ustavni sud, Odluka
broj AP 156/05 od 18. svibnja 2005. godine), ako
činjenice u odnosu na koje se podnosi apelacija očevidno
ne predstavljaju kršenje prava koje apelant navodi, tj. ako
apelant nema "opravdan zahtjev" (vidi Europski sud,
Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat protiv
Mađarske, presuda od 26. srpnja 2005. godine, aplikacija
broj 5503/02), kao i kad se utvrdi da apelant nije "žrtva"
kršenja Ustavom Bosne i Hercegovine zaštićenih prava.
15. U svezi s predmetom apelacije i navoda koje su apelanti
iznijeli u apelaciji, Ustavni sud se pitanjem privatizacije
prema odredbama Okvirnog zakona o privatizaciji
poduzeća i banaka bavio u više svojih odluka. Ustavni sud
je, ovisno o činjenicama konkretnih predmeta, u ovakvim
situacijama donosio odluke u kojima usvaja apelacije i
utvrđuje povredu apelantovih ustavnih prava (vidi npr.
Odluku o dopustivosti i meritumu AP 2157/08 od 30.
svibnja 2009. godine, objavljenu u "Službenom glasniku
BiH" broj 82/09 od 20. listopada 2009. godine) ili odbija
apelacije kao očevidno prima facie neutemeljene (Odluka
o dopustivosti broj AP 1164/10 od 10. srpnja 2010.
godine, dostupna na web stranici Ustavnog suda:
(www.ustavnisud.ba).
16. U svezi s pozivanjem apelanata na Odluku broj AP
2157/08, Ustavni sud podsjeća da je u navedenom slučaju
poduzeće, koje je sa sjedištem u Federaciji BiH, bilo
upisano u nadležnim zemljišnim knjigama kao titular
prava vlasništva na prijepornom poslovnom prostoru koji
se nalazio na teritoriju RS-a, zaključilo ugovor o
kupoprodaji prijepornog poslovnog prostora s određenom
fizičkom osobom. Nakon toga, na temelju zaključenog
ugovora, te fizička osobe su se uknjižile kao vlasnici
prijepornoga poslovnog prostora u nadležnim zemljišnim
knjigama. U postupku pred redovitim sudovima poduzeće
sa sjedištem u RS-u je pobijalo valjanost zaključenog
ugovora o kupoprodaji prijepornoga poslovnog prostora,
tvrdeći da ima jače pravo u odnosu na prijeporni poslovni
prostor pozivajući se na odredbe Okvirnog zakona o
privatizaciji. Postupak pred redovitim sudovima je
okončan odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske, koji
je donio presudu u korist poduzeća sa sjedištem u RS-u a
koju su apelanti u tom predmetu (Slavka Milojice i Dijane
Milojica te Trgovinе "Borac" Travnik) pobijali pred
Ustavnim sudom. Odlučujući o toj apelaciji Ustavni sud je
svojom Odlukom broj AP 2157/08 usvojio apelaciju i
utvrdio povredu prava na imovinu iz članka II/3.(k)
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Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1
uz Europsku konvenciju. U navedenoj odluci, u točki 49.
Ustavni sud je zaključio kako je Vrhovni sud, pri
donošenju svoje odluke arbitrarno protumačio relevantne
zakonske odredbe i da je propustio da uzme u obzir
relevantne odredbe Zakona o osnovnim vlasničkopravnim
odnosima. Člankom 20. ovog zakona reguliran je pravni
osnov stjecanja prava vlasništva, a kada je u pitanju
stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla, kao
što je to slučaj sa apelantima, onda je vlasništvo stečeno
upisom u zemljišne knjige, kako je to i propisano članom
33. navedenog zakona. Naime, drugoapelant je prije
zaključenja kupoprodajnog ugovora sa apelantima bio
upisan u zemljišne knjige kao vlasnik prijepornog
poslovnog prostora, što znači da je u tom njegovom pravu
bila koncentrirana sva pravna vlast koja može postojati
na jednoj stvari i koja mu je dala ovlaštenja da raspolaže
tom stvari. Također, u svezi s pozivanjem apelanata na
Odluku broj AP 1274/08 od 30. svibnja 2009. godine,
Ustavni sud opaža da se radi o suštinski istom
činjeničnom i pravnom pitanju kao u Odluci broj AP
2157/08 koje je prethodno obrazloženo.
17. Oprečno navedenome, Ustavni sud podsjeća da je u
predmetu broj AP 1164/10 ispitivao apelaciju Milana
Milačaka, podnesenu protiv odluka Vrhovnog suda i
Okružnog suda u Doboju kojima je usvojen tužbeni
zahtjev tužitelja Trgovačkog akcionarskog društva
"Krajina-Borac" Banjaluka i utvrđeno da je ništav ugovor
o kupoprodaji poslovnog prostora u Doboju koji su
zaključili Milan Milačak (i Slobodan Suvajac) kao kupci i
Trgovina "Borac" d.d. Travnik kao prodavac. Ustavni sud
je u tome predmetu Odlukom o dopustivosti broj AP
1164/10 od 10. srpnja 2010. godine odbacio kao
nedopuštenu apelaciju Milana Milačaka podnesenu protiv
pobijanih odluka Vrhovnog suda i Okružnog suda u
Doboju, zbog toga što je očevidno (prima facie)
neutemeljena. U navedenoj je odluci Ustavni sud
zaključio kako je, tijekom postupka pred redovitim
sudovima, utvrđeno da Trgovina "Borac" d.d. Travnik,
prije zaključenog kupoprodajnog ugovora s Milanom
Milačakom i Slobodanom Suvajcem, nije bila upisana kao
vlasnik u zemljišnim knjigama, te stoga, Trgovina
"Borac" d.d. Travnik, kao prodavac, nije mogla na kupce
(Milan Milačak i Slobodan Suvajac) prenijeti više prava
nego što ih je imala. Stoga je u toj odluci, u točki 25,
Ustavni sud ocijenio neutemeljenim pozivanje apelanta na
Odluku AP 2157/08 budući da se navedena odluka
Ustavnog suda na koju se apelant poziva ne odnosi na isto
činjenično i pravno pitanje koje je postavljeno u ovoj
apelaciji. Naime, u navedenom slučaju je prijeporna
nekretnina bila registrirana kod nadležnog suda na ime
apelanta, što u apelaciji AP 1164/10 nije bio slučaj.
18. Dovodeći u vezu navedenu odluku Ustavnog suda s
činjeničnim stanjem konkretnog predmeta, Ustavni sud
smatra kako u konkretnom predmetu postoji skoro
identična situacija s apelacijom AP 1164/10. Naime, u
konkretnom slučaju, prvoapelant (DOO Trgovina "Borac"
Travnik) u vrijeme zaključivanja ugovora o kupoprodaji s
drugoapelantima nije bio upisan u zemljišnim knjigama
kao vlasnik predmetnoga poslovnog prostora, niti je to
postao na temelju presude Osnovnog suda u Kozarskoj
Dubici budući da tom presudom nije naloženo nadležnom
sudu da u zemljišnim knjigama izvrši upis vlasništva,
odnosno pravo raspolaganja na prijepornome poslovnom
prostoru na prvoapelanta. Stoga, unatoč tvrdnji
prvoapelanta da je, u momentu zaključivanja
kupoprodajnog ugovora, na predmetnom poslovnom
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prostoru imao "pravo raspolaganja", Ustavni sud se
poziva na utvrđenje redovitoga suda prema kojemu u
zemljišne knjige nije bilo upisano pravo vlasništva ni
pravo raspolaganja prvoapelanta kao prodavca u odnosu
na predmetni poslovni prostor. Stoga, Ustavni sud smatra
da se u ovome slučaju može primijeniti njegova praksa iz
citirane odluke broj AP 1164/10 od 10. srpnja 2010.
godine (Milan Milačak).
U konkretnom slučaju, Ustavni sud smatra kako su
redoviti sudovi u obrazloženjima pobijanih odluka dali
detaljne, jasne i precizne razloge za svoje odlučenje, te da
se ne može zaključiti da je primjena relevantnih zakonskih
odredaba u bilo kojem dijelu proizvoljna ili neprihvatljiva
sama po sebi, a takvo obrazloženje Ustavni sud ne smatra
proizvoljnim. Ustavni sud također opaža kako apelanti u
apelaciji ne nude bilo kakve argumente koji bi opravdali
njihovu tvrdnju da je na bilo koji način došlo do kršenja
prava na pravično suđenje ili prava na imovinu, osim što
je nezadovoljan ishodom konkretnog postupka. Imajući u
vidu navedeno, te stavove Europskog i Ustavnog suda
navedene u ovoj odluci, Ustavni sud smatra da u svezi s
navodima apelanata o kršenju prava na pravično suđenje i
prava na imovinu nema ništa što ukazuje da apelanti imaju
"opravdan zahtjev" koji pokreće pitanje iz Ustava Bosne i
Hercegovine ili Europske konvencije koje bi trebalo
meritorno ispitati. Zbog toga, Ustavni sud zaključuje da su
navodi o kršenju prava na pravično suđenje iz članka
II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. Europske
konvencije, kao i prava na imovinu iz članka II/3.(k)
Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1
uz Europsku konvenciju, očevidno (prima facie)
neutemeljeni.
Sukladno navedenome, a imajući u vidu odredbe članka
16. stavak 2. Pravila Ustavnog suda prema kojima će se
apelacija odbaciti kao očevidno (prima facie)
neutemeljena, Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu
ove odluke.
S obzirom na odluku o dopustivosti u ovom predmetu,
Ustavni sud zaključuje da nema osnova za razmatranje
prijedloga apelanata za donošenje privremene mjere.
Sukladno članku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,
odluke Ustavnog suda su konačne i obvezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, v. r.

Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет
судија, у предмету број АП 1479/09, рјешавајући апелацију
Здравствено-туристичког центра "БАЊА ВРУЋИЦА"
а.д. Теслић, на основу члана VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине, члана 59 став 2 тачка 2 и члана 61 ст. 1 и 3
Правила Уставног суда Босне и Херцеговине ("Службени
гласник Босне и Херцеговине" број 60/05, 64/08 и 51/09), у
саставу:
Миодраг Симовић, предсједник
Валерија Галић, потпредсједница
Сеада Палаврић, потпредсједница
Мато Тадић, судија
Златко. М. Кнежевић, судија
на сједници одржаној 6. децембра 2011. године донио
је
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ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ
И
МЕРИТУМУ1

Одбија се као неоснована апелација Здравственотуристичког центра "БАЊА ВРУЋИЦА" а.д. Теслић,
поднесена против Пресуде Окружног суда у Добоју број
013-0-Гж-08-000 167 од 18. марта 2009. године и Пресуде
Основног суда у Теслићу број 087-0-П-06-000 145 од 25.
јануара 2008. године.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и
Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и
Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и
"Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и
Херцеговине".
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. Увод
1. Здравствено-туристички центар "БАЊА ВРУЋИЦА"
а.д. Теслић (у даљњем тексту: апелант) из Теслића
поднио је 12. маја 2009. године апелацију Уставном
суду Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Уставни
суд) против Пресуде Окружног суда у Добоју (у
даљњем тексту: Окружни суд) број 013-0-Гж-08-000
167 од 18. марта 2009. године и Пресуде Основног
суда у Теслићу (у даљњем тексту: Основни суд) број
087-0-П-06-000 145 од 25. јануара 2008. године.
II. Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 22 ст. 1 и 2 Правила Уставног суда,
од Окружног суда, Основног суда и тужитељке М.К.
(у даљњем тексту: тужитељка) затражено је 7. и 17.
августа 2009. године да доставе одговор на апелацију.
3. Окружни суд, Основни суд и тужитељка доставили су
одговор 12. августа, 1. септембра и 17. августа 2009.
године.
4. На основу члана 26 став 2 Правила Уставног суда,
одговори на апелацију достављени су апеланту 10.
септембра 2009. године.
III. Чињенично стање
5. Чињенице предмета које произилазе из апелантових
навода и докумената који су предочени Уставном
суду могу да се сумирају на сљедећи начин.
6. Тужитељка је поднијела тужбени захтјев против
апеланта којим је тражила да се поништи рјешење од
30. септембра 2005. године сходно којем јој је престао
радни однос ради одласка у инвалидску пензију и
одређена накнада отпремнине у висини троструке
плате у складу с одредбама члана 83 Правилника о
раду апеланта (у даљњем тексту: Правилник). У
историјату тужбеног захтјева тужитељка је истакла да
овако одређена отпремнина није законита, јер је
требало да се примијени Закон о раду, а не Општи
колективни уговор или Правилник. Наиме, Уставни
суд Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд
РС-а) је Одлуком број У-11/02 од 1. марта 2005.
године оцијенио да одредба члана 55 тачка 7 Општег
колективног уговора (три просјечне плате) није
сагласна одредбама члана 127 Закона о раду.
Тужитељка је истакла да у конкретном случају треба
да се примијене одредбе члана 127 став 2 Закона о
раду, због чега јој припада право на отпремнину у
висини од 1/3 плате исплаћене у посљедња три
мјесеца за сваку годину радног стажа од 31 годину
код апеланта.
7. Пресудом Основног суда број 087-0-П-06-000 145 од
25. јануара 2008. године дјелимично је поништено
1
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рјешење од 30. септембра 2005. године, и то у дијелу
којим се одређује накнада за отпремнину, и обавезан
апелант да тужитељки исплати новчани износ на име
разлике отпремнине и накнаде за боловање (у изреци
пресуде прецизирани износи) са законском затезном
каматом. Истом пресудом обавезан је апелант да
тужитељки накнади трошкове поступка у висини од
2.100,00 КМ. У образложењу пресуде Основни суд је
истакао да је неспорно да је тужитељки рјешењем од
30. септембра 2005. године престао радни однос ради
одласка у инвалидску пензију, да јој је у смислу члана
83 Правилника исплаћена отпремнина у износу од три
плате и да јој је током 2005. године на име накнаде за
боловање исплаћен одређени износ, али да је споран
правни основ и висина отпремнине и накнаде за
боловање. Основни суд је истакао да је одредбом
члана 127 став 2 Закона о раду прописано да се висина
отпремнине из става 1 истог члана утврђује
Колективним уговором и Правилником о раду, да је
апелант примијенио одредбу члана 83 став 1
Правилника која је у складу с чланом 55 тачка 7
Општег колективног уговора, а да је Одлуком
Уставног суда РС-а број У-11/02 од 1. марта 2005.
године (у даљњем тексту: Одлука Уставног суда РС-а)
утврђено да та одредба Општег колективног уговора
није у сагласности с Уставом и законом. Како је због
наведеног требало да се примијене одредбе члана 127
став 2 Закона о раду, Основни суд је истакао да је
обавезао апеланта да тужитељки исплати разлику
отпремнине која износи 1.831,27 КМ, као и износ од
464,93 КМ на име накнаде за боловање који јој није
исплаћен.
8. Одлучујући о апелантовој жалби, Окружни суд је
донио Пресуду број 013-0-Гж-08-000 167 од 18. марта
2009. године којом је жалбу одбио и потврдио
првостепену пресуду. Истом пресудом, Окружни суд
је одбио захтјев тужитељке да јој апелант исплати
накнаду трошкова одговора на жалбу. У образложењу
пресуде Окружни суд је навео да је правилно
поступио првостепени суд када је дјелимично
поништио рјешење. Наиме, првостепени суд је
сматрао да је требало да се примијене одредбе члана
127 став 2 Закона о раду, а не члан 83 Правилника.
Наиме, Одлуком Уставног суда РС-а утврђено је да
члан 55 тачка 7. Општег колективног уговора није у
сагласности с Уставом и законом. Како је та одлука
објављена у службеном гласнику 5. априла 2005.
године, а апелант је донио рјешење 30. септембра
2005. године, првостепени суд је правилно одлучио
када је дјелимично поништио рјешење, те,
прихватајући налаз и мишљење вјештака финансијске
струке, закључио да апелант треба тужитељки да
исплати разлику отпремнине и разлику износа за
боловање.
IV. Апелација
а) Наводи из апелације
9. Апелант наводи да му је повријеђено право на
имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и
члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију за
заштиту људских права и основних слобода (у
даљњем тексту: Европска конвенција). Повреду
наведеног права апелант налази у погрешном ставу
редовних судова који су занемарили чињеницу да је
Законом о измјенама и допунама Закона о раду од 5.
августа 2002. године измијењен само став 1 члана 127
Закона о раду, тако да регулише право на отпремнину
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у случају да послодавац раскине радни однос отказом
уговора о раду, да наведеним измјенама и допунама
нису мијењани остали ставови члана 127 Закона о
раду, па тако нити став 2 који одређује висину
отпремнине. Међутим, правни основ за исплату
отпремнине измјеном става 1 члана 127 Закона о раду
потпуно је измијењен, тако да се односи само на
престанак радног односа послодавчевим отказом
уговора о раду, а не на прекид радног односа због
испуњавања услова за остваривање права на пензију.
Апелант је истакао да накнаду за боловање није
оспоравао, те да је у поступку предлагао поравнање.
b) Одговор на апелацију
10. Окружни суд је навео да у цијелости остаје код
чињеничних и правних разлога датих у пресуди, те
предложио да се апелација одбије као неоснована.
11. Основни суд је истакао да током поступка није било
кршења апелантових права.
12. Тужитељка је истакла да је апелација прије свега
непотпуна, јер апелант није навео одредбе Устава које
су повријеђене, односно да апелант није уважавао
законске прописе који дефинишу права радника.
V. Релевантни прописи
13. Закон о раду ("Службени гласник Републике Српске"
број 38/00) у релевантном дијелу гласи:
Члан 113.
Послодавац може отказати уговор о раду раднику:
1. ако радник изврши тежу повреду радних обавеза из
члана 98. овог закона,
[...]
4. ако се радник, у року од пет радних дана од дана
истека неплаћеног одсуства или мировања права из радног
односа, не врати на посао.
[...].
Члан 127.
Раднику који је закључио уговор о раду на неодређено
вријеме, а коме престаје радни однос након најмање двије
године непрекидног рада код послодавца, послодавац је
дужан да исплати отпремнину, осим ако му радни однос
престаје у случајевима из члана 113. став 1. тач. 1. и 4.
овог закона.
Висина отпремнине из става 1. овог члана утврђује се
колективним уговором, правилником о раду и уговором о
раду, а овиси од дужине рада радника код послодавца, и
износи најмање у висини једне трећине просјечне мјесечне
плате радника исплаћене у посљедња три мјесеца прије
престанка уговора о раду, за сваку навршену годину рада
код послодавца.
[...].
14. Закон о измјенама и допунама Закона о раду
("Службени гласник Републике Српске" број 47/02) у
релевантном дијелу гласи:
Члан 19.
У члану 127. став 1. мијења се и гласи:
"Раднику који је закључио уговор о раду на неодређено
вријеме, а којем радни однос престаје отказом уговора о
раду од стране послодавца, након најмање двије године
непрекидног рада код послодавца, послодавац је дужан да
исплати отпремнину, осим ако му радни однос престаје
отказом уговора у случајевима из члана 113. став 1. тачке
1. и 4. овог закона".
15. Закон о раду (Пречишћени текст, "Службени гласник
Републике Српске" број 99/06) у релевантном дијелу
гласи:
Члан 141.
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Раднику који је закључио уговор о раду на неодређено
вријеме, а којем радни однос престаје отказом уговора о
раду од стране послодавца, након најмање двије године
непрекидног рада код послодавца, послодавац је дужан да
исплати отпремнину, осим ако му радни однос престаје
отказом уговора у случајевима из члана 126. став 1. т. 1. и
4. овог закона.
Висина отпремнине из става 1. овог члана утврђује се
колективним уговором, правилником о раду и уговором о
раду, а зависи од дужине рада радника код послодавца, и
износи најмање у висини једне трећине просјечне мјесечне
плате радника исплаћене у посљедња три мјесеца прије
престанка уговора о раду, за сваку навршену годину рада
код послодавца.
[...].
16. Општи колективни уговор ("Службени гласник РС"
бр. 13/98, 39/99 и 21/01) у релевантном дијелу гласи:
Члан 55.
Послодавац запосленим исплаћује на терет
материјалних трошкова пословања:
[...],
7. отпремнину приликом одласка радника у пензију у
висини троструке плате обрачунате у складу са чланом
39. до 43. овог колективног уговора.
[...].
VI. Допустивост
17. У складу с чланом VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине, Уставни суд, такође, има апелациону
надлежност у питањима која су садржана у овом
уставу када она постану предмет спора због пресуде
било ког суда у Босни и Херцеговини.
18. У складу с чланом 16 став 1 Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су
против пресуде, односно одлуке која се њоме
оспорава, исцрпљени сви дјелотворни правни
лијекови могући сходно закону и ако се поднесе у
року од 60 дана од дана када је подносилац апелације
примио одлуку о посљедњем дјелотворном правном
лијеку који је користио.
19. У конкретном случају, предмет оспоравања
апелацијом је Пресуда Окружног суда број 013-0-Гж08-000 167 од 18. марта 2009. године против које нема
других дјелотворних правних лијекова могућих
сходно закону. Затим, оспорену пресуду апелант је
примио 13. априла 2009. године, а апелација је
поднесена 12. маја 2009. године, тј. у року од 60 дана,
како је прописано чланом 16 став 1 Правила Уставног
суда. На крају, апелација испуњава и услове из члана
16 ст. 2 и 4 Правила Уставног суда, јер није очигледно
(prima facie) неоснована, нити постоји неки други
формални разлог због ког апелација није допустива.
20. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине и члана 16 ст. 1, 2 и 4 Правила Уставног
суда, Уставни суд је утврдио да предметна апелација
испуњава услове у погледу допустивости.
VII. Меритум
21. Апелант оспорава наведене пресуде тврдећи да му је
тим пресудама повријеђено право на имовину из
члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1
Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
22. Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају
људска права и основне слободе из става 2 овог члана, а
она обухватају:
к) Право на имовину.
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23. Члан 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију
гласи:
Свако физичко или правно лице има право на
неометано уживање своје имовине. Нико не може бити
лишен своје имовине осим у јавном интересу и под
условима предвиђеним законом и општим начелима
међународног права.
Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не
утичу на право државе да примјењује такве законе које
сматра потребним да би надзирала коришћење имовине у
складу с општим интересом или да би обезбиједила
наплату пореза или других доприноса или казни".
24. Апелант тврди да му је зато што су га редовни судови,
погрешно примјењујући одредбе Закона о раду,
обвезали да тужитељки исплати разлику отпремнине,
повријеђено његово право на имовину.
25. Уставни суд прво мора да утврди да ли је апелант
титулар права који ужива заштиту у смислу члана
II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1
Протокола број 1 уз Европску конвенцију. Уставни
суд наглашава да ријеч 'имовина' укључује широк
спектар имовинских интереса који представљају
одређену економску корист (види Одлуку Уставног
суда број У 14/00 од 4. априла 2001. године). У
конкретном случају, апелант као послодавац обавезан
је да тужитељки плати одређени новчани износ на име
отпремнине.
Тај
новчани
износ
несумњиво
представља његову имовину, која ужива заштиту
сходно члану II/3к) Устава Босне и Херцеговине и
члану 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
26. Даље, Уставни суд мора да испита да ли оспорене
одлуке представљају "мијешање" у апелантово право
на имовину, да ли је мијешање предвиђено законом и
да ли је у складу са законом, те да ли је мијешање
пропорционално легитимном циљу, дакле да ли
успоставља правичну равнотежу између апелантовог
права и општег интереса.
27. У конкретном случају, неспорно је да је оспореним
одлукама за апеланта створена обавеза да плати
одређени новчани износ, тј. разлике отпремнине на
коју је обавезан у смислу одредаба члана 127 став 2
Закона о раду. С обзиром да је већ констатовано да тај
износ представља апелантову имовину, произилази да
је у конкретном случају оспореним одлукама дошло
до мијешања у апелантову имовину.
28. Прије него што размотри да ли је мијешање у
апелантову имовину било у складу са законом
Уставни суд сматра да је потребно да нагласи
сљедеће. Уставни суд РС-а донио је Одлуку број У11/02 од 1. марта 2005. године ("Службени гласник
Републике Српске" број 34/05) којом је утврдио да
члан 55 тачка 7 Општег колективног уговора
(отпремнина приликом одласка у пензију у висини
три просјечне плате) није у сагласности с Уставом и
законом. У образложењу наведене одлуке, Уставни
суд РС-а навео је да је подносилац иницијативе
тражио да се утврди да одредба Општег колективног
уговора којом се утврђује висина отпремнине
приликом одласка у пензију није у складу с чланом
127 став 2 Закона о раду (отпремнина у висини 1/3
просјечне плате за сваку навршену годину рада).
Подносилац иницијативе је истакао да му је приликом
одласка у пензију исплаћена отпремнина у смислу
спорне одредбе Општег колективног уговора, а да је
отпремнина требало да се исплати у смислу члана 127
Закона о раду. Будући да закон има јачу правну снагу
него колективни уговор, правни основ за исплату
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отпремнине није спорна одредба колективног уговора
него одредба члана 127 став 2 Закона о раду. Уставни
суд РС-а је констатовао да је у конкретном случају
оспореном одредбом утврђена висина отпремнине
различито од законом утврђене, као и то да из одредбе
члана 127 став 2 Закона о раду произилази могућност
да се раднику утврди повољнија висина отпремнине,
тако да је оцијенио да спорна одредба није у складу са
Законом о раду.
29. Уставни суд налази да је 21. марта 2006. године
закључен нови Општи колективни уговор ("Службени
гласник Републике Српске" бр. 27/06 и 31/06), сходно
којем престаје да важи Општи колективни уговор
("Службени гласник Републике Српске" бр. 13/98,
39/99 и 21/01, тј. колективни уговор у односу на чију
одредбу члана 55 тачка 7 је Уставни суд РС-а донио
цитирану одлуку број У-11/02 од 1. марта 2005.
године).
30. Уставни суд даље примјећује да је Пресудом
Врховног суда Републике Српске (у даљњем тексту:
Врховни суд) број 118-0-Рев-08-000 363 од 26. маја
2008. године ревизија тужене Основне школе "Јован
Јовановић Змај" Србац (у даљњем тексту: тужена)
уважена, Пресуда Окружног суда у Бањалуци
преиначена тако што се жалба тужиоца Б.Б. (у
даљњем тексту: тужилац) одбија и потврђује пресуда
Основног суда у Градишки којом је тужиочев
тужбени захтјев одбијен. У образложењу пресуде
Врховни суд је истакао да је одредбом члана 237 став
2 Закона о парничном поступку прописано да ревизија
није дозвољена ако вриједност оспораваног дијела
правоснажне пресуде не прелази износ од 10.000,00
КМ. Сходно ставу 3 тог члана, изузетно, Врховни суд
може да допусти ревизију у свим предметима ако
оцијени да би одлучивање о ревизији било од значаја
за примјену права у другим случајевима. С тим у вези,
Врховни суд је истакао да је оцијенио да би
одлучивање о ревизији било од значаја за примјену
права у другим случајевима. Образлажући зашто
одлука другостепеног суда није правилна, Врховни
суд је истакао да је тужилац остварио право на
отпремнину приликом одласка у пензију, што се у
смислу одредби члана 112 тачка 4 Закона о раду
сматра једним од законом прописаних разлога за
престанак уговора о раду. Даље, право на отпремнину
предвиђа члан 127 став 1, односно члан 141 став 1
Закона о раду - пречишћени текст, раднику којем
радни однос престаје након најмање двије године
непрекидног рада код послодавца отказом уговора о
раду из економских, организационих и технолошких
разлога, када се висина отпремнине утврђује на
основу става 2 тог члана. Како тужиоцу, с обзиром на
основ престанка радног односа, не припада право на
отпремнину из члана 127 став 1 Закона о раду,
односно члана 141 став 1 Закона о раду - пречишћени
текст, није од значаја чињеница да је Одлуком
Уставног суда РС-а број У-11/02 од 1. марта 2005.
године утврђено да одредба члана 55 тачка 7 Општег
колективног уговора није у складу с Уставом и
законом, јер се наведена одлука односи само на
наведену одредбу Општег колективног уговора, а не
на измјену и допуну одредбе члана 127 Закона о раду,
која је на снази и којом је прописано право на
отпремнину само ако послодавац отказује уговор о
раду. Сем тога Врховни суд је истакао да право на
отпремнину није законом прописано право, него се
ради о аутономном праву које послодавац обезбјеђује
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не терет његових материјалних трошкова и која се
исплаћује према материјалним могућностима.
Даље, Уставни суд подсјећа да је Одлуком о
допустивости број АП 2463/08 (види Уставни суд,
Одлука о допустивости број АП 2463/08 од 27.
октобра 2010. године, доступна на wеб страници
Уставног суда www.ustavnisud.ba) одбацио као
очигледно (prima facie) неосновану апелацију тужиоца
односно апеланта, коју је изјавио против цитиране
Пресуде Врховног суда број 118-0-Рев-08-000 363 од
26. маја 2008. године. Апелација је поднесена због
повреде права на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 Европске
конвенције.
Сљедеће питање на које Уставни суд треба дати
одговор јесте да ли је мијешање у апелантово право на
имовину било у складу са законом.
У конкретном случају, редовни судови су обавезали
апеланта да измири разлике отпремнине тужитељки у
смислу одредаба члана 127 став 2 Закона о раду зато
што је одредба члана 55 тачка 7 Општег колективног
уговора Одлуком Уставног суда РС-а проглашена
неуставном и незаконитом, а с њом је у складу
Правилник на основу ког је тужитељки одређена
накнада на име отпремнине у висини од три плате.
Дакле, како наведена одредба Општег колективног
уговора није у сагласности с Уставом и законом, онда
је требало да се примијени одредба члана 127 став 2
Закона о раду као правног акта више правне снаге у
хијерархији правних прописа, тако да апелантов став
да тужитељки припада право на отпремнину у висини
три плате није правилан, јер тужитељки припада
накнада на име отпремнине у висини 1/3 просјечне
плате за сваку навршену годину рада.
Уставни суд уочава да је Врховни суд у цитираној
Одлуци број 118-0-Рев-08-000 363 од 26. маја 2008.
године имао потпуно различито становиште у односу
на одлуке Основног и Окружног суда које се у
конкретном случају испитују. Уставни суд даље
уочава да је у својој Одлуци број АП 2463/08 од 27.
октобра 2010. године закључио да образложење
Врховног суда из Пресуде број 118-0-Рев-08-000 363
од 26. маја 2008. године задовољава стандарде права
на правично суђење. Међутим, иако је наведено имао
у виду, Уставни суд не може да закључи да је у
конкретном случају одлукама Основног и Окружног
суда, супротно закону, извршено мијешање у
апелантово право на мирно уживање имовине, само
зато што се ставови Основног и Окружног суда
разликују од става Врховног суда који није ни
одлучивао у овом случају. Наиме, не може да се
занемари да образложења оспораваних одлука садрже
аргументован став да је одредба Општег колективног
уговора, на основу које је апелант исплатио
отпремнину од три плате, у поступку оцјењивања
уставности и законитости, Одлуком Уставног суда
РС-а проглашена неуставном и незаконитом, тј. да
није у складу с чланом 127 став 2 Закона о раду (1/3
просјечне плате за сваку навршену годину рада). С
тим у вези, редовни судови сматрају да постоји
правни основ да тужитељка потражује разлику
отпремнине управо на основу одредаба члана 127 став
2 Закона о раду као акта више правне снаге од Општег
колективног
уговора,
односно
апелантовог
Правилника. Стога, Уставни суд закључује да је
"мијешање" у апелантово право на имовину извршено
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у складу са законом, тј. у складу с одредбама члана
127 став 2 Закона о раду.
35. Даље, Уставни суд треба да одговори на питање да ли
је мијешање пропорционално легитимном циљу који
се жели постићи, односно да ли успоставља правичну
равнотежу између апелантовог права и општег
интереса. Како је већ наведено у претходној тачки ове
одлуке, у поступку је несумњиво утврђено да је због
тога што је тужитељки исплатио отпремнину у смислу
Правилника који је у складу с одредбом Општег
колективног уговора која је проглашена неуставном и
незаконитом апелант у смислу одредби члана 127 став
2 Закона о раду обавезан да исплати разлике
отпремнине. Уставни суд сматра да су редовни судови
(Основни и Окружни), будући да је релевантна
одредба члана 55 тачка 7. Општег колективног
уговора проглашена неуставном и незаконитом,
апеланта обавезали да исплати отпремнине у смислу
релевантних одредби члана 127 став 2 Закона о раду
ради постизања легитимних циљева у јавном
интересу. При томе је вођено рачуна о разумном
односу пропорционалности између средстава која се
користе, с једне стране, и циља који се жели постићи.
Стога, Уставни суд сматра да је у конкретном случају
успостављена правична равнотежа између заштите
апелантовог права на имовину и општег интереса,
односно у овој ситуацији није на апеланта стављен
претјеран терет ради остваривања законитог циља.
Стога, Уставни суд закључује да у односу на апеланта
не постоји кршење права на имовину из члана II/3к)
Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број
1 уз Европску конвенцију.
VIII. Закључак
36. Уставни суд закључује како не постоји повреда права
на имовину из члана II/3к) Устава Босне и
Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску
конвенцију када је мијешање у апелантово право на
имовину било законито ради постизања легитимних
циљева у јавном интересу, а законом је успостављена
"правична равнотежа" између захтјева од општег или
јавног интереса и захтјева да се заштити право
појединца на имовину.
37. На основу члана 61 ст. 1 и 3 Правила Уставног суда,
Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.
38. Сходно члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине,
одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда
Босне и Херцеговине
Проф. др Миодраг Симовић, с. р.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudija, u
predmetu broj AP 1479/09, rješavajući apelaciju Zdravstvenoturističkog centra "BANJA VRUĆICA" a.d. Teslić, na
osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 59.
stav 2. tačka 2. i člana 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine"
broj 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, potpredsjednica
Seada Palavrić, potpredsjednica
Mato Tadić, sudija
Zlatko. M. Knežević, sudija
na sjednici održanoj 6. decembra 2011. godine donio je
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ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

1

Odbija se kao neutemeljena apelacija Zdravstvenoturističkog centra "BANJA VRUĆICA" a.d. Teslić,
podnesena protiv Presude Okružnog suda u Doboju broj 013-0Gž-08-000 167 od 18. marta 2009. godine i Presude Osnovnog
suda u Tesliću broj 087-0-P-06-000 145 od 25. januara 2008.
godine.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. Zdravstveno-turistički centar "BANJA VRUĆICA" a.d.
Teslić (u daljnjem tekstu: apelant) iz Teslića podnio je 12.
maja 2009. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv
Presude Okružnog suda u Doboju (u daljnjem tekstu:
Okružni sud) broj 013-0-Gž-08-000 167 od 18. marta
2009. godine i Presude Osnovnog suda u Tesliću (u
daljnjem tekstu: Osnovni sud) broj 087-0-P-06-000 145
od 25. januara 2008. godine.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na osnovu člana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
Okružnog suda, Osnovnog suda i tužiteljice M.K. (u
daljnjem tekstu: tužiteljica) zatraženo je 7. i 17. augusta
2009. godine da dostave odgovor na apelaciju.
3. Okružni sud, Osnovni sud i tužiteljica dostavili su
odgovor 12. augusta, 1. septembra i 17. augusta 2009.
godine.
4. Na osnovu člana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,
odgovori na apelaciju dostavljeni su apelantu 10.
septembra 2009. godine.
III. Činjenično stanje
5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i
dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati
na sljedeći način.
6. Tužiteljica je podnijela tužbeni zahtjev protiv apelanta
kojim je tražila poništenje rješenja od 30. septembra 2005.
godine prema kojem јој je prestao radni odnos radi
odlaska u invalidsku penziju i određena naknada
otpremnine u visini trostruke plaće u skladu s odredbama
člana 83. Pravilnika o radu apelanta (u daljnjem tekstu:
Pravilnik). U istorijatu tužbenog zahtjeva tužiteljica je
istakla da ovako određena otpremnina nije zakonita, jer je
trebalo primijeniti Zakon o radu, a ne Opšti kolektivni
ugovor ili Pravilnik. Naime, Ustavni sud Republike
Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud RS-a) je Odlukom
broj U-11/02 od 1. marta 2005. godine ocijenio da
odredba člana 55. tačka 7. Opšteg kolektivnog ugovora
(tri prosječne plaće) nije saglasna odredbama člana 127.
Zakona o radu. Tužiteljica je istakla da u konkretnom
slučaju treba primijeniti odredbe člana 127. stav 2.
Zakona o radu, zbog čega joj pripada pravo na otpremninu
u visini od 1/3 plaće isplaćene u posljednja tri mjeseca za
svaku godinu radnog staža od 31 godinu kod apelanta.
7. Presudom Osnovnog suda broj 087-0-P-06-000 145 od 25.
januara 2008. godine djelomično je poništeno rješenje od
30. septembra 2005. godine, i to u dijelu kojim se
određuje naknada za otpremninu, i obavezan apelant da
tužiteljici isplati novčani iznos na ime razlike otpremnine
i naknade za bolovanje (u izreci presude precizirani
iznosi) sa zakonskom zateznom kamatom. Istom
1
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presudom obavezan je apelant da tužiteljici naknadi
troškove postupka u visini od 2.100,00 KM. U
obrazloženju presude Osnovni sud je istakao da je
nesporno da je tužiteljici rješenjem od 30. septembra
2005. godine prestao radni odnos radi odlaska u
invalidsku penziju, da joj je u smislu člana 83. Pravilnika
isplaćena otpremnina u iznosu od tri plaće i da joj je
tokom 2005. godine na ime naknade za bolovanje isplaćen
određeni iznos, ali da je sporan pravni osnov i visina
otpremnine i naknade za bolovanje. Osnovni sud je
istakao da je odredbom člana 127. stav 2. Zakona o radu
propisano da se visina otpremnine iz stava 1. istog člana
utvrđuje Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu, da
je apelant primijenio odredbu člana 83. stav 1. Pravilnika
koja je u skladu s članom 55. tačka 7. Opšteg kolektivnog
ugovora, a da je Odlukom Ustavnog suda RS-a broj U11/02 od 1. marta 2005. godine (u daljnjem tekstu: Odluka
Ustavnog suda RS-a) utvrđeno da ta odredba Opšteg
kolektivnog ugovora nije u saglasnosti s Ustavom i
zakonom. Kako je zbog navedenog trebalo primijeniti
odredbe člana 127. stav 2. Zakona o radu, Osnovni sud je
istakao da je obavezao apelanta da tužiteljici isplati
razliku otpremnine koja iznosi 1.831,27 KM, kao i iznos
od 464,93 KM na ime naknade za bolovanje koji joj nije
isplaćen.
8. Odlučujući o apelantovoj žalbi, Okružni sud je donio
Presudu broj 013-0-Gž-08-000 167 od 18. marta 2009.
godine kojom je žalbu odbio i potvrdio prvostepenu
presudu. Istom presudom, Okružni sud je odbio zahtjev
tužiteljice da joj apelant isplati naknadu troškova
odgovora na žalbu. U obrazloženju presude Okružni sud
je naveo da je pravilno postupio prvostepeni sud kada je
djelomično poništio rješenje. Naime, prvostepeni sud je
smatrao da je trebalo primijeniti odredbe člana 127. stav
2. Zakona o radu, a ne član 83. Pravilnika. Naime,
Odlukom Ustavnog suda RS-a utvrđeno je da član 55.
tačka 7. Opšteg kolektivnog ugovora nije u saglasnosti s
Ustavom i zakonom. Kako je ta odluka objavljena u
službenom glasniku 5. aprila 2005. godine, a apelant je
donio rješenje 30. septembra 2005. godine, prvostepeni
sud je pravilno odlučio kada je djelomično poništio
rješenje, te, prihvatajući nalaz i mišljenje vještaka
finansijske struke, zaključio da apelant treba tužiteljici
isplatiti razliku otpremnine i razliku iznosa za bolovanje.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
9. Apelant navodi da mu je povrijeđeno pravo na imovinu iz
člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1.
Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu
ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu:
Evropska konvencija). Povredu navedenog prava apelant
nalazi u pogrešnom stavu redovnih sudova koji su
zanemarili činjenicu da je Zakonom o izmjenama i
dopunama Zakona o radu od 5. augusta 2002. godine
izmijenjen samo stav 1. člana 127. Zakona o radu, tako da
regulira pravo na otpremninu u slučaju da poslodavac
raskine radni odnos otkazom ugovora o radu, da
navedenim izmjenama i dopunama nisu mijenjani ostali
stavovi člana 127. Zakona o radu, pa tako niti stav 2. koji
određuje visinu otpremnine. Međutim, pravni osnov za
isplatu otpremnine izmjenom stava 1. člana 127. Zakona o
radu potpuno je izmijenjen, tako da se odnosi samo na
prestanak radnog odnosa poslodavčevim otkazom ugovora
o radu, a ne na prekid radnog odnosa zbog ispunjavanja
uvjeta za ostvarivanje prava na penziju. Apelant je istakao
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da naknadu za bolovanje nije osporavao, te da je u
postupku predlagao poravnanje.
b) Odgovor na apelaciju
10. Okružni sud je naveo da u cijelosti ostaje kod činjeničnih i
pravnih razloga datih u presudi, te predložio da se
apelacija odbije kao neutemeljena.
11. Osnovni sud je istakao da tokom postupka nije bilo
kršenja apelantovih prava.
12. Tužiteljica je istakla da je apelacija prije svega nepotpuna,
jer apelant nije naveo odredbe Ustava koje su povrijeđene,
odnosno da apelant nije uvažavao zakonske propise koji
definiraju prava radnika.
V. Relevantni propisi
13. Zakon o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj
38/00) u relevantnom dijelu glasi:
Član 113.
Poslodavac može otkazati ugovor o radu radniku:
1. ako radnik izvrši težu povredu radnih obaveza iz člana
98. ovog zakona,
[...]
4. ako se radnik, u roku od pet radnih dana od dana isteka
neplaćenog odsustva ili mirovanja prava iz radnog odnosa, ne
vrati na posao.
[...].
Član 127.
Radniku koji je zaključio ugovor o radu na neodređeno
vrijeme, a kome prestaje radni odnos nakon najmanje dvije
godine neprekidnog rada kod poslodavca, poslodavac je dužan
da isplati otpremninu, osim ako mu radni odnos prestaje u
slučajevima iz člana 113. stav 1. tač. 1. i 4. ovog zakona.
Visina otpremnine iz stava 1. ovog člana utvrđuje se
kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu,
a ovisi od dužine rada radnika kod poslodavca, i iznosi
najmanje u visini jedne trećine prosječne mjesečne plate
radnika isplaćene u posljednja tri mjeseca prije prestanka
ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod
poslodavca.
[...].
14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 47/02) u
relevantnom dijelu glasi:
Član 19.
U članu 127. stav 1. mijenja se i glasi:
"Radniku koji je zaključio ugovor o radu na neodređeno
vrijeme, a kojem radni odnos prestaje otkazom ugovora o radu
od strane poslodavca, nakon najmanje dvije godine
neprekidnog rada kod poslodavca, poslodavac je dužan da
isplati otpremninu, osim ako mu radni odnos prestaje otkazom
ugovora u slučajevima iz člana 113. stav 1. tačke 1. i 4. ovog
zakona".
15. Zakon o radu (Prečišćeni tekst, "Službeni glasnik
Republike Srpske" broj 99/06) u relevantnom dijelu glasi:
Član 141.
Radniku koji je zaključio ugovor o radu na neodređeno
vrijeme, a kojem radni odnos prestaje otkazom ugovora o radu
od strane poslodavca, nakon najmanje dvije godine
neprekidnog rada kod poslodavca, poslodavac je dužan da
isplati otpremninu, osim ako mu radni odnos prestaje otkazom
ugovora u slučajevima iz člana 126. stav 1. t. 1. i 4. ovog
zakona.
Visina otpremnine iz stava 1. ovog člana utvrđuje se
kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu,
a zavisi od dužine rada radnika kod poslodavca, i iznosi
najmanje u visini jedne trećine prosječne mjesečne plate
radnika isplaćene u posljednja tri mjeseca prije prestanka
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ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod
poslodavca.
[...].
16. Opšti kolektivni ugovor ("Službeni glasnik RS" br.
13/98, 39/99 i 21/01) u relevantnom dijelu glasi:
Član 55.
Poslodavac zaposlenim isplaćuje na teret materijalnih
troškova poslovanja:
[...],
7. otpremninu prilikom odlaska radnika u penziju u visini
trostruke plate obračunate u skladu sa članom 39. do 43. ovog
kolektivnog ugovora.
[...].
VI. Dopustivost
17. U skladu s članom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada ona
postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u
Bosni i Hercegovini.
18. U skladu s članom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako
se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac
apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom
pravnom lijeku kojeg je koristio.
19. U konkretnom slučaju, predmet osporavanja apelacijom je
Presuda Okružnog suda broj 013-0-Gž-08-000 167 od 18.
marta 2009. godine protiv koje nema drugih djelotvornih
pravnih lijekova mogućih prema zakonu. Zatim, osporenu
presudu apelant je primio 13. aprila 2009. godine, a
apelacija je podnesena 12. maja 2009. godine, tj. u roku
od 60 dana, kako je propisano članom 16. stav 1. Pravila
Ustavnog suda. Konačno, apelacija ispunjava i uvjete iz
člana 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer nije očito
(prima facie) neutemeljena, niti postoji neki drugi
formalni razlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva.
20. Imajući u vidu odredbe člana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, člana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava
uvjete u pogledu dopustivosti.
VII. Meritum
21. Apelant pobija navedene presude tvrdeći da mu je tim
presudama povrijeđeno pravo na imovinu iz člana II/3.k)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz
Evropsku konvenciju.
22. Član II/3. Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje:
k) Pravo na imovinu.
23. Član 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju glasi:
Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na neometano
uživanje svoje imovine. Nitko ne može biti lišen svoje imovine,
osim u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom i
općim načelima međunarodnog prava.
Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne utječu
na pravo države da primjenjuje takve zakone koje smatra
potrebnim da bi nadzirala korištenje imovine sukladno općim
interesima ili da bi osigurala naplatu poreza ili drugih
doprinosa ili kazni.
24. Apelant tvrdi da mu je zato što su ga redovni sudovi,
pogrešno primjenjujući odredbe Zakona o radu, obvezali
da tužiteljici isplati razliku otpremnine, povrijeđeno
njegovo pravo na imovinu.
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25. Ustavni sud prvo mora utvrditi da li je apelant titular
prava koji uživa zaštitu u smislu člana II/3.k) Ustava
Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz
Evropsku konvenciju. Ustavni sud naglašava da riječ
'imovina' uključuje širok spektar imovinskih interesa koji
predstavljaju određenu ekonomsku korist (vidi Odluku
Ustavnog suda broj U 14/00 od 4. aprila 2001. godine). U
konkretnom slučaju, apelant kao poslodavac obаvezan je
da tužiteljici plati određeni novčani iznos na ime
otpremnine. Taj novčani iznos nesumnjivo predstavlja
njegovu imovinu, koja uživa zaštitu prema članu II/3.k)
Ustava Bosne i Hercegovine i članu 1. Protokola broj 1 uz
Evropsku konvenciju.
26. Nadalje, Ustavni sud mora ispitati da li osporene odluke
predstavljaju "miješanje" u apelantovo pravo na imovinu,
da li je miješanje predviđeno zakonom i da li je u skladu
sa zakonom, te da li je miješanje proporcionalno
legitimnom cilju, dakle uspostavlja li pravičnu ravnotežu
između apelantovog prava i općeg interesa.
27. U konkretnom slučaju, nesporno je da je osporenim
odlukama za apelanta stvorena obaveza plaćanja
određenog novčanog iznosa, tj. razlike otpremnine na koju
je obavezan u smislu odredaba člana 127. stav 2. Zakona
o radu. S obzirom da je već konstatirano da taj iznos
predstavlja apelantovu imovinu, proizlazi da je u
konkretnom slučaju osporenim odlukama došlo do
miješanja u apelantovu imovinu.
28. Prije nego što razmotri da li je miješanje u apelantovu
imovinu bilo u skladu sa zakonom Ustavni sud smatra
potrebnim naglasiti sljedeće. Ustavni sud RS-a je donio
Odluku broj U-11/02 od 1. marta 2005. godine ("Službeni
glasnik Republike Srpske" broj 34/05) kojom je utvrdio da
član 55. tačka 7. Opšteg kolektivnog ugovora (otpremnina
prilikom odlaska u penziju u visini tri prosječne plaće)
nije u saglasnosti s Ustavom i zakonom. U obrazloženju
navedene odluke, Ustavni sud RS-a je naveo da je
podnositelj inicijative tražio da se utvrdi da odredba
Opšteg kolektivnog ugovora kojom se utvrđuje visina
otpremnine prilikom odlaska u penziju nije u skladu s
članom 127. stav 2. Zakona o radu (otpremnina u visini
1/3 prosječne plaće za svaku navršenu godinu rada).
Podnositelj inicijative je istakao da mu je prilikom
odlaska u penziju isplaćena otpremnina u smislu sporne
odredbe Opšteg kolektivnog ugovora, a da je otpremninu
trebalo isplatiti u smislu člana 127. Zakona o radu. Budući
da zakon ima jaču pravnu snagu nego kolektivni ugovor,
pravni osnov za isplatu otpremnine nije sporna odredba
kolektivnog ugovora nego odredba člana 127. stav 2.
Zakona o radu. Ustavni sud RS-a je konstatirao da je u
konkretnom slučaju osporenom odredbom utvrđena visina
otpremnine različito od zakonom utvrđene, kao i to da iz
odredbe člana 127. stav 2. Zakona o radu proizlazi
mogućnost da se radniku utvrdi povoljnija visina
otpremnine, tako da je ocijenio da sporna odredba nije u
skladu sa Zakonom o radu.
29. Ustavni sud nalazi da je 21. marta 2006. godine zaključen
novi Opšti kolektivni ugovor ("Službeni glasnik
Republike Srpske" br. 27/06 i 31/06), prema kojem
prestaje važiti Opšti kolektivni ugovor ("Službeni glasnik
Republike Srpske" br. 13/98, 39/99 i 21/01, tj. kolektivni
ugovor u odnosu na čiju odredbu člana 55. tačka 7. je
Ustavni sud RS-a donio citiranu odluku broj U-11/02 od
1. marta 2005. godine).
30. Ustavni sud dalje primjećuje da je Presudom Vrhovnog
suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud)
broj 118-0-Rev-08-000 363 od 26. maja 2008. godine
revizija tužene Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj"
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Srbac (u daljnjem tekstu: tužena) uvažena, Presuda
Okružnog suda u Banjaluci preinačena tako što se žalba
tužitelja B.B. (u daljnjem tekstu: tužitelj) odbija i
potvrđuje presuda Osnovnog suda u Gradišci kojom je
tužiteljev tužbeni zahtjev odbijen. U obrazloženju presude
Vrhovni sud je istakao da je odredbom člana 237. stav 2.
Zakona o parničnom postupku propisano da revizija nije
dopuštena ako vrijednost pobijanog dijela pravosnažne
presude ne prelazi iznos od 10.000,00 KM. Prema stavu 3.
tog člana, izuzetno, Vrhovni sud može dopustiti reviziju u
svim predmetima ako ocijeni da bi odlučivanje o reviziji
bilo od značaja za primjenu prava u drugim slučajevima.
S tim u vezi, Vrhovni sud je istakao da je ocijenio da bi
odlučivanje o reviziji bilo od značaja za primjenu prava u
drugim slučajevima. Obrazlažući zašto odluka
drugostepenog suda nije pravilna, Vrhovni sud je istakao
da je tužitelj ostvario pravo na otpremninu prilikom
odlaska u penziju, što se u smislu odredbi člana 112. tačka
4. Zakona o radu smatra jednim od zakonom propisanih
razloga za prestanak ugovora o radu. Dalje, pravo na
otpremninu predviđa član 127. stav 1, odnosno član 141.
stav 1. Zakona o radu - prečišćeni tekst, radniku kojem
radni odnos prestaje nakon najmanje dvije godine
neprekidnog rada kod poslodavca otkazom ugovora o radu
iz ekonomskih, organizacionih i tehnoloških razloga, kada
se visina otpremnine utvrđuje na osnovu stava 2. tog
člana. Kako tužitelju, s obzirom na osnov prestanka
radnog odnosa, ne pripada pravo na otpremninu iz člana
127. stav 1. Zakona o radu, odnosno člana 141. stav 1.
Zakona o radu - prečišćeni tekst, nije od značaja činjenica
da je Odlukom Ustavnog suda RS-a broj U-11/02 od 1.
marta 2005. godine utvrđeno da odredba člana 55. tačka 7.
Opšteg kolektivnog ugovora nije u skladu s Ustavom i
zakonom, jer se navedena odluka odnosi samo na
navedenu odredbu Opšteg kolektivnog ugovora, a ne na
izmjenu i dopunu odredbe člana 127. Zakona o radu, koja
je na snazi i kojom je propisano pravo na otpremninu
samo ako poslodavac otkazuje ugovor o radu. Osim toga
Vrhovni sud je istakao da pravo na otpremninu nije
zakonom propisano pravo, nego se radi o autonomnom
pravu koje poslodavac osigurava ne teret njegovih
materijalnih troškova i koja se isplaćuje prema
materijalnim mogućnostima.
31. Dalje, Ustavni sud podsjeća da je Odlukom o dopustivosti
broj AP 2463/08 (vidi Ustavni sud, Odluka o dopustivosti
broj AP 2463/08 od 27. oktobra 2010. godine, dostupna na
web stranici Ustavnog suda www.ustavnisud.ba) odbacio
kao očito (prima facie) neutemeljenu apelaciju tužitelja
odnosno apelanta, koju je izjavio protiv citirane Presude
Vrhovnog suda broj 118-0-Rev-08-000 363 od 26. maja
2008. godine. Apelacija je podnesena zbog povrede prava
na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 6. Evropske konvencije.
32. Sljedeće pitanje na koje Ustavni sud treba dati odgovor
jeste da li je miješanje u apelantovo pravo na imovinu bilo
u skladu sa zakonom.
33. U konkretnom slučaju, redovni sudovi su obavezali
apelanta na izmirenje razlike otpremnine tužiteljici u
smislu odredaba člana 127. stav 2. Zakona o radu zato što
je odredba člana 55. tačka 7. Općeg kolektivnog ugovora
Odlukom Ustavnog suda RS-a proglašena neustavnom i
nezakonitom, kojoj je sukladan Pravilnik na osnovu kojeg
je tužiteljici određena naknada na ime otpremnine u visini
od tri plaće. Dakle, kako navedena odredba Opšteg
kolektivnog ugovora nije u saglasnosti s Ustavom i
zakonom, onda je trebalo primijeniti odredbe člana 127.
stav 2. Zakona o radu kao pravnog akta više pravne snage
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u hijerarhiji pravnih propisa, tako da apelantov stav da
tužiteljici pripada pravo na otpremninu u visini tri plaće
nije pravilan, jer tužiteljici pripada naknada na ime
otpremnine u visini 1/3 prosječne plaće za svaku navršenu
godinu rada.
34. Ustavni sud uočava da je Vrhovni sud u citiranoj Odluci
broj 118-0-Rev-08-000 363 od 26. maja 2008. godine
imao potpuno različito stajalište u odnosu na odluke
Osnovnog i Okružnog suda koje se u konkretnom slučaju
ispituju. Ustavni sud dalje uočava da je u svojoj Odluci
broj AP 2463/08 od 27. oktobra 2010. godine zaključio da
obrazloženje Vrhovnog suda iz Presude broj 118-0-Rev08-000 363 od 26. maja 2008. godine zadovoljava
standarde prava na pravično suđenje. Međutim, iako je
navedeno imao u vidu, Ustavni sud ne može zaključiti da
je u konkretnom slučaju odlukama Osnovnog i Okružnog
suda, suprotno zakonu, izvršeno miješanje u apelantovo
pravo na mirno uživanje imovine, samo zato što se stavovi
Osnovnog i Okružnog suda razlikuju od stava Vrhovnog
suda koji nije ni odlučivao u ovom slučaju. Naime, ne
može se zanemariti da obrazloženja pobijanih odluka
sadrže argumentirani stav da je odredba Opšteg
kolektivnog ugovora, na osnovu koje je apelant isplatio
otpremninu od tri plaće, u postupku ocjenjivanja
ustavnosti i zakonitosti, Odlukom Ustavnog suda RS-a
proglašena neustavnom i nezakonitom, tj. da nije u skladu
s članom 127. stav 2. Zakona o radu (1/3 prosječne plaće
za svaku navršenu godinu rada). S tim u vezi, redovni
sudovi smatraju da postoji pravni osnov da tužiteljica
potražuje razliku otpremnine upravo na osnovu odredaba
člana 127. stav 2. Zakona o radu kao akta više pravne
snage od Opšteg kolektivnog ugovora, odnosno
apelantovog Pravilnika. Stoga, Ustavni sud zaključuje da
je "miješanje" u apelantovo pravo na imovinu izvršeno u
skladu sa zakonom, tj. u skladu s odredbama člana 127.
stav 2. Zakona o radu.
35. Dalje, Ustavni sud treba odgovoriti na pitanje da li je
miješanje proporcionalno legitimnom cilju koji se želi
postići, odnosno uspostavlja li pravičnu ravnotežu između
apelantovog prava i općeg interesa. Kako je već navedeno
u prethodnoj tački ove odluke, u postupku je nesumnjivo
utvrđeno da je zbog toga što je tužiteljici isplatio
otpremninu u smislu Pravilnika koji je u skladu s
odredbom Opšteg kolektivnog ugovora koja je proglašena
neustavnom i nezakonitom apelant u smislu odredbi člana
127. stav 2. Zakona o radu obavezan na isplatu razlike
otpremnine. Ustavni sud smatra da su redovni sudovi
(Osnovni i Okružni), budući da je relevantna odredba
člana 55. tačka 7. Opšteg kolektivnog ugovora proglašena
neustavnom i nezakonitom, apelanta obavezali na isplatu
otpremnine u smislu relevantnih odredbi člana 127. stav 2.
Zakona o radu radi postizanja legitimnih ciljeva u javnom
interesu. Pri tome je vođeno računa o razumnom odnosu
proporcionalnosti između sredstava koja se koriste, s
jedne strane, i cilja koji se želi postići. Stoga, Ustavni sud
smatra da je u konkretnom slučaju uspostavljena pravična
ravnoteža između zaštite apelantovog prava na imovinu i
općeg interesa, odnosno u ovoj situaciji nije na apelanta
stavljen pretjeran teret radi ostvarivanja zakonitog cilja.
Stoga, Ustavni sud zaključuje da u odnosu na apelanta ne
postoji kršenje prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava
Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz
Evropsku konvenciju.
VIII. Zaključak
36. Ustavni sud zaključuje kako ne postoji povreda prava na
imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i
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člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada je
miješanje u apelantovo pravo na imovinu bilo zakonito
radi postizanja legitimnih ciljeva u javnom interesu, a
zakonom je uspostavljena "pravična ravnoteža" između
zahtjeva od općeg ili javnog interesa i zahtjeva da se
zaštiti pravo pojedinca na imovinu.
37. Na osnovu člana 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.
38. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, s. r.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u Vijeću od pet
sudaca, u predmetu broj AP 1479/09, rješavajući apelaciju
Zdravstveno-turističkog centra "BANJA VRUĆICA" a.d.
Teslić, na temelju članka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine,
članka 59. stavak 2. točka 2. i članka 61. st. 1. i 3. Pravila
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine" broj 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, dopredsjednica
Seada Palavrić, dopredsjednica
Mato Tadić, sudac
Zlatko. M. Knežević, sudac
na sjednici održanoj 6. prosinca 2011. godine donio

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Odbija se kao neutemeljena apelacija Zdravstvenoturističkog centra "BANJA VRUĆICA" a.d. Teslić,
podnesena protiv Presude Okružnog suda u Doboju broj 013-0Gž-08-000 167 od 18. ožujka 2009. godine i Presude Osnovnog
suda u Tesliću broj 087-0-P-06-000 145 od 25. siječnja 2008.
godine.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. Zdravstveno-turistički centar "BANJA VRUĆICA" a.d.
Teslić (u daljnjem tekstu: apelant) iz Teslića podnio je 12.
svibnja 2009. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv
Presude Okružnog suda u Doboju (u daljnjem tekstu:
Okružni sud) broj 013-0-Gž-08-000 167 od 18. ožujka
2009. godine i Presude Osnovnog suda u Tesliću (u
daljnjem tekstu: Osnovni sud) broj 087-0-P-06-000 145
od 25. siječnja 2008. godine.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na temelju članka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
Okružnog suda, Osnovnog suda i tužiteljice M.K. (u
daljnjem tekstu: tužiteljica) zatraženo je 7. i 17. kolovoza
2009. godine da dostave odgovor na apelaciju.
3. Okružni sud, Osnovni sud i tužiteljica su dostavili
odgovor 12. kolovoza, 1. rujna i 17. kolovoza 2009.
godine.
4. Na temelju članka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,
odgovori na apelaciju su dostavljeni apelantu 10. rujna
2009. godine.
1

Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 27/12

Сриједа, 18. 4. 2012.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

III. Činjenično stanje
5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i
dokumenata podastrtih Ustavnom sudu mogu se sumirati
na sljedeći način.
6. Tužiteljica je podnijela tužbeni zahtjev protiv apelanta
kojim je tražila poništenje rješenja od 30. rujna 2005.
godine prema kojemu јој je prestao radni odnos radi
odlaska u invalidsku mirovinu i određena naknada
otpremnine u visini trostruke plaće sukladno odredbama
članka 83. Pravilnika o radu apelanta (u daljnjem tekstu:
Pravilnik). U povijesti tužbenoga zahtjeva tužiteljica je
istaknula da ovako određena otpremnina nije zakonita, jer
je trebalo primijeniti Zakon o radu, a ne Opšti kolektivni
ugovor ili Pravilnik. Naime, Ustavni sud Republike
Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud RS-a) je Odlukom
broj U-11/02 od 1. ožujka 2005. godine ocijenio kako
odredba članka 55. točka 7. Opšteg kolektivnog ugovora
(tri prosječne plaće) nije suglasna odredbama članka 127.
Zakona o radu. Tužiteljica je istaknula kako u konkretnom
slučaju treba primijeniti odredbe članka 127. stavak 2.
Zakona o radu, zbog čega joj pripada pravo na otpremninu
u visini od 1/3 plaće isplaćene u posljednja tri mjeseca za
svaku godinu radnoga staža od 31 godinu kod apelanta.
7. Presudom Osnovnog suda broj 087-0-P-06-000 145 od 25.
siječnja 2008. godine djelomično je poništeno rješenje od
30. rujna 2005. godine, i to u dijelu kojim se određuje
naknada za otpremninu, i obvezan apelant da tužiteljici
isplati novčani iznos na ime razlike otpremnine i naknade
za bolovanje (u izreci presude precizirani iznosi) sa
zakonskom zateznom kamatom. Istom presudom je
apelant obvezan tužiteljici naknaditi troškove postupka u
visini od 2.100,00 KM. U obrazloženju presude Osnovni
sud je istaknuo kako je neprijeporno da je tužiteljici
rješenjem od 30. rujna 2005. godine prestao radni odnos
radi odlaska u invalidsku mirovinu, da joj je u smislu
članka 83. Pravilnika isplaćena otpremnina u iznosu od tri
plaće i da joj je tijekom 2005. godine na ime naknade za
bolovanje isplaćen određeni iznos, ali da je prijeporna
pravna osnova i visina otpremnine i naknade za bolovanje.
Osnovni sud je istaknuo kako je odredbom članka 127.
stavak 2. Zakona o radu propisano da se visina
otpremnine iz stavka 1. istoga članka utvrđuje
Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu, da je apelant
primijenio odredbu članka 83. stavak 1. Pravilnika koja je
sukladan članku 55. točka 7. Opšteg kolektivnog ugovora,
a da je Odlukom Ustavnog suda RS-a broj U-11/02 od 1.
ožujka 2005. godine (u daljnjem tekstu: Odluka Ustavnog
suda RS-a) utvrđeno da ta odredba Opšteg kolektivnog
ugovora nije u suglasnosti s Ustavom i zakonom. Kako je
zbog navedenoga trebalo primijeniti odredbe članka 127.
stavak 2. Zakona o radu, Osnovni sud je istaknuo da je
obavezan apelant tužiteljici isplatiti razliku otpremnine
koja iznosi 1.831,27 KM, kao i iznos od 464,93 KM na
ime naknade za bolovanje koji joj nije isplaćen.
8. Odlučujući o apelantovome prizivu, Okružni sud je donio
Presudu broj 013-0-Gž-08-000 167 od 18. ožujka 2009.
godine kojom je priziv odbio i potvrdio prvostupanjsku
presudu. Istom presudom, Okružni sud je odbio zahtjev
tužiteljice da joj apelant isplati naknadu troškova
odgovora na priziv. U obrazloženju presude Okružni sud
je naveo kako je pravilno postupio prvostupanjski sud
kada je djelomično poništio rješenje. Naime,
prvostupanjski sud je smatrao kako je trebalo primijeniti
odredbe članka 127. stavak 2. Zakona o radu, a ne članak
83. Pravilnika. Naime, Odlukom Ustavnog suda RS-a je
utvrđeno kako članak 55. točka 7. Opšteg kolektivnog
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ugovora nije u suglasnosti s Ustavom i zakonom. Kako je
ta odluka objavljena u službenom glasniku 5. travnja
2005. godine, a apelant je donio rješenje 30. rujna 2005.
godine, prvostupanjski sud je pravilno odlučio kada je
djelomično poništio rješenje, te, prihvaćajući nalaz i
mišljenje vještaka financijske struke, zaključio kako
apelant treba tužiteljici isplatiti razliku otpremnine i
razliku iznosa za bolovanje.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
9. Apelant navodi kako mu je povrijeđeno pravo na imovinu
iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1.
Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju za zaštitu
ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu:
Europska konvencija). Povredu navedenoga prava apelant
nalazi u pogrešnom stavu redovitih sudova koji su
zanemarili činjenicu da je Zakonom o izmjenama i
dopunama Zakona o radu od 5. kolovoza 2002. godine
izmijenjen samo stavak 1. članka 127. Zakona o radu,
tako da regulira pravo na otpremninu u slučaju da
poslodavac raskine radni odnos otkazom ugovora o radu,
da navedenim izmjenama i dopunama nisu mijenjani
ostali stavovi članka 127. Zakona o radu, pa tako niti
stavak 2. koji određuje visinu otpremnine. Međutim,
pravna osnova za isplatu otpremnine izmjenom stavka 1.
članka 127. Zakona o radu potpuno je izmijenjena, tako da
se odnosi samo na prestanak radnoga odnosa
poslodavčevim otkazom ugovora o radu, a ne na prekid
radnoga odnosa zbog ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje
prava na mirovinu. Apelant je istaknuo kako naknadu za
bolovanje nije osporavao, te kako je u postupku predlagao
poravnanje.
b) Odgovor na apelaciju
10. Okružni sud je naveo kako u cijelosti ostaje kod
činjeničnih i pravnih razloga datih u presudi, te predložio
da se apelacija odbije kao neutemeljena.
11. Osnovni sud je istaknuo kako tijekom postupka nije bilo
kršenja apelantovih prava.
12. Tužiteljica je istaknula kako je apelacija prije svega
nepotpuna, jer apelant nije naveo odredbe Ustava koje su
povrijeđene, odnosno apelant nije uvažavao zakonske
propise koji definiraju prava djelatnika.
V. Relevantni propisi
13. Zakon o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj
38/00) u relevantnom dijelu glasi:
Član 113.
Poslodavac može otkazati ugovor o radu radniku:
1. ako radnik izvrši težu povredu radnih obaveza iz člana
98. ovog zakona,
[...]
4. ako se radnik, u roku od pet radnih dana od dana isteka
neplaćenog odsustva ili mirovanja prava iz radnog odnosa, ne
vrati na posao.
[...].
Član 127.
Radniku koji je zaključio ugovor o radu na neodređeno
vrijeme, a kome prestaje radni odnos nakon najmanje dvije
godine neprekidnog rada kod poslodavca, poslodavac je dužan
da isplati otpremninu, osim ako mu radni odnos prestaje u
slučajevima iz člana 113. stav 1. tač. 1. i 4. ovog zakona.
Visina otpremnine iz stava 1. ovog člana utvrđuje se
kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu,
a ovisi od dužine rada radnika kod poslodavca, i iznosi
najmanje u visini jedne trećine prosječne mjesečne plate
radnika isplaćene u posljednja tri mjeseca prije prestanka
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ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod
poslodavca.
[...].
14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 47/02) u
relevantnom dijelu glasi:
Član 19.
U članu 127. stav 1. mijenja se i glasi:
"Radniku koji je zaključio ugovor o radu na neodređeno
vrijeme, a kojem radni odnos prestaje otkazom ugovora o radu
od strane poslodavca, nakon najmanje dvije godine
neprekidnog rada kod poslodavca, poslodavac je dužan da
isplati otpremninu, osim ako mu radni odnos prestaje otkazom
ugovora u slučajevima iz članka 113. stav 1. tačke 1. i 4. ovog
zakona".
15. Zakon o radu (Prečišćeni tekst, "Službeni glasnik
Republike Srpske" broj 99/06) u relevantnom dijelu glasi:
Član 141.
Radniku koji je zaključio ugovor o radu na neodređeno
vrijeme, a kojem radni odnos prestaje otkazom ugovora o radu
od strane poslodavca, nakon najmanje dvije godine
neprekidnog rada kod poslodavca, poslodavac je dužan da
isplati otpremninu, osim ako mu radni odnos prestaje otkazom
ugovora u slučajevima iz člana 126. stav 1. t. 1. i 4. ovog
zakona.
Visina otpremnine iz stava 1. ovog člana utvrđuje se
kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu,
a zavisi od dužine rada radnika kod poslodavca, i iznosi
najmanje u visini jedne trećine prosječne mjesečne plate
radnika isplaćene u posljednja tri mjeseca prije prestanka
ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod
poslodavca.
[...].
16. Opšti kolektivni ugovor ("Službeni glasnik RS" br.
13/98, 39/99 i 21/01) u relevantnom dijelu glasi:
Član 55.
Poslodavac zaposlenim isplaćuje na teret materijalnih
troškova poslovanja:
[...],
7. otpremninu prilikom odlaska radnika u mirovinu u
visini trostruke plate obračunate u skladu sa članom 39. do 43.
ovog kolektivnog ugovora.
[...].
VI. Dopustivost
17. Sukladno članku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud, također, ima prizivnu nadležnost u pitanjima
koja su sadržana u ovome ustavu kada ona postanu
predmetom spora zbog presude bilo kojega suda u Bosni i
Hercegovini.
18. Sukladno članku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi učinkoviti pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako
se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj
apelacije primio odluku o posljednjem učinkovitom
pravnom lijeku kojega je koristio.
19. U konkretnom slučaju, predmet pobijanja apelacijom je
Presuda Okružnog suda broj 013-0-Gž-08-000 167 od 18.
ožujka 2009. godine protiv koje nema drugih učinkovitih
pravnih lijekova mogućih prema zakonu. Potom, pobijanu
je presudu apelant primio 13. travnja 2009. godine, a
apelacija je podnesena 12. svibnja 2009. godine, tj. u roku
od 60 dana, kako je propisano člankom 16. stavak 1.
Pravila Ustavnog suda. Konačno, apelacija ispunjava i
uvjete iz članka 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer
nije očito (prima facie) neutemeljena, niti postoji neki
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drugi formalni razlog zbog kojega apelacija nije
dopustiva.
20. Imajući u vidu odredbe članka VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija
ispunjava uvjete glede dopustivosti.
VII. Meritum
21. Apelant pobija navedene presude tvrdeći kako mu je tim
presudama povrijeđeno pravo na imovinu iz članka
II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola
broj 1 uz Europsku konvenciju.
22. Članak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uživaju
ljudska prava i temeljne slobode ovog članka, stavak 2., što
uključuje:
(k) Pravo na imovinu.
23. Članak 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju glasi:
Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na neometano
uživanje svoje imovine. Nitko ne može biti lišen svoje imovine,
osim u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom i
općim načelima međunarodnog prava.
Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne utječu
na pravo države da primjenjuje takve zakone koje smatra
potrebnim da bi nadzirala korištenje imovine sukladno općim
interesima ili da bi osigurala naplatu poreza ili drugih
doprinosa ili kazni.
24. Apelant tvrdi da mu je zato što su ga redoviti sudovi,
pogrešno primjenjujući odredbe Zakona o radu, obvezali
na isplatu razliku otpremnine tužiteljici, povrijeđeno
njegovo pravo na imovinu.
25. Ustavni sud prvo mora utvrditi je li apelant titular prava
koji uživa zaštitu u smislu članka II/3.(k) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku
konvenciju. Ustavni sud naglašava kako riječ 'imovina'
uključuje širok spektar imovinskih interesa koji
predstavljaju određenu ekonomsku korist (vidi Odluku
Ustavnog suda broj U 14/00 od 4. travnja 2001. godine).
U konkretnom slučaju, apelant je kao poslodavac obvezan
tužiteljici platiti određeni novčani iznos na ime
otpremnine. Taj novčani iznos nedvojbeno predstavlja
njegovu imovinu, koja uživa zaštitu prema članku II/3.(k)
Ustava Bosne i Hercegovine i članku 1. Protokola broj 1
uz Europsku konvenciju.
26. Nadalje, Ustavni sud mora ispitati predstavljaju li
pobijane odluke "miješanje" u apelantovo pravo na
imovinu, je li miješanje predviđeno zakonom i je li
sukladno zakonu, te je li miješanje proporcionalno
legitimnom cilju, dakle uspostavlja li pravičnu ravnotežu
između apelantovoga prava i općeg interesa.
27. U konkretnom slučaju, neprijeporno je da je pobijanim
odlukama za apelanta stvorena obveza plaćanja određenog
novčanog iznosa, tj. razlike otpremnine na koju je
obvezan u smislu odredaba članka 127. stavak 2. Zakona
o radu. S obzirom da je već konstatirano kako taj iznos
predstavlja apelantovu imovinu, proizlazi da je u
konkretnom slučaju pobijanim odlukama došlo do
miješanja u apelantovu imovinu.
28. Prije nego što razmotri je li miješanje u apelantovu
imovinu bilo sukladno zakonu Ustavni sud smatra
potrebnim naglasiti sljedeće. Ustavni sud RS-a je donio
Odluku broj U-11/02 od 1. ožujka 2005. godine
("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 34/05) kojom
je ustvrdio kako članak 55. točka 7. Opšteg kolektivnog
ugovora (otpremnina prilikom odlaska u mirovinu u visini
tri prosječne plaće) nije u suglasnosti s Ustavom i
zakonom. U obrazloženju navedene odluke, Ustavni sud
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RS-a je naveo kako je podnositelj inicijative tražio da se
utvrdi kako odredba Opšteg kolektivnog ugovora kojom
se utvrđuje visina otpremnine prilikom odlaska u
mirovinu nije sukladna članku 127. stavak 2. Zakona o
radu (otpremnina u visini 1/3 prosječne plaće za svaku
navršenu godinu rada). Podnositelj inicijative je istaknuo
kako mu je prilikom odlaska u mirovinu isplaćena
otpremnina u smislu prijeporne odredbe Opšteg
kolektivnog ugovora, a da je otpremninu trebalo isplatiti u
smislu članka 127. Zakona o radu. Budući da zakon ima
jaču pravnu snagu nego kolektivni ugovor, pravna osnova
za isplatu otpremnine nije prijeporna odredba kolektivnog
ugovora nego odredba članka 127. stavak 2. Zakona o
radu. Ustavni sud RS-a je konstatirao kako je u
konkretnom slučaju pobijanom odredbom utvrđena visina
otpremnine različito od zakonom utvrđene, kao i to da iz
odredbe članka 127. stavak 2. Zakona o radu proizlazi
mogućnost da se djelatniku utvrdi povoljnija visina
otpremnine, tako da je ocijenio kako prijeporna odredba
nije sukladna Zakonu o radu.
29. Ustavni sud nalazi da je 21. ožujka 2006. godine
zaključen novi Opšti kolektivni ugovor ("Službeni glasnik
Republike Srpske" br. 27/06 i 31/06), prema kojemu
prestaje važiti Opšti kolektivni ugovor ("Službeni glasnik
Republike Srpske" br. 13/98, 39/99 i 21/01, tj. kolektivni
ugovor u odnosu na čiju odredbu članka 55. točka 7. je
Ustavni sud RS-a donio citiranu odluku broj U-11/02 od
1. ožujka 2005. godine).
30. Ustavni sud dalje primjećuje kako je Presudom Vrhovnog
suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud)
broj 118-0-Rev-08-000 363 od 26. svibnja 2008. godine
revizija tužene Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj"
Srbac (u daljnjem tekstu: tužena) uvažena, Presuda
Okružnog suda u Banjaluci preinačena tako što se priziv
tužitelja B.B. (u daljnjem tekstu: tužitelj) odbija i
potvrđuje presuda Osnovnog suda u Gradišci kojom je
tužiteljev tužbeni zahtjev odbijen. U obrazloženju presude
Vrhovni sud je istaknuo kako je odredbom članka 237.
stavak 2. Zakona o parničnom postupku propisano da
revizija nije dopuštena ako vrijednost pobijanoga dijela
pravomoćne presude ne prelazi iznos od 10.000,00 KM.
Prema stavku 3. toga članka, iznimno, Vrhovni sud može
dopustiti reviziju u svim predmetima ako ocijeni da bi
odlučivanje o reviziji bilo od značaja za primjenu prava u
drugim slučajevima. S tim u svezi, Vrhovni sud je
istaknuo kako je ocijenio da bi odlučivanje o reviziji bilo
od značaja za primjenu prava u drugim slučajevima.
Obrazlažući zašto odluka drugostupanjskog suda nije
pravilna, Vrhovni sud je istaknuo kako je tužitelj ostvario
pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu, što se
u smislu odredbi članka 112. točka 4. Zakona o radu
smatra jednim od zakonom propisanih razloga za
prestanak ugovora o radu. Dalje, pravo na otpremninu
predviđa članak 127. stavak 1, odnosno članak 141. stavak
1. Zakona o radu - prečišćeni tekst, djelatniku kojemu
radni odnos prestaje nakon najmanje dvije godine
neprekidnog rada kod poslodavca otkazom ugovora o radu
iz ekonomskih, organizacijskih i tehnoloških razloga,
kada se visina otpremnine utvrđuje na temelju stavka 2.
tog članka. Kako tužitelju, s obzirom na osnovu prestanka
radnoga odnosa, ne pripada pravo na otpremninu iz članka
127. stavak 1. Zakona o radu, odnosno članka 141. stavak
1. Zakona o radu - prečišćeni tekst, nije od značaja
činjenica da je Odlukom Ustavnog suda RS-a broj U11/02 od 1. ožujka 2005. godine utvrđeno kako odredba
članka 55. točka 7. Opšteg kolektivnog ugovora nije
sukladna Ustavu i zakonu, jer se navedena odluka odnosi

31.
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samo na navedenu odredbu Opšteg kolektivnog ugovora,
a ne na izmjenu i dopunu odredbe članka 127. Zakona o
radu, koja je na snazi i kojom je propisano pravo na
otpremninu samo ako poslodavac otkazuje ugovor o radu.
Osim toga Vrhovni sud je istaknuo kako pravo na
otpremninu nije zakonom propisano pravo, nego se radi o
autonomnom pravu koje poslodavac osigurava ne teret
njegovih materijalnih troškova i koja se isplaćuje prema
materijalnim mogućnostima.
Dalje, Ustavni sud podsjeća kako je Odlukom o
dopustivosti broj AP 2463/08 (vidi Ustavni sud, Odluka o
dopustivosti broj AP 2463/08 od 27. listopada 2010.
godine, dostupna na web stranici Ustavnog suda
www.ustavnisud.ba) odbacio kao očito (prima facie)
neutemeljenu apelaciju tužitelja odnosno apelanta, koju je
izjavio protiv citirane Presude Vrhovnog suda broj 118-0Rev-08-000 363 od 26. svibnja 2008. godine. Apelacija je
podnesena zbog povrede prava na pravično suđenje iz
članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6.
Europske konvencije.
Sljedeće pitanje na koje Ustavni sud treba odgovoriti jeste
je li miješanje u apelantovo pravo na imovinu bilo
sukladno zakonu.
U konkretnom slučaju, redoviti sudovi su obvezali
apelanta na izmirenje razlike otpremnine tužiteljici u
smislu odredaba članka 127. stavak 2. Zakona o radu zato
što je odredba članka 55. točka 7. Opšteg kolektivnog
ugovora Odlukom Ustavnog suda RS-a proglašena
neustavnom i nezakonitom, kojoj je sukladan Pravilnik na
temelju kojega je tužiteljici određena naknada na ime
otpremnine u visini od tri plaće. Dakle, kako navedena
odredba Opšteg kolektivnog ugovora nije u suglasnosti s
Ustavom i zakonom, onda je trebalo primijeniti odredbe
članka 127. stavak 2. Zakona o radu kao pravnog akta više
pravne snage u hijerarhiji pravnih propisa, tako da
apelantov stav da tužiteljici pripada pravo na otpremninu
u visini tri plaće nije pravilan, jer tužiteljici pripada
naknada na ime otpremnine u visini 1/3 prosječne plaće za
svaku navršenu godinu rada.
Ustavni sud uočava kako je Vrhovni sud u citiranoj
Odluci broj 118-0-Rev-08-000 363 od 26. svibnja 2008.
godine imao potpuno različito stajalište u odnosu na
odluke Osnovnog i Okružnog suda koje se u konkretnom
slučaju ispituju. Ustavni sud dalje uočava kako je u svojoj
Odluci broj AP 2463/08 od 27. oktobra 2010. godine
zaključio da obrazloženje Vrhovnog suda iz Presude broj
118-0-Rev-08-000 363 od 26. svibnja 2008. godine
zadovoljava standarde prava na pravično suđenje.
Međutim, iako je navedeno imao u vidu, Ustavni sud ne
može zaključiti da je u konkretnom slučaju odlukama
Osnovnog i Okružnog suda, oprečno zakonu, izvršeno
miješanje u apelantovo pravo na mirno uživanje imovine,
samo zato što se stavovi Osnovnog i Okružnog suda
razlikuju od stava Vrhovnog suda koji nije ni odlučivao u
ovome slučaju. Naime, ne može se zanemariti da
obrazloženja pobijanih odluka sadrže argumentirani stav
da je odredba Opšteg kolektivnog ugovora, na temelju
koje je apelant isplatio otpremninu od tri plaće, u
postupku ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti, Odlukom
Ustavnog suda RS-a proglašena neustavnom i
nezakonitom, tj. da nije sukladna članku 127. stavak 2.
Zakona o radu (1/3 prosječne plaće za svaku navršenu
godinu rada). S tim u vezi, redoviti sudovi smatraju kako
postoji pravna osnova da tužiteljica potražuje razliku
otpremnine upravo na temelju odredaba članka 127.
stavak 2. Zakona o radu kao akta više pravne snage od
Opšteg kolektivnog ugovora, odnosno apelantovog
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Pravilnika. Stoga, Ustavni sud zaključuje kako je
"miješanje" u apelantovo pravo na imovinu izvršeno
sukladno zakonu, tj. sukladno odredbama članka 127.
stavak 2. Zakona o radu.
35. Dalje, Ustavni sud treba odgovoriti na pitanje je li
miješanje proporcionalno legitimnom cilju koji se želi
postići, odnosno uspostavlja li pravičnu ravnotežu između
apelantovoga prava i općeg interesa. Kako je već
navedeno u prethodnoj točki ove odluke, u postupku je
nedvojbeno utvrđeno kako je zbog toga što je tužiteljici
isplatio otpremninu u smislu Pravilnika koji je sukladan
odredbi Opšteg kolektivnog ugovora a koja je proglašena
neustavnom i nezakonitom, apelant u smislu odredbi
članka 127. stavak 2. Zakona o radu obvezan isplatiti
razlike otpremnine. Ustavni sud smatra kako su redoviti
sudovi (Osnovni i Okružni), budući da je relevantna
odredba članka 55. točka 7. Opšteg kolektivnog ugovora
proglašena neustavnom i nezakonitom, apelanta obvezali
na isplatu otpremnine u smislu relevantnih odredbi članka
127. stavak 2. Zakona o radu radi postizanja legitimnih
ciljeva u javnom interesu. Pri tome je vođeno računa o
razumnom odnosu proporcionalnosti između sredstava
koja se koriste, s jedne strane, i cilja koji se želi postići.
Stoga, Ustavni sud smatra kako je u konkretnom slučaju
uspostavljena pravična ravnoteža između zaštite
apelantovoga prava na imovinu i općeg interesa, odnosno
u ovoj situaciji nije na apelanta stavljen pretjeran teret radi
ostvarivanja zakonitog cilja. Stoga, Ustavni sud zaključuje
da u odnosu na apelanta ne postoji kršenje prava na
imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i
članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
VIII. Zaključak
36. Ustavni sud zaključuje kako ne postoji povreda prava na
imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i
članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju kada je
miješanje u apelantovo pravo na imovinu bilo zakonito
radi postizanja legitimnih ciljeva u javnom interesu, a
zakonom je uspostavljena "pravična ravnoteža" između
zahtjeva od općeg ili javnog interesa i zahtjeva da se
zaštiti pravo pojedinca na imovinu.
37. Na temelju članka 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.
38. Prema članku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konačne i obvezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, v. r.
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Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет
судија, у предмету број АП 2325/09, рјешавајући апелацију
Павловић International Bank а.д. Слобомир Бијељина,
на основу члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана
59 став 2 алинеје 1 и 2, члана 61 ст. 1 и 2 и члана 76 став 2
Правила Уставног суда Босне и Херцеговине ("Службени
гласник Босне и Херцеговине" бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у
саставу:
Миодраг Симовић, предсједник
Валерија Галић, потпредсједница
Сеада Палаврић, потпредсједница
Мато Тадић, судија
Златко М. Кнежевић, судија
на сједници одржаној 6. децембра 2011. године донио
је

Сриједа, 18. 4. 2012.

ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ
И
МЕРИТУМУ1

Усваја се апелација Павловић International Bank а.д.
Слобомир Бијељина.
Утврђује се повреда права на правично суђење из
члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1
Европске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода.
Налаже се Основном суду у Модричи да без даљњег
одлагања доврши извршни поступак у предмету број Ип144/05, у складу са чланом II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и чланом 6 став 1 Европске конвенције за
заштиту људских права и основних слобода.
Налаже се Влади Републике Српске да Павловић
International Bank а.д. Слобомир Бијељина, у складу са
чланом 76 став 2 Правила Уставног суда Босне и
Херцеговине, у року од 90 дана од дана достављања ове
одлуке, исплати износ од 1.800.00 КМ на име накнаде
нематеријалне штете за утврђено кршење уставних права.
Налаже се Основном суду у Модричи и Влади
Републике Српске да, у складу са чланом 74 став 5 Правила
Уставног суда Босне и Херцеговине, у року од 90 дана од
дана достављања ове одлуке обавијесте Уставни суд Босне
и Херцеговине о предузетим мјерама с циљем извршења
ове одлуке.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и
Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и
Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и
у "Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и
Херцеговине".
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. Увод
1. Павловић International Bank а.д. Слобомир Бијељина
(у даљњем тексту: апелант) из Добоја поднио је 17.
јула 2009. године Уставном суду Босне и Херцеговине
(у даљњем тексту: Уставни суд) апелацију због тога
што није окончан извршни поступак који се води у
Основном суду у Модричи (у даљњем тексту:
Основни суд) број Ип-144/05 од 26. јула 2005. године.
II. Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 22 ст. 1 и 2 Правила Уставног суда,
од Основног суда затражено је 18. новембра 2009.
године да достави одговор на апелацију.
3. Основни суд је 10. децембра 2009. године доставио
одговор на апелацију.
4. Одговор на апелацију достављен је апеланту 16.
децембра 2009. године.
III. Чињенично стање
5. Чињенице предмета које произилазе из апелантових
навода и докумената предочених Уставном суду могу
да се сумирају на сљедећи начин:
6. Апелант је 12. октобра 1998. године код Основног
суда у Модричи поднио тужбу против ПП "Баткуша
промет" Шамац (у даљњем тексту: тужени) ради
измирења дуга по основу неплаћеног кредита а то
потраживање је осигурано одређивањем уписа
заложног
права
у
апелантову
корист
на
непокретностима у својини туженог, одређеним
Рјешењем Основног суда у Модричи број Дн.2/96-Ш
од 12. новембра 1996. године.
7. Основни суд у Модричи Рјешењем број Пс 8/99-Ш од
18. августа 1999. године се прогласио мјесно
ненадлежним за поступање у овој правној ствари с
1

Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 27/12

Сриједа, 18. 4. 2012.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

обзиром на то да је Уговором о краткорочном кредиту
између апеланта и туженог уговорена надлежност
Основног суда у Добоју за случај спора, па је спис по
правоснажности рјешења достављен на надлежност
Основном суду у Добоју (у даљњем тексту: Основни
суд).
8. Пресудом Основног суда број Пс 86/99 од 30. маја
2005. године обавезан је тужени (у даљњем тексту:
извршеник) да апеланту (тражиоцу извршења) као
правном сљеднику Привредне банке а.д. Добој
исплати на име дуга износ од 86.596,00 КМ са
законском затезном каматом почев од дана
подношења тужбе, 12. октобра 1998. године, па до
коначне исплате, те накнади трошкове парничног
поступка у износу од 1.000,00 КМ, све у року од 30
дана, а који почиње да тече од првог дана послије
доношења пресуде под пријетњом принудног
извршења.
9. Након протека рока за добровољно извршење, апелант
је 22. јула 2005. године Основном суду поднио
предлог за извршење наведене пресуде. Основни суд
је Рјешењем број Ип-144/05 од 26. јула 2005. године
дозволио извршење на основу наведене правоснажне
пресуде на непокретностима извршеника уписаним у
зк. уложак број 76, зк. уложак број 301 и зк. уложак
број 345, све к.о. Баткуша, својина Марка Стевановића
(извршеника).
10. Против овог рјешења о извршењу извршеник је
изјавио приговор 31. јануара 2006. године, истичући
да побијано рјешење није у складу са Законом о
предузећима Републике Српске, јер је тим законом
прописано да друштва капитала одговарају у висини
оснивачког улога, односно имовином која је њихова
својина. Истиче да је извршеник у овом поступку ПП
"Баткуша промет" Шамац, а не Марко Стевановић,
као физичко лице, који није означен као дужник у
изреци извршне исправе, односно у Пресуди
Основног суда број Пс-86/99.
11. Основни суд је Рјешењем број Ип-144/05 од 28. јула
2006. године, након достављања одговора тражиоца
извршења 9. маја 2006. године, одбио извршеников
приговор као неоснован, те рјешење о извршењу у
цијелости одржао на снази. Суд је, позивајући се на
члан 140а Закона о измјенама и допунама Закона о
предузећима, оцијенио неприхватљивим приговор
извршеника "да друштва капитала одговарају у
висини оснивачког улога, односно имовином која је
њихова својина, те аналогно томе да оснивачи
друштва капитала не одговарају својом имовином за
дугове предузећа". Оцјењујући релевантне одредбе
цитираног закона, Основни суд је закључио да се оне
у конкретном случају могу да примијене посебно због
чињенице да је Марко Стевановић оснивач, директор
и заступник предметног предузећа које је у
конкретном случају извршеник.
12. Окружни суд у Добоју (у даљњем тексту: Окружни
суд) Рјешењем број 013-0-Пж-06-000 177 од 23.
октобра 2006. године жалбу извршеника изјављену
(11. августа 2006. године) против Рјешења Основног
суда број Ип-144/05 од 28. јула 2006. године одбио је
као неосновану. Окружни суд је оцијенио правилним
закључак првостепеног суда да извршна исправа гласи
на извршеника (туженог), својина Марка Стевановића,
који је са тражиоцем извршења закључио уговор о
кредиту 1996. године, те као осигурање за враћање
кредита заложио непокретности које се воде на
његовом имену у корист тражиоца извршења
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(Рјешење Основног суда у Модричи број Дн-2/96-Ш
од 12. новембра 1996. године).
13. Закључком број Ип 144/05 од 20. новембра 2006.
године Основни суд је позвао тражиоца извршења да
за непокретности на којима је предложено извршење
достави суду извод из катастра непокретности уз
идентификацију старог и новог премјера за
непокретности уписане у зк.улошку број 76 к.о.
Баткуша.
Тражилац
извршења
је
тражену
документацију доставио суду 27. новембра 2006.
године.
14. Тражилац извршења је 15. јула 2009. године ургирао
код суда да се настави започети извршни поступак,
односно да се изврши процјена вриједности
непокретности извршеника које су предмет извршења
и закаже рочиште за њихову продају. Основни суд је
заказао рочиште 25. септембра 2009. године и на
одржаном рочишту странке су се покушале
договорити, те тражиле да суд одложи рочиште на
неодређено вријеме ради договора, што је суд и
учинио. Даље, тражилац извршења је 17. јуна 2010.
године суду поднио предлог за наставак поступка, а
14. јануара 2011. године ургирао да се оконча
започети извршни поступак.
15. На основу предоченог Уставном суду, не може да се
закључи да ли је Основни суд, након подношења
предлога тражиоца извршења за наставак поступка
(14. јануара 2011. године), предузео било коју радњу у
погледу спровођења и окончања предметног извршног
поступка осим што је 24. новембра 2011. године
заказао рочиште у овом предмету.
IV. Апелација
а) Наводи из апелације
16. Апелант сматра да му је, због неразумно дугог
трајања извршног поступка код Основног суда број
Ип-144/05, повријеђено право на правично суђење у
разумном року из члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за
заштиту људских права и основних слобода (у
даљњем тексту: Европска конвенција). У вези с тим,
апелант истиче да Европска конвенција не даје право
државама да доносе законе којим би се прописивала
забрана извршења правоснажних пресуда. Даље,
апелант сматра да, због немогућности наплате
досуђеног износа, трпи знатну материјалну штету,
будући да је финансијска организација чија је основна
дјелатност пласирање и наплата потраживања кроз
који процес остварује добит, те из које се финансирају
сви расходи и омогућује пословање. Због
немогућности наплате досуђеног потраживања,
апелант није у могућности то да пласира, те је
ускраћен за добит коју би остварио пласирањем датих
средстава, и то за временски период од четири године.
Апелант је затражио накнаду на име материјалне
штете коју трпи због неизвршења правоснажне судске
одлуке у износу од 5.000,00 КМ.
V. Релевантни прописи
17. Закон о извршном поступку ("Службени гласник
Републике Српске" бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07 и
29/10) у релевантном дијелу гласи:
Члан 5. ст. 1. и 2.
У поступку извршења суд је дужан да поступа хитно.
Суд је дужан да предмете узима у рад редом како их
је примио, осим ако природа потраживања или посебне
околности захтијевају да се поступи другачије.
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Члан 15.
Суд је у правилу дужан да о приједлогу за извршење
одлучи у року од осам дана, а о приговору у року од 15 дана
од дана испуњавања услова да се о приговору одлучи.
Довршење извршења
Члан 64.
Поступак
извршења
сматра
се
завршеним
правоснажношћу одлуке о одбацивању или одбијању
извршног приједлога, спровођењем извршне радње којом се
извршење довршава или обуставом извршења.
Члан 68.
Извршење
на
непокретности
спроводи
се
забиљежбом извршења у земљишној књизи, утврђивањем
вриједности непокретности, продајом непокретности и
намирењем тражиоца извршења из износа добијеног
продајом.
VI. Допустивост
18. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине, Уставни суд, такође, има апелациону
надлежност у питањима која су садржана у овом
уставу када она постану предмет спора због пресуде
било којег суда у Босни и Херцеговини.
19. У складу са чланом 16 став 1 Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су
против пресуде, односно одлуке која се њоме побија,
исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући
према закону и ако се поднесе у року од 60 дана од
дана када је подносилац апелације примио одлуку о
посљедњем дјелотворном правном лијеку којег је
користио.
20. Апелант се жали на немогућност извршења
правоснажне судске одлуке, будући да је извршни
поступак у тренутку подношења апелације трајао
више од четири године и да у вријеме доношења
одлуке о апелацији поступак још увијек траје.
21. Уставни суд указује на члан 16 став 3 Правила
Уставног суда према којем може изузетно да разматра
апелацију и када нема одлуке надлежног суда уколико
апелација указује на озбиљна кршења права и
основних слобода које штити Устав Босне и
Херцеговине или међународни инструменти за
заштиту људских права који се примјењују у Босни и
Херцеговини. С обзиром на то да предметна
апелација, према мишљењу Уставног суда, заиста
указује на озбиљна кршења права из Устава Босне и
Херцеговине и Европске конвенције, апелација је
допустива у смислу члана 16 став 3 Правила Уставног
суда.
22. Коначно, апелација испуњава и услове из члана 16 ст.
2 и 4 Правила Уставног суда јер није очигледно (prima
facie) неоснована, нити постоји неки други формални
разлог због којег апелација није допустива.
23. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине, члана 16 ст. 1, 2 и 4 Правила Уставног
суда, Уставни суд закључује да предметна апелација
испуњава услове у погледу допустивости.
VII. Меритум
24. Апелант се жали на повреду права на правично
суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и
члана 6 став 1 Европске конвенције у вези са
извршењем правоснажне судске одлуке у разумном
року.
Право на правично суђење
25. Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине гласи:
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Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају
људска права и основне слободе из става 2 овог члана, а
она обухватају:
е) Право на правичан поступак у грађанским и
кривичним стварима и друга права у вези са кривичним
поступком.
Члан 6 став 1 Европске конвенције у релевантном дијелу
гласи:
1. Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или
основаности било какве кривичне оптужбе против
њега, свако има право на правичну и јавну расправу у
разумном року пред независним и непристрасним,
законом установљеним судом. (...)
26. У конкретном случају апелант се жали због
немогућности извршења правоснажне судске одлуке,
будући да предметни извршни поступак у тренутку
подношења апелације траје више од четири године и
да у вријеме доношења одлуке о апелацији поступак
још није окончан. Стога, Уставни суд сматра да се
овдје ради о апелантовој немогућности да реализује
извршење
правоснажне
судске
одлуке
због
неокончања (недовршења) предметног извршног
поступка.
27. Према устаљеној пракси Уставног суда, "извршење
пресуде коју донесе било који суд мора бити
посматрано као интегрални дио суђења у смислу
члана 6 Европске конвенције" (види водеће одлуке
Уставног суда бр.: АП 288/03 од 17. децембра 2004.
године, став 28, објављена у "Службеном гласнику
БиХ" број 8/05, и АП 464/04 од 17. фебруара 2005.
године, став 27, објављена у "Службеном гласнику
БиХ" број 40/05). С тим у вези, Уставни суд сматра да
апелант, у овом случају, ужива све гаранције права на
правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције.
Уставни суд наглашава да је право на приступ суду
инхерентно члану 6 став 1 Европске конвенције, те да
то право "...траје све док се не реализује утврђено
грађанско право. У супротном, ефективан поступак
приликом утврђивања грађанских права и обавеза био
би илузоран ако у накнадном извршном поступку то
право не може да заживи..." (види, Уставни суд,
Одлука број АП 552/04 од 28. јуна 2005. године, став
9, објављена на wеb-страници Уставног суда:
www.ustavnisud.ba).
28. Уставни суд, даље, указује на становиште Европског
суда према којем су државе уговорнице дужне
организовати свој систем извршења правоснажних
пресуда на начин који је дјелотворан како правно,
тако и у пракси, те обезбиједити извршење без
непотребних одлагања (види, Европски суд, Fuklev
против Украјине, пресуда број 71186/01 од 7. јуна
2005. године, став 84).
29. Из предоченог Уставном суду произилази да је у
конкретном случају апелант поднио предлог за
извршење на основу правоснажне судске одлуке, те да
је Основни суд донио рјешење о извршењу и доставио
га извршенику. Извршеник је на ово рјешење 31.
јануара 2006. године изјавио приговор који је Основни
суд одбио као неоснован. Даље, Уставни суд
примјећује да је Окружни суд 23. октобра 2009.
године жалбу извршеника изјављену против рјешења
првостепеног суда одбио као неосновану и потврдио
првостепено рјешење, након чега је вратио спис
Основном суду на поступање. Из предоченог
Уставном суду, осим што је закључком од 20.
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новембра 2006. године Основни суд позвао тражиоца
извршења да суду достави извод из катастра и
идентификацију непокретности на којима је
предложено извршење, не може да се закључи да је
Основни суд предузео било коју радњу у сврху
ефективног
спровођења,
односно
окончања
конкретног извршног поступка. Најзад, из предоченог
Уставном суду не може да се закључи да је Основни
суд на било који начин обавијестио апеланта да није
могуће спровести дозвољено извршење, те, најзад, да
није обавијестио апеланта да постоји било који разлог
за обуставу предметног поступка извршења.
Посматрајући апелантово понашање, односно имајући
у виду чињенице конкретног предмета, као и
садржину одговора на апелацију Основног суда,
Уставни суд закључује да апелант својим понашањем
није допринио дужини предметног поступка.
30. У вези са наведеним, Уставни суд сматра да обавеза
суда да одобри и спроведе извршење, које је, према
релевантним одредбама Закона о извршном поступку,
одређено на основу правоснажне судске одлуке, није
исцрпљена само доношењем рјешења о извршењу већ
се ова обавеза суда састоји и у предузимању даљих
мјера и радњи које као резултат имају окончање
(довршење) извршног поступка. С тим у вези, Уставни
суд подсјећа да се, у складу са чланом 64 Закона о
извршном поступку, извршни поступак сматра
довршеним правоснажношћу одлуке о одбацивању
или одбијању извршног предлога, спровођењем
извршне радње којом се извршење довршава или
обуставом извршења. У конкретном случају, а на
основу свега предоченог Уставном суду, очигледно је
да одлука чијом би се правоснажношћу предметни
извршни поступак сматрао довршеним у смислу
наведене законске одредбе није донесена.
31. Оцјењујући све наведено, Уставни суд сматра да је
апеланту повријеђено право на правично суђење у
разумном року из члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције,
јер Основни суд у конкретном случају, уз чињеницу
да предметни извршни поступак траје више од шест
година, није донио одлуку којом би се, у складу са
релевантним одредбама Закона о извршном поступку,
предметни извршни поступак могао да сматра
довршеним.
Питање накнаде нематеријалне штете
32. Апелант тражи да му се на име накнаде због кршења
права на правично суђење због неизвршења
правоснажне судске одлуке, тј. због неокончања
извршног поступка у периоду дужем од шест година,
досуди износ од 5.000,00 КМ. У смислу члана 76 став
2 Правила Уставног суда, Уставни суд, изузетно на
апелантов захтјев, може да одреди накнаду за
нематеријалну штету. С обзиром на то да је апелант
правно лице, према општеприхваћеном тумачењу
појма нематеријалне штете, као и тумачењу у смислу
одредаба Закона о облигационим односима, не може
да наступи нематеријална штета. Дакле, Уставни суд
сматра нужним да размотри да ли апеланту припада
одређени вид накнаде за утврђену повреду уставних
права и права из Европске конвенције. С тим у вези,
Уставни суд упућује на праксу Европског суда (види,
inter alia, Европски суд, Multiplex против Хрватске,
пресуда од 10. јула 2003. године) према којој и
правним лицима може да се додијели правична
накнада у случају утврђене повреде неког од права
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гарантованих Европском конвенцијом. Осим тога,
Уставни суд подсјећа на то да је у својој досадашњој
пракси изразио становиште да се апеланту који има
својство правног лица одреди правична накнада због
кршења права на доношење одлуке у разумном року
(види, Уставни суд, Одлука број АП 2590/06 од 4.
септембра 2008. године, "Службени гласник БиХ"
број 91/08). Слиједећи ову праксу, Уставни суд је
усвојио апелантов захтјев за накнаду штете. Уставни
суд подсјећа на то да, за разлику од редовних судова,
накнаду одређује у посебним случајевима кршења
загарантованих људских права и основних слобода.
33. Приликом одлучивања о апелантовом захтјеву за
накнаду штете, Уставни суд упућује на раније утврђен
принцип одређивања висине накнаде штете у оваквим
случајевима (види, Уставни суд, Одлука број АП
938/04, "Службени гласник Босне и Херцеговине" број
20/06, ст. 48-51). Према утврђеном принципу,
апеланту би за сваку годину одлагања да се донесе
одлука требало исплатити износ од приближно 150,00
КМ, а уколико се ради о хитном поступку, износ од
300,00 КМ. Имајући у виду да је поступак извршења
поводом апелантовог предлога покренут 22. јула 2005.
године, затим, чињеницу да још није правоснажно
окончан, те да је извршни поступак хитне природе,
Уставни суд сматра да апеланту треба исплатити на
име накнаде нематеријалне штете због недоношења
одлуке у разумном року укупан износ од 1.800,00 КМ.
Наведени износ апеланту је дужна да исплати Влада
Републике Српске у року од три мјесеца од дана
достављања ове одлуке.
VIII. Закључак
34. Уставни суд закључује да је апеланту повријеђено
право на правично суђење из члана II/3е) Устава
Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске
конвенције, јер Основни суд у Модричи, у конкретном
случају, није донио одлуку којом би се, у складу са
релевантним одредбама Закона о извршном поступку,
предметни извршни поступак могао да сматра
довршеним.
35. На основу члана 61 ст. 1 и 2 и члана 76 став 2 Правила
Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у
диспозитиву ове одлуке.
36. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине,
одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда
Босне и Херцеговине
Проф. др Миодраг Симовић, с. р.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudija, u
predmetu broj AP 2325/09, rješavajući apelaciju Pavlović
International Bank a.d. Slobomir Bijeljina, na osnovu člana
VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 59. stav 2. alineje 1.
i 2, člana 61. st. 1. i 2. i člana 76. stav 2. Pravila Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine"
br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, potpredsjednica
Seada Palavrić, potpredsjednica
Mato Tadić, sudija
Zlatko M. Knežević, sudija
na sjednici održanoj 6. decembra 2011. godine donio je
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ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

1

Usvaja se apelacija Pavlović International Bank a.d.
Slobomir Bijeljina.
Utvrđuje se povreda prava na pravično suđenje iz člana
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Nalaže se Osnovnom sudu u Modriči da bez daljnjeg
odgađanja dovrši izvršni postupak u predmetu broj Ip-144/05, u
skladu sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom
6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i
osnovnih sloboda.
Nalaže se Vladi Republike Srpske da Pavlović
International Bank a.d. Slobomir Bijeljina, u skladu sa
članom 76. stav 2. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine,
u roku od 90 dana od dana dostavljanja ove odluke, isplati iznos
od 1.800.00 KM na ime naknade nematerijalne štete za
utvrđeno kršenje ustavnih prava.
Nalaže se Osnovnom sudu u Modriči i Vladi Republike
Srpske da, u skladu sa članom 74. stav 5. Pravila Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine, u roku od 90 dana od dana dostavljanja
ove odluke obavijeste Ustavni sud Bosne i Hercegovine o
preduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i u
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. Pavlović International Bank a.d. Slobomir Bijeljina (u
daljnjem tekstu: apelant) iz Doboja podnio je 17. jula
2009. godine Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud) apelaciju zbog toga što nije
okončan izvršni postupak koji se vodi u Osnovnom sudu u
Modriči (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) broj Ip-144/05
od 26. jula 2005. godine.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na osnovu člana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
Osnovnog suda zatraženo je 18. novembra 2009. godine
da dostavi odgovor na apelaciju.
3. Osnovni sud je 10. decembra 2009. godine dostavio
odgovor na apelaciju.
4. Odgovor na apelaciju dostavljen je apelantu 16. decembra
2009. godine.
III. Činjenično stanje
5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i
dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati
na sljedeći način:
6. Apelant je 12. oktobra 1998. godine kod Osnovnog suda u
Modriči podnio tužbu protiv PP "Batkuša promet" Šamac
(u daljnjem tekstu: tuženi) radi izmirenja duga po osnovu
neplaćenog kredita a to potraživanje je osigurano
određivanjem upisa založnog prava u apelantovu korist na
nekretninama u vlasništvu tuženog, određenim Rješenjem
Osnovnog suda u Modriči broj Dn.2/96-Š od 12.
novembra 1996. godine.
7. Osnovni sud u Modriči Rješenjem broj Ps 8/99-Š od 18.
augusta 1999. godine se proglasio mjesno nenadležnim za
postupanje u ovoj pravnoj stvari s obzirom na to da je
Ugovorom o kratkoročnom kreditu između apelanta i
tuženog ugovorena nadležnost Osnovnog suda u Doboju
za slučaj spora, pa je spis po pravosnažnosti rješenja
dostavljen na nadležnost Osnovnom sudu u Doboju (u
daljnjem tekstu: Osnovni sud).
1
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Presudom Osnovnog suda broj Ps 86/99 od 30. maja 2005.
godine obavezan je tuženi (u daljnjem tekstu: izvršenik)
da apelantu (tražiocu izvršenja) kao pravnom sljedniku
Privredne banke a.d. Doboj isplati na ime duga iznos od
86.596,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev
od dana podnošenja tužbe, 12. oktobra 1998. godine, pa
do konačne isplate, te naknadi troškove parničnog
postupka u iznosu od 1.000,00 KM, sve u roku od 30
dana, a koji počinje da teče od prvog dana poslije
donošenja presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.
Nakon proteka roka za dobrovoljno izvršenje, apelant je
22. jula 2005. godine Osnovnom sudu podnio prijedlog za
izvršenje navedene presude. Osnovni sud je Rješenjem
broj Ip-144/05 od 26. jula 2005. godine dozvolio izvršenje
na osnovu navedene pravosnažne presude na
nekretninama izvršenika upisanim u zk. uložak broj 76,
zk. uložak broj 301 i zk. uložak broj 345, sve k.o.
Batkuša, vlasništvo Marka Stevanovića (izvršenika).
Protiv ovog rješenja o izvršenju izvršenik je izjavio
prigovor 31. januara 2006. godine, ističući da pobijano
rješenje nije u skladu sa Zakonom o preduzećima
Republike Srpske, jer je tim zakonom propisano da
društva kapitala odgovaraju u visini osnivačkog uloga,
odnosno imovinom koju imaju u svom vlasništvu. Ističe
da je izvršenik u ovom postupku PP "Batkuša promet"
Šamac, a ne Marko Stevanović, kao fizičko lice, koji nije
označen kao dužnik u izreci izvršne isprave, odnosno u
Presudi Osnovnog suda broj Ps-86/99.
Osnovni sud je Rješenjem broj Ip-144/05 od 28. jula
2006. godine, nakon dostavljanja odgovora tražioca
izvršenja 9. maja 2006. godine, odbio izvršenikov
prigovor kao neosnovan, te rješenje o izvršenju u cijelosti
održao na snazi. Sud je, pozivajući se na član 140.a
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preduzećima,
ocijenio neprihvatljivim prigovor izvršenika "da društva
kapitala odgovaraju u visini osnivačkog uloga, odnosno
imovinom koju imaju u svom vlasništvu, te analogno
tome da osnivači društva kapitala ne odgovaraju svojom
imovinom za dugove preduzeća". Ocjenjujući relevantne
odredbe citiranog zakona, Osnovni sud je zaključio da se
one u konkretnom slučaju mogu primijeniti posebno zbog
činjenice da je Marko Stevanović osnivač, direktor i
zastupnik predmetnog preduzeća koje je u konkretnom
slučaju izvršenik.
Okružni sud u Doboju (u daljnjem tekstu: Okružni sud)
Rješenjem broj 013-0-Pž-06-000 177 od 23. oktobra 2006.
godine žalbu izvršenika izjavljenu (11. augusta 2006.
godine) protiv Rješenja Osnovnog suda broj Ip-144/05 od
28. jula 2006. godine odbio je kao neosnovanu. Okružni
sud je ocijenio pravilnim zaključak prvostepenog suda da
izvršna isprava glasi na izvršenika (tuženog), vlasništvo
Marka Stevanovića, koji je sa tražiocem izvršenja
zaključio ugovor o kreditu 1996. godine, te kao osiguranje
za vraćanje kredita založio nekretnine koje se vode na
njegovom imenu u korist tražioca izvršenja (Rješenje
Osnovnog suda u Modriči broj Dn-2/96-Š od 12.
novembra 1996. godine).
Zaključkom broj Ip 144/05 od 20. novembra 2006. godine
Osnovni sud je pozvao tražioca izvršenja da za nekretnine
na kojima je predloženo izvršenje dostavi sudu izvod iz
katastra nekretnina uz identifikaciju starog i novog
premjera za nekretnine upisane u zk.ulošku broj 76 k.o.
Batkuša. Tražilac izvršenja je traženu dokumentaciju
dostavio sudu 27. novembra 2006. godine.
Tražilac izvršenja je 15. jula 2009. godine urgirao kod
suda da se nastavi započeti izvršni postupak, odnosno da
se izvrši procjena vrijednosti nekretnina izvršenika koje su
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predmet izvršenja i zakaže ročište za njihovu prodaju.
Osnovni sud je zakazao ročište 25. septembra 2009.
godine i na održanom ročištu stranke su se pokušale
dogovoriti, te tražile da sud odgodi ročište na neodređeno
vrijeme radi dogovora, što je sud i učinio. Dalje, tražilac
izvršenja je 17. juna 2010. godine sudu podnio prijedlog
za nastavak postupka, a 14. januara 2011. godine urgirao
da se okonča započeti izvršni postupak.
15. Na osnovu predočenog Ustavnom sudu, ne može se
zaključiti da li je Osnovni sud, nakon podnošenja
prijedloga tražioca izvršenja za nastavak postupka (14.
januara 2011. godine), preduzeo bilo koju radnju u
pogledu provođenja i okončanja predmetnog izvršnog
postupka osim što je 24. novembra 2011. godine zakazao
ročište u ovom predmetu.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
16. Apelant smatra da mu je, zbog nerazumno dugog trajanja
izvršnog postupka kod Osnovnog suda broj Ip-144/05,
povrijeđeno pravo na pravično suđenje u razumnom roku
iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav
1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i
osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska
konvencija). U vezi s tim, apelant ističe da Evropska
konvencija ne daje pravo državama da donose zakone
kojim bi se propisivala zabrana izvršenja pravosnažnih
presuda. Dalje, apelant smatra da, zbog nemogućnosti
naplate dosuđenog iznosa, trpi znatnu materijalnu štetu,
budući da je finansijska organizacija čija je osnovna
djelatnost plasiranje i naplata potraživanja kroz koji
proces ostvaruje dobit, te iz koje se finansiraju svi rashodi
i omogućuje poslovanje. Zbog nemogućnosti naplate
dosuđenog potraživanja, apelant nije u mogućnosti to
plasirati, te je uskraćen za dobit koju bi ostvario
plasiranjem datih sredstava, i to za vremenski period od
četiri godine. Apelant je zatražio naknadu na ime
materijalne štete koju trpi zbog neizvršenja pravosnažne
sudske odluke u iznosu od 5.000,00 KM.
V. Relevantni propisi
17. Zakon o izvršnom postupku ("Službeni glasnik
Republike Srpske" br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07 i
29/10) u relevantnom dijelu glasi:
Član 5. st. 1. i 2.
U postupku izvršenja sud je dužan da postupa hitno.
Sud je dužan da predmete uzima u rad redom kako ih je
primio, osim ako priroda potraživanja ili posebne okolnosti
zahtijevaju da se postupi drugačije.
Član 15.
Sud je u pravilu dužan da o prijedlogu za izvršenje odluči
u roku od osam dana, a o prigovoru u roku od 15 dana od dana
ispunjavanja uslova da se o prigovoru odluči.
Dovršenje izvršenja
Član 64.
Postupak izvršenja smatra se završenim pravosnažnošću
odluke o odbacivanju ili odbijanju izvršnog prijedloga,
sprovođenjem izvršne radnje kojom se izvršenje dovršava ili
obustavom izvršenja.
Član 68.
Izvršenje na nepokretnosti sprovodi se zabilježbom
izvršenja u zemljišnoj knjizi, utvrđivanjem vrijednosti
nepokretnosti, prodajom nepokretnosti i namirenjem tražioca
izvršenja iz iznosa dobijenog prodajom.
VI. Dopustivost
18. U skladu sa članom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u
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pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada ona
postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u
Bosni i Hercegovini.
19. U skladu sa članom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako
se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac
apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom
pravnom lijeku kojeg je koristio.
20. Apelant se žali na nemogućnost izvršenja pravosnažne
sudske odluke, budući da je izvršni postupak u trenutku
podnošenja apelacije trajao više od četiri godine i da u
vrijeme donošenja odluke o apelaciji postupak još uvijek
traje.
21. Ustavni sud ukazuje na član 16. stav 3. Pravila Ustavnog
suda prema kojem može izuzetno razmatrati apelaciju i
kada nema odluke nadležnog suda ukoliko apelacija
ukazuje na ozbiljna kršenja prava i osnovnih sloboda koje
štiti Ustav Bosne i Hercegovine ili međunarodni
instrumenti za zaštitu ljudskih prava koji se primjenjuju u
Bosni i Hercegovini. S obzirom na to da predmetna
apelacija, prema mišljenju Ustavnog suda, zaista ukazuje
na ozbiljna kršenja prava iz Ustava Bosne i Hercegovine i
Evropske konvencije, apelacija je dopustiva u smislu
člana 16. stav 3. Pravila Ustavnog suda.
22. Konačno, apelacija ispunjava i uvjete iz člana 16. st. 2. i
4. Pravila Ustavnog suda jer nije očigledno (prima facie)
neosnovana, niti postoji neki drugi formalni razlog zbog
kojeg apelacija nije dopustiva.
23. Imajući u vidu odredbe člana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, člana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud zaključuje da predmetna apelacija ispunjava
uvjete u pogledu dopustivosti.
VII. Meritum
24. Apelant se žali na povredu prava na pravično suđenje iz
člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1.
Evropske konvencije u vezi sa izvršenjem pravosnažne
sudske odluke u razumnom roku.
Pravo na pravično suđenje
25. Član II/3. Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje:
e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim
stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom.
Član 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnom dijelu glasi:
1. Prilikom utvrđivanja građanskih prava i obaveza ili
osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega,
svako ima pravo na pravično suđenje i javnu raspravu u
razumnom roku pred nezavisnim i nepristranim, zakonom
ustanovljenim sudom. (...)
26. U konkretnom slučaju apelant se žali zbog nemogućnosti
izvršenja pravosnažne sudske odluke, budući da
predmetni izvršni postupak u trenutku podnošenja
apelacije traje više od četiri godine i da u vrijeme
donošenja odluke o apelaciji postupak još nije okončan.
Stoga, Ustavni sud smatra da se ovdje radi o apelantovoj
nemogućnosti da realizira izvršenje pravosnažne sudske
odluke zbog neokončanja (nedovršenja) predmetnog
izvršnog postupka.
27. Prema ustaljenoj praksi Ustavnog suda, "izvršenje presude
koju donese bilo koji sud mora biti posmatrano kao
integralni dio suđenja u smislu člana 6. Evropske
konvencije" (vidi vodeće odluke Ustavnog suda br.: AP
288/03 od 17. decembra 2004. godine, stav 28, objavljena
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u "Službenom glasniku BiH" broj 8/05, i AP 464/04 od
17. februara 2005. godine, stav 27, objavljena u
"Službenom glasniku BiH" broj 40/05). S tim u vezi,
Ustavni sud smatra da apelant, u ovom slučaju, uživa sve
garancije prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava
Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske
konvencije. Ustavni sud naglašava da je pravo na pristup
sudu inherentno članu 6. stav 1. Evropske konvencije, te
da to pravo "...traje sve dok se ne realizira utvrđeno
građansko pravo. U suprotnom, efektivan postupak
prilikom utvrđivanja građanskih prava i obaveza bio bi
iluzoran ako u naknadnom izvršnom postupku to pravo ne
može da zaživi..." (vidi, Ustavni sud, Odluka broj AP
552/04 od 28. juna 2005. godine, stav 9, objavljena na
web-stranici Ustavnog suda: www.ustavnisud.ba).
28. Ustavni sud, dalje, ukazuje na stav Evropskog suda prema
kojem su države ugovornice dužne organizirati svoj
sistem izvršenja pravosnažnih presuda na način koji je
djelotvoran kako pravno, tako i u praksi, te osigurati
izvršenje bez nepotrebnih odlaganja (vidi, Evropski sud,
Fuklev protiv Ukrajine, presuda broj 71186/01 od 7. juna
2005. godine, stav 84).
29. Iz predočenog Ustavnom sudu proizlazi da je u
konkretnom slučaju apelant podnio prijedlog za izvršenje
na osnovu pravosnažne sudske odluke, te da je Osnovni
sud donio rješenje o izvršenju i dostavio ga izvršeniku.
Izvršenik je na ovo rješenje 31. januara 2006. godine
izjavio prigovor koji je Osnovni sud odbio kao neosnovan.
Dalje, Ustavni sud primjećuje da je Okružni sud 23.
oktobra 2009. godine žalbu izvršenika izjavljenu protiv
rješenja prvostepenog suda odbio kao neosnovanu i
potvrdio prvostepeno rješenje, nakon čega je vratio spis
Osnovnom sudu na postupanje. Iz predočenog Ustavnom
sudu, osim što je zaključkom od 20. novembra 2006.
godine Osnovni sud pozvao tražioca izvršenja da sudu
dostavi izvod iz katastra i identifikaciju nekretnina na
kojima je predloženo izvršenje, ne može se zaključiti da je
Osnovni sud preduzeo bilo koju radnju u svrhu efektivnog
provođenja, odnosno okončanja konkretnog izvršnog
postupka. Najzad, iz predočenog Ustavnom sudu ne može
se zaključiti da je Osnovni sud na bilo koji način
obavijestio apelanta da nije moguće provesti dozvoljeno
izvršenje, te, najzad, da nije obavijestio apelanta da
postoji bilo koji razlog za obustavu predmetnog postupka
izvršenja. Posmatrajući apelantovo ponašanje, odnosno
imajući u vidu činjenice konkretnog predmeta, kao i
sadržaj odgovora na apelaciju Osnovnog suda, Ustavni
sud zaključuje da apelant svojim ponašanjem nije doprinio
dužini predmetnog postupka.
30. U vezi sa navedenim, Ustavni sud smatra da obaveza suda
da odobri i provede izvršenje, koje je, prema relevantnim
odredbama Zakona o izvršnom postupku, određeno na
osnovu pravosnažne sudske odluke, nije iscrpljena samo
donošenjem rješenja o izvršenju već se ova obaveza suda
sastoji i u preduzimanju daljih mjera i radnji koje kao
rezultat imaju okončanje (dovršenje) izvršnog postupka. S
tim u vezi, Ustavni sud podsjeća da se, u skladu sa članom
64. Zakona o izvršnom postupku, izvršni postupak smatra
dovršenim pravosnažnošću odluke o odbacivanju ili
odbijanju izvršnog prijedloga, provođenjem izvršne radnje
kojom se izvršenje dovršava ili obustavom izvršenja. U
konkretnom slučaju, a na osnovu svega predočenog
Ustavnom sudu, očigledno je da odluka čijom bi se
pravosnažnošću predmetni izvršni postupak smatrao
dovršenim u smislu navedene zakonske odredbe nije
donesena.
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31. Ocjenjujući sve navedeno, Ustavni sud smatra da je
apelantu povrijeđeno pravo na pravično suđenje u
razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije, jer
Osnovni sud u konkretnom slučaju, uz činjenicu da
predmetni izvršni postupak traje više od šest godina, nije
donio odluku kojom bi se, u skladu sa relevantnim
odredbama Zakona o izvršnom postupku, predmetni
izvršni postupak mogao smatrati dovršenim.
Pitanje naknade nematerijalne štete
32. Apelant traži da mu se na ime naknade zbog kršenja prava
na pravično suđenje zbog neizvršenja pravosnažne sudske
odluke, tj. zbog neokončanja izvršnog postupka u periodu
dužem od šest godina, dosudi iznos od 5.000,00 KM. U
smislu člana 76. stav 2. Pravila Ustavnog suda, Ustavni
sud, izuzetno na apelantov zahtjev, može odrediti naknadu
za nematerijalnu štetu. S obzirom na to da je apelant
pravno lice, prema općeprihvaćenom tumačenju pojma
nematerijalne štete, kao i tumačenju u smislu odredaba
Zakona o obligacionim odnosima, ne može nastupiti
nematerijalna šteta. Dakle, Ustavni sud smatra nužnim
razmotriti da li apelantu pripada određeni vid naknade za
utvrđenu povredu ustavnih prava i prava iz Evropske
konvencije. S tim u vezi, Ustavni sud upućuje na praksu
Evropskog suda (vidi, inter alia, Evropski sud, Multiplex
protiv Hrvatske, presuda od 10. jula 2003. godine) prema
kojoj se i pravnim licima može dodijeliti pravična
naknada u slučaju utvrđene povrede nekog od prava
garantiranih Evropskom konvencijom. Osim toga, Ustavni
sud podsjeća na to da je u svojoj dosadašnjoj praksi
izrazio stav da se apelantu koji ima svojstvo pravnog lica
odredi pravična naknada zbog kršenja prava na donošenje
odluke u razumnom roku (vidi, Ustavni sud, Odluka broj
AP 2590/06 od 4. septembra 2008. godine, "Službeni
glasnik BiH" broj 91/08). Slijedeći ovu praksu, Ustavni
sud je usvojio apelantov zahtjev za naknadu štete. Ustavni
sud podsjeća na to da, za razliku od redovnih sudova,
naknadu određuje u posebnim slučajevima kršenja
zagarantiranih ljudskih prava i osnovnih sloboda.
33. Prilikom odlučivanja o apelantovom zahtjevu za naknadu
štete, Ustavni sud upućuje na ranije utvrđen princip
određivanja visine naknade štete u ovakvim slučajevima
(vidi, Ustavni sud, Odluka broj AP 938/04, "Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine" broj 20/06, st. 48-51).
Prema utvrđenom principu, apelantu bi za svaku godinu
odgađanja da se donese odluka trebalo isplatiti iznos od
približno 150,00 KM, a ukoliko se radi o hitnom
postupku, iznos od 300,00 KM. Imajući u vidu da je
postupak izvršenja povodom apelantovog prijedloga
pokrenut 22. jula 2005. godine, zatim, činjenicu da još
nije pravosnažno okončan, te da je izvršni postupak hitne
prirode, Ustavni sud smatra da apelantu treba isplatiti na
ime naknade nematerijalne štete zbog nedonošenja odluke
u razumnom roku ukupan iznos od 1.800,00 KM.
Navedeni iznos apelantu je dužna da isplati Vlada
Republike Srpske u roku od tri mjeseca od dana
dostavljanja ove odluke.
VIII. Zaključak
34. Ustavni sud zaključuje da je apelantu povrijeđeno pravo
na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije, jer
Osnovni sud u Modriči, u konkretnom slučaju, nije donio
odluku kojom bi se, u skladu sa relevantnim odredbama
Zakona o izvršnom postupku, predmetni izvršni postupak
mogao smatrati dovršenim.
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35. Na osnovu člana 61. st. 1. i 2. i člana 76. stav 2. Pravila
Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu
ove odluke.
36. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Predsjednik
Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, s. r.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudaca,
u predmetu broj AP 2325/09, rješavajući apelaciju Pavlović
International Bank a.d. Slobomir Bijeljina, na temelju članka
VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, članka 59. stavak 2.
alineje 1. i 2, članka 61. st. 1. i 2. i članka 76. stavak 2. Pravila
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, dopredsjednica
Seada Palavrić, dopredsjednica
Mato Tadić, sudac
Zlatko M. Knežević, sudac
na sjednici održanoj 6. prosinca 2011. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Usvaja se apelacija Pavlović International Bank a.d.
Slobomir Bijeljina.
Utvrđuje se povreda prava na pravično suđenje iz članka
II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1.
Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda.
Nalaže se Osnovnom sudu u Modriči da bez daljnjeg
odgađanja dovrši izvršni postupak u predmetu broj Ip-144/05,
sukladno članku II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članku
6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda.
Nalaže se Vladi Republike Srpske da Pavlović
International Bank a.d. Slobomir Bijeljina, sukladno članku
76. stavak 2. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u
roku od 90 dana od dana dostavljanja ove odluke, isplati iznos
od 1.800.00 KM na ime naknade nematerijalne štete za
utvrđeno kršenje ustavnih prava.
Nalaže se Osnovnom sudu u Modriči i Vladi Republike
Srpske da, sukladno članku 74. stavak 5. Pravila Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine, u roku od 90 dana od dana dostavljanja
ove odluke obavijeste Ustavni sud Bosne i Hercegovine o
poduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i u
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. Pavlović International Bank a.d. Slobomir Bijeljina (u
daljnjem tekstu: apelant) iz Doboja podnio je 17. srpnja
2009. godine Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud) apelaciju zbog toga što nije
okončan izvršni postupak koji se vodi u Osnovnom sudu u
Modriči (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) broj Ip-144/05
od 26. srpnja 2005. godine.
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II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na temelju članka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
Osnovnog suda zatraženo je 18. studenog 2009. godine da
dostavi odgovor na apelaciju.
3. Osnovni sud je 10. prosinca 2009. godine dostavio
odgovor na apelaciju.
4. Odgovor na apelaciju dostavljen je apelantu 16. prosinca
2009. godine.
III. Činjenično stanje
5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i
dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati
na sljedeći način:
6. Apelant je 12. listopada 1998. godine kod Osnovnog suda
u Modriči podnio tužbu protiv PP "Batkuša promet"
Šamac (u daljnjem tekstu: tuženi) radi izmirenja duga po
osnovi neplaćenog kredita a to potraživanje je osigurano
određivanjem upisa založnog prava u apelantovu korist na
nekretninama u vlasništvu tuženog, određenim Rješenjem
Osnovnog suda u Modriči broj Dn.2/96-Š od 12. studenog
1996. godine.
7. Osnovni sud u Modriči Rješenjem broj Ps 8/99-Š od 18.
kolovoza 1999. godine se proglasio mjesno nenadležnim
za postupanje u ovoj pravnoj stvari obzirom na to da je
Ugovorom o kratkoročnom kreditu između apelanta i
tuženog ugovorena nadležnost Osnovnog suda u Doboju
za slučaj spora, pa je spis po pravomoćnosti rješenja
dostavljen na nadležnost Osnovnom sudu u Doboju (u
daljnjem tekstu: Osnovni sud).
8. Presudom Osnovnog suda broj Ps 86/99 od 30. svibnja
2005. godine obvezan je tuženi (u daljnjem tekstu:
izvršenik) da apelantu (tražitelju izvršenja) kao pravnom
sljedniku Privredne banke a.d. Doboj isplati na ime duga
iznos od 86.596,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom
počevši od dana podnošenja tužbe, 12. listopada 1998.
godine, pa do konačne isplate, te naknadi troškove
parničnog postupka u iznosu od 1.000,00 KM, sve u roku
od 30 dana, a koji počinje teći od prvog dana poslije
donošenja presude pod prijetnjom prinudne ovrhe.
9. Nakon proteka roka za dragovoljno izvršenje, apelant je
22. srpnja 2005. godine Osnovnom sudu podnio prijedlog
za izvršenje navedene presude. Osnovni sud je Rješenjem
broj Ip-144/05 od 26. srpnja 2005. godine dozvolio
izvršenje na osnovi navedene pravomoćne presude na
nekretninama izvršenika upisanim u zk. uložak broj 76,
zk. uložak broj 301 i zk. uložak broj 345, sve k.o.
Batkuša, vlasništvo Marka Stevanovića (izvršenika).
10. Protiv ovog rješenja o izvršenju izvršenik je izjavio
prigovor 31. siječnja 2006. godine, ističući da pobijano
rješenje nije sukladno Zakonu o poduzećima Republike
Srpske, jer je tim zakonom propisano da društva kapitala
odgovaraju u visini osnivačkog uloga, odnosno imovinom
koju imaju u svom vlasništvu. Ističe da je izvršenik u
ovom postupku PP "Batkuša promet" Šamac, a ne Marko
Stevanović, kao fizička osoba, koji nije označen kao
dužnik u izreci izvršne isprave, odnosno u Presudi
Osnovnog suda broj Ps-86/99.
11. Osnovni sud je Rješenjem broj Ip-144/05 od 28. srpnja
2006. godine, nakon dostavljanja odgovora tražioca
izvršenja 9. svibnja 2006. godine, odbio izvršenikov
prigovor kao neutemeljen, te rješenje o izvršenju u
cijelosti održao na snazi. Sud je, pozivajući se na članak
140.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
poduzećima, ocijenio neprihvatljivim prigovor izvršenika
"da društva kapitala odgovaraju u visini osnivačkog uloga,
odnosno imovinom koju imaju u svom vlasništvu, te
analogno tomu da osnivači društva kapitala ne odgovaraju
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svojom imovinom za dugove poduzeća". Ocjenjujući
relevantne odredbe citiranog zakona, Osnovni sud je
zaključio da se one u konkretnom slučaju mogu
primijeniti posebice zbog činjenice da je Marko
Stevanović osnivač, ravnatelj i zastupnik predmetnog
poduzeća koje je u konkretnom slučaju izvršenik.
12. Okružni sud u Doboju (u daljnjem tekstu: Okružni sud)
Rješenjem broj 013-0-Pž-06-000 177 od 23. listopada
2006. godine priziv izvršenika izjavljen (11. kolovoza
2006. godine) protiv Rješenja Osnovnog suda broj Ip144/05 od 28. srpnja 2006. godine odbio je kao
neutemeljen. Okružni sud je ocijenio pravilnim zaključak
prvostupanjskog suda da izvršna isprava glasi na
izvršenika (tuženog), vlasništvo Marka Stevanovića, koji
je sa tražiteljem izvršenja zaključio ugovor o kreditu
1996. godine, te kao osiguranje za vraćanje kredita
založio nekretnine koje se vode na njegovom imenu u
korist tražitelja izvršenja (Rješenje Osnovnog suda u
Modriči broj Dn-2/96-Š od 12. studenog 1996. godine).
13. Zaključkom broj Ip 144/05 od 20. studenog 2006. godine
Osnovni sud je pozvao tražitelja izvršenja da za
nekretnine na kojima je predloženo izvršenje dostavi sudu
izvadak iz katastra nekretnina uz identifikaciju starog i
novog premjera za nekretnine upisane u zk.ulošku broj 76
k.o. Batkuša. Tražitelj izvršenja je traženu dokumentaciju
dostavio sudu 27. studenog 2006. godine.
14. Tražitelj izvršenja je 15. srpnja 2009. godine urgirao kod
suda da se nastavi započeti izvršni postupak, odnosno da
se izvrši procjena vrijednosti nekretnina izvršenika koje su
predmetom izvršenja i zakaže ročište za njihovu prodaju.
Osnovni sud je zakazao ročište 25. rujna 2009. godine i na
održanom ročištu stranke su se pokušale dogovoriti, te
tražile da sud odgodi ročište na neodređeno vrijeme radi
dogovora, što je sud i učinio. Dalje, tražitelj izvršenja je
17. lipnja 2010. godine sudu podnio prijedlog za nastavak
postupka, a 14. siječnja 2011. godine urgirao da se okonča
započeti izvršni postupak.
15. Na temelju predočenog Ustavnom sudu, ne može se
zaključiti je li Osnovni sud, nakon podnošenja prijedloga
tražitelja izvršenja za nastavak postupka (14. siječnja
2011. godine), poduzeo bilo koju radnju u pogledu
provedbe i okončanja predmetnog izvršnog postupka osim
što je 24. studenog 2011. godine zakazao ročište u ovom
predmetu.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
16. Apelant smatra da mu je, zbog nerazumno dugog trajanja
izvršnog postupka kod Osnovnog suda broj Ip-144/05,
povrijeđeno pravo na pravično suđenje u razumnom roku
iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6.
stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu: Europska
konvencija). U svezi s tim, apelant ističe da Europska
konvencija ne daje pravo državama da donose zakone
kojim bi se propisivala zabrana izvršenja pravomoćnih
presuda. Dalje, apelant smatra da, zbog nemogućnosti
naplate dosuđenog iznosa, trpi znatnu materijalnu štetu,
budući da je financijska organizacija čija je osnovna
djelatnost plasiranje i naplata potraživanja kroz koji
proces ostvaruje dobit, te iz koje se financiraju svi rashodi
i omogućuje poslovanje. Zbog nemogućnosti naplate
dosuđenog potraživanja, apelant nije u mogućnosti to
plasirati, te je uskraćen za dobit koju bi ostvario
plasiranjem danih sredstava, i to za vremensko razdoblje
od četiri godine. Apelant je zatražio naknadu na ime
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materijalne štete koju trpi zbog neizvršenja pravosmoćne
sudske odluke u iznosu od 5.000,00 KM.
V. Relevantni propisi
17. Zakon o izvršnom postupku ("Službeni glasnik
Republike Srpske" br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07 i
29/10) u relevantnom dijelu glasi:
Član 5. st. 1. i 2.
U postupku izvršenja sud je dužan da postupa hitno.
Sud je dužan da predmete uzima u rad redom kako ih je
primio, osim ako priroda potraživanja ili posebne okolnosti
zahtijevaju da se postupi drugačije.
Član 15.
Sud je u pravilu dužan da o prijedlogu za izvršenje odluči
u roku od osam dana, a o prigovoru u roku od 15 dana od dana
ispunjavanja uslova da se o prigovoru odluči.
Dovršenje izvršenja
Član 64.
Postupak izvršenja smatra se završenim pravosnažnošću
odluke o odbacivanju ili odbijanju izvršnog prijedloga,
sprovođenjem izvršne radnje kojom se izvršenje dovršava ili
obustavom izvršenja.
Član 68.
Izvršenje na nepokretnosti sprovodi se zabilježbom
izvršenja u zemljišnoj knjizi, utvrđivanjem vrijednosti
nepokretnosti, prodajom nepokretnosti i namirenjem tražioca
izvršenja iz iznosa dobijenog prodajom.
VI. Dopustivost
18. Sukladno članku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud, također, ima apelacijsku nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada ona
postanu predmetom spora zbog presude bilo kojeg suda u
Bosni i Hercegovini.
19. Sukladno članku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi učinkoviti pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako
se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj
apelacije primio odluku o posljednjem učinkovitom
pravnom lijeku kojeg je koristio.
20. Apelant se žali na nemogućnost izvršenja pravomoćne
sudske odluke, budući da je izvršni postupak u trenutku
podnošenja apelacije trajao više od četiri godine i da u
vrijeme donošenja odluke o apelaciji postupak još uvijek
traje.
21. Ustavni sud ukazuje na članak 16. stavak 3. Pravila
Ustavnog suda prema kojem može iznimno razmatrati
apelaciju i kada nema odluke nadležnog suda ukoliko
apelacija ukazuje na ozbiljna kršenja prava i temeljnih
sloboda koje štiti Ustav Bosne i Hercegovine ili
međunarodni instrumenti za zaštitu ljudskih prava koji se
primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Obzirom na to da
predmetna apelacija, prema mišljenju Ustavnog suda,
odista ukazuje na ozbiljna kršenja prava iz Ustava Bosne i
Hercegovine i Europske konvencije, apelacija je dopustiva
u smislu članka 16. stavak 3. Pravila Ustavnog suda.
22. Konačno, apelacija ispunjava i uvjete iz članka 16. st. 2. i
4. Pravila Ustavnog suda jer nije očigledno (prima facie)
neutemeljena, niti postoji neki drugi formalni razlog zbog
kojeg apelacija nije dopustiva.
23. Imajući u vidu odredbe članka VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine, članka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud zaključuje da predmetna apelacija
ispunjava uvjete u pogledu dopustivosti.
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VII. Meritum
24. Apelant se žali na povredu prava na pravično suđenje iz
članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6.
stavak 1. Europske konvencije u svezi sa izvršenjem
pravomoćne sudske odluke u razumnom roku.
Pravo na pravično suđenje
25. Članak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uživaju
ljudska prava i temeljne slobode iz stavka 2. ovog članka, što
uključuje:
e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim
stvarima i druga prava vezana za krivične postupke.
Članak 6. stavak 1. Europske konvencije u relevantnom dijelu
glasi:
1. Prilikom utvrđivanja građanskih prava i obveza ili
osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega,
svako ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u
razumnom roku pred neovisnim i nepristranim, zakonom
ustanovljenim sudom. (...)
26. U konkretnom slučaju apelant se žali zbog nemogućnosti
izvršenja pravomoćne sudske odluke, budući da predmetni
izvršni postupak u trenutku podnošenja apelacije traje više
od četiri godine i da u vrijeme donošenja odluke o
apelaciji postupak još nije okončan. Stoga, Ustavni sud
smatra da se ovdje radi o apelantovoj nemogućnosti da
realizira izvršenje pravosmoćne sudske odluke zbog
neokončanja
(nedovršenja)
predmetnog
izvršnog
postupka.
27. Prema ustaljenoj praksi Ustavnog suda, "izvršenje presude
koju donese bilo koji sud mora biti promatrano kao
integralni dio suđenja u smislu članka 6. Europske
konvencije" (vidi vodeće odluke Ustavnog suda br.: AP
288/03 od 17. prosinca 2004. godine, stavak 28,
objavljena u "Službenom glasniku BiH" broj 8/05, i AP
464/04 od 17. veljače 2005. godine, stavak 27, objavljena
u "Službenom glasniku BiH" broj 40/05). S tim u svezi,
Ustavni sud smatra da apelant, u ovom slučaju, uživa sve
garancije prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e)
Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1.
Europske konvencije. Ustavni sud naglašava da je pravo
na pristup sudu inherentno članku 6. stavak 1. Europske
konvencije, te da to pravo "...traje sve dok se ne realizira
utvrđeno građansko pravo. U suprotnom, efektivan
postupak prilikom utvrđivanja građanskih prava i obveza
bio bi iluzoran ako u naknadnom izvršnom postupku to
pravo ne može zaživjeti..." (vidi, Ustavni sud, Odluka broj
AP 552/04 od 28. lipnja 2005. godine, stavak 9, objavljena
na web-stranici Ustavnog suda: www.ustavnisud.ba).
28. Ustavni sud, dalje, ukazuje na stajalište Europskog suda
prema kojem su države ugovornice dužne organizirati svoj
sustav izvršenja pravomoćnih presuda na način koji je
učinkovit kako pravno, tako i u praksi, te osigurati
izvršenje bez nepotrebnih odgađanja (vidi, Europski sud,
Fuklev protiv Ukrajine, presuda broj 71186/01 od 7. lipnja
2005. godine, stavak 84).
29. Iz predočenog Ustavnom sudu proizlazi da je u
konkretnom slučaju apelant podnio prijedlog za izvršenje
na osnovi pravomoćne sudske odluke, te da je Osnovni
sud donio rješenje o izvršenju i dostavio ga izvršeniku.
Izvršenik je na ovo rješenje 31. siječnja 2006. godine
izjavio prigovor koji je Osnovni sud odbio kao
neutemeljen. Dalje, Ustavni sud primjećuje da je Okružni
sud 23. listopada 2009. godine priziv izvršenika izjavljen
protiv rješenja prvostupanjskog suda odbio kao
neutemeljen i potvrdio prvostupanjsko rješenje, nakon
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čega je vratio spis Osnovnom sudu na postupanje. Iz
predočenog Ustavnom sudu, osim što je zaključkom od
20. studenog 2006. godine Osnovni sud pozvao tražitelja
izvršenja da sudu dostavi izvadak iz katastra i
identifikaciju nekretnina na kojima je predloženo
izvršenje, ne može se zaključiti da je Osnovni sud
poduzeo bilo koju radnju u svrhu efektivne provedbe,
odnosno okončanja konkretnog izvršnog postupka.
Najzad, iz predočenog Ustavnom sudu ne može se
zaključiti da je Osnovni sud na bilo koji način obavijestio
apelanta da nije moguće provesti dozvoljeno izvršenje, te,
najzad, da nije obavijestio apelanta da postoji bilo koji
razlog za obustavu predmetnog postupka izvršenja.
Promatrajući apelantovo ponašanje, odnosno imajući u
vidu činjenice konkretnog predmeta, kao i sadržaj
odgovora na apelaciju Osnovnog suda, Ustavni sud
zaključuje da apelant svojim ponašanjem nije doprinio
duljini predmetnog postupka.
30. U svezi sa navedenim, Ustavni sud smatra da obaveza
suda da odobri i provede izvršenje, koje je, prema
relevantnim odredbama Zakona o izvršnom postupku,
određeno na osnovi pravomoćne sudske odluke, nije
iscrpljena samo donošenjem rješenja o izvršenju već se
ova obveza suda sastoji i u poduzimanju daljih mjera i
radnji koje kao rezultat imaju okončanje (dovršenje)
izvršnog postupka. S tim u svezi, Ustavni sud podsjeća da
se, sukladno članku 64. Zakona o izvršnom postupku,
izvršni postupak smatra dovršenim pravomoćnošću
odluke o odbacivanju ili odbijanju izvršnog prijedloga,
provedbom izvršne radnje kojom se izvršenje dovršava ili
obustavom izvršenja. U konkretnom slučaju, a na osnovi
svega predočenog Ustavnom sudu, očigledno je da odluka
čijom bi se pravomoćnošću predmetni izvršni postupak
smatrao dovršenim u smislu navedene zakonske odredbe
nije donesena.
31. Ocjenjujući sve navedeno, Ustavni sud smatra da je
apelantu povrijeđeno pravo na pravično suđenje u
razumnom roku iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije,
jer Osnovni sud u konkretnom slučaju, uz činjenicu da
predmetni izvršni postupak traje više od šest godina, nije
donio odluku kojom bi se, sukladno relevantnim
odredbama Zakona o izvršnom postupku, predmetni
izvršni postupak mogao smatrati dovršenim.
Pitanje naknade nematerijalne štete
32. Apelant traži da mu se na ime naknade zbog kršenja prava
na pravično suđenje zbog neizvršenja pravomoćne sudske
odluke, tj. zbog neokončanja izvršnog postupka u
razdoblju duljem od šest godina, dosudi iznos od 5.000,00
KM. U smislu članka 76. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud, iznimno na apelantov zahtjev, može odrediti
naknadu za nematerijalnu štetu. Obzirom na to da je
apelant pravna osoba, prema općeprihvaćenom tumačenju
pojma nematerijalne štete, kao i tumačenju u smislu
odredaba Zakona o obligacijskim odnosima, ne može
nastupiti nematerijalna šteta. Dakle, Ustavni sud smatra
nužnim razmotriti pripada li apelantu određeni vid
naknade za utvrđenu povredu ustavnih prava i prava iz
Europske konvencije. S tim u svezi, Ustavni sud upućuje
na praksu Europskog suda (vidi, inter alia, Europski sud,
Multiplex protiv Hrvatske, presuda od 10. srpnja 2003.
godine) prema kojoj se i pravnim osobama može dodijeliti
pravična naknada u slučaju utvrđene povrede nekog od
prava garantiranih Europskom konvencijom. Osim toga,
Ustavni sud podsjeća na to da je u svojoj dosadašnjoj
praksi izrazio stajalište da se apelantu koji ima svojstvo
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pravne osobe odredi pravična naknada zbog kršenja prava
na donošenje odluke u razumnom roku (vidi, Ustavni sud,
Odluka broj AP 2590/06 od 4. rujna 2008. godine,
"Službeni glasnik BiH" broj 91/08). Slijedeći ovu praksu,
Ustavni sud je usvojio apelantov zahtjev za naknadu štete.
Ustavni sud podsjeća na to da, za razliku od redovitih
sudova, naknadu određuje u posebnim slučajevima
kršenja zagarantiranih ljudskih prava i temeljnih sloboda.
33. Prigodom odlučivanja o apelantovom zahtjevu za naknadu
štete, Ustavni sud upućuje na ranije utvrđeno načelo
određivanja visine naknade štete u ovakvim slučajevima
(vidi, Ustavni sud, Odluka broj AP 938/04, "Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine" broj 20/06, st. 48-51).
Prema utvrđenom načelu, apelantu bi za svaku godinu
odgađanja da se donese odluka trebalo isplatiti iznos od
približno 150,00 KM, a ukoliko se radi o žurnom
postupku, iznos od 300,00 KM. Imajući u vidu da je
postupak izvršenja povodom apelantovog prijedloga
pokrenut 22. srpnja 2005. godine, potom, činjenicu da još
nije pravomoćno okončan, te da je izvršni postupak žurne
naravi, Ustavni sud smatra da apelantu treba isplatiti na
ime naknade nematerijalne štete zbog nedonošenja odluke
u razumnom roku ukupan iznos od 1.800,00 KM.
Navedeni iznos apelantu je dužna isplatiti Vlada
Republike Srpske u roku od tri mjeseca od dana
dostavljanja ove odluke.
VIII. Zaključak
34. Ustavni sud zaključuje da je apelantu povrijeđeno pravo
na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije,
jer Osnovni sud u Modriči, u konkretnom slučaju, nije
donio odluku kojom bi se, sukladno relevantnim
odredbama Zakona o izvršnom postupku, predmetni
izvršni postupak mogao smatrati dovršenim.
35. Na temelju članka 61. st. 1. i 2. i članka 76. stavak 2.
Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u
dispozitivu ove odluke.
36. Prema članku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konačne i obvezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, v. r.
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Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет
судија, у предмету број АП 2596/09, рјешавајући апелацију
"Контакт" д.о.о. Коњиц, на основу члана VI/3б) Устава
Босне и Херцеговине, члана 59 став 2 алинеја 2, члана 61
ст. 1 и 2 и члана 64 став 1 Правила Уставног суда Босне и
Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине"
бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:
Миодраг Симовић, предсједник
Валерија Галић, потпредсједница
Сеада Палаврић, потпредсједница
Мато Тадић, судија
Златко М. Кнежевић, судија
на сједници одржаној 6. децембра 2011. године донио
је

ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ
И
МЕРИТУМУ1

Усваја се апелација "Контакт" д.о.о. Коњиц.
1

Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 28/12

Сриједа, 18. 4. 2012.

Утврђује се повреда права на правично суђење из
члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1
Европске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода.
Укида се Пресуда Окружног суда у Бањој Луци број
71 0 Пс 008092 09 Пз од 26. јуна 2009. године.
Предмет се враћа Окружном суду у Бањој Луци, који
је дужан да, по хитном поступку, донесе нову одлуку, у
складу са чланом II/3е) Устава Босне и Херцеговине и
чланом 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских
права и основних слобода.
Налаже се Окружном суду у Бањој Луци да, у складу
са чланом 74 став 5 Правила Уставног суда Босне и
Херцеговине, у року од три мјесеца од дана достављања
ове одлуке, обавијести Уставни суд Босне и Херцеговине о
предузетим мјерама с циљем извршења ове одлуке.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и
Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и
Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и
у "Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и
Херцеговине".
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. Увод
1. "Контакт" д.о.о. (у даљњем тексту: апелант) из
Коњица, којег заступа Адвокатска канцеларија
Десимир и Велимир Кевец из Бање Луке, поднио је
14. аВгуста 2009. године апелацију Уставном суду
Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Уставни суд)
против Пресуде Окружног суда у Бањој Луци (у
даљњем тексту: Окружни суд) број 71 0 Пс 008092 09
Пз од 26. јуна 2009. године и Пресуде Основног суда у
Бањој Луци (у даљњем тексту: Основни суд) број 11
71 Пс 008092 01 Пс од 23. марта 2009. године.
II. Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 22 ст. 1 и 2 Правила Уставног суда,
од Окружног суда, Основног суда, те "Јахорина
осигурања" а.д. Пале, Филијала Добој (у даљњем
тексту: тужена) затражено је 19. јануара 2010. године
да доставе одговоре на апелацију.
3. Окружни суд је одговор на апелацију доставио 25.
јануара 2010. године, Основни суд 1. фебруара 2010.
године, а тужена 29. јануара 2010. године.
4. На основу члана 26 став 2 Правила Уставног суда,
одговори Окружног и Основног суда, те тужене
достављени су апеланту 1. априла 2010. године.
III. Чињенично стање
5. Чињенице предмета које произИлазе из апелантових
навода и докумената предочених Уставном суду могу
да се сумирају на сљедећи начин:
6. Основни суд је Пресудом број 11 71 Пс 008092 01 Пс
од 23. марта 2009. године обавезао тужену да
апеланту на име накнаде материјалне штете исплати
новчани износ наведен у диспозитиву пресуде са
законском затезном каматом почев од 10. фебруара
2009. године до исплате, као и да му надокнади
трошкове поступка. Апелантов тужбени захтјев који
се односио на исплату законске затезне камате на
износ главног дуга за период од 20. децембра 2000.
године па до 10. фебруара 2009. године одбијен је као
неоснован. У образложењу пресуде је, поред осталог,
истакнуто да су, у складу са чланом 277 Закона о
облигационим односима (у даљњем тексту: ЗОО),
апеланту досуђене законске затезне камате за период
од дана када је утврђена висина тоталне штете, и то по
цијенама на дан израде налаза и мишљења вјештака,
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тј. за период од 10. фебруара 2009. године па до
исплате. Апелантов тужбени захтјев за исплату
законских затезних камата за период од дана настанка
штете, тј. од 20. децембра 2000. године па до
утврђивања висине штете вјештака, тј. до 10.
фебруара 2009. године, одбијен је као неоснован,
поред осталог, због тога што је апелантов пуномоћник
тужбени захтјев ускладио са висином штете по
цијенама на дан израде налаза вјештака, тј. на 10.
фебруар 2009. године, од када је и одређено да теку
законске затезне камате.
Окружни суд је Пресудом број 71 0 Пс 008092 09 Пз
од 26. јуна 2009. године одбио као неосновану
апелантову жалбу против одбијајућег дијела
првостепене пресуде коју је у том дијелу потврдио.
Истом пресудом одбијен је апелантов захтјев за
накнаду трошкова поступка. У образложењу пресуде
је истакнуто да је апелантов навод којим је оспоравао
одлуку о законским затезним каматама у одбијајућем
дијелу неоснован с обзиром на чл. 186 и 189 ЗОО у
вези са чланом 277 истог закона. У вези с тим је
указано да је чланом 186 ЗОО прописано да обавеза
накнаде штете доспијева од тренутка настанка штете,
а чланом 189 став 1 истог закона да се висина накнаде
одређује према цијенама у вријеме доношења судске
одлуке ако законом није другачије одређено. С
обзиром на наведено, Окружни суд је истакао да је
потребно разграничити моменат настанка штете од
дана падања у доцњу (од када теку камате), јер дан
доспјелости обавезе на накнаду штете не мора
истовремено да буде и дан падања у доцњу. Даље,
указано је да је према члану 277 ЗОО прописано да
дужник који закасни са испуњењем новчане обавезе
дугује, осим главнице, и затезну камату. Такође,
указано је да овим чланом није прописано када се
досуђује камата када је у питању материјална штета,
па пошто се исплата камате везује за доцњу дужника,
с обзиром на чињеницу да је у конкретном случају
обим штете утврђен 10. фебруара 2009. године,
туженом је тада постао познат, па је утврђење
првостепеног суда оцијењено као правилно. Даље,
указано је да члан 185 ЗОО говори о санкционисању
дужности одговорног лица да штету надокнади, те да
чл. 324 и 277 ЗОО говоре када дужник пада у доцњу с
тим да се примјена члана 277 ЗОО не може да
посматра изоловано и мора да се доведе у везу са
основном сврхом накнаде штете. У вези с тим је
указано да обавеза на накнаду штете има сврху
поправљања штете кроз успостављање стања које је
било прије наступања штетног догађаја, а не
кажњавање дужника, што би се десило у случају када
би се камате досудиле од времена настанка штете с
обзиром на то да у то вријеме доцња дужника није
наступила, нити је дужник знао за штету, односно
колики је њен обим и у којем року је дужан да је
надокнади. При томе, указано је и на одштетни
принцип, тј. да накнада штете не може бити већа од
узроковане штете, па да је параметар за успостављање
еквивалентног односа између штете и њене накнаде
управо висина утврђена на дан вјештачења, односно
на дан пресуђења (члан 189 ЗОО). Према оцјени
Окружног суда, тако утврђена висина штете одговара
обичној стварној штети насталој уништењем возила и
на тај начин се материјална ситуација оштећеног
доводи у исто стање које је било прије настанка
штетне радње и само од тог датума може да се сматра
да је тужена као одговорно лице позвана да ту обавезу
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испуни. На основу наведеног закључено је да не може
да се прихвати да члан 186 ЗОО (по којем се обавеза
накнаде штете сматра доспјелом од тренутка накнаде
штете) истовремено значи и доцњу дужника. Најзад,
указано је да су одредбе о накнади штете императивне
природе и да је принцип еквивалентности у
конкретном случају правилно примијењен досудом
износа по цијенама у вријеме извршеног вјештачења
(10. фебруара 2009. године), јер се на тај начин
успоставља стање које је било прије штетног догађаја,
као и да овај принцип важи у апсолутном смислу, а у
случају да се досуди камата од дана настанка штете,
то би значило одступање од овог правила јер би по
основу камата могло бити наплаћено исто колико и на
име стварне штете, што би значило да досуђена
накнада превазилази износ претрпљене штете. Најзад,
будући да апелантова жалба није измијенила његов
успјех у спору, захтјев за накнаду трошкова жалбеног
поступка је одбијен.
IV. Апелација
а) Наводи из апелације
8. Апелант сматра да му је оспореним пресудама
повријеђено право на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1
Европске конвенције за заштиту људских права и
основних слобода (у даљњем тексту: Европска
конвенција), те право на имовину из члана II/3к)
Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број
1 уз Европску конвенцију. Апелант сматра да
становиште усвојено у оспореним пресудама да му
право на затезне камате припада од тренутка када је
штета утврђена, а не од тренутка када је штета
настала, нема оправдање и упориште у релевантним
одредбама ЗОО на које је указано у образложењу
оспорене пресуде Окружног суда. При томе, апелант
посебно указује да Окружни суд цитира релевантне
одредбе ЗОО које не могу да се примијене а да при
томе не наводи на којим члановима заснива своје
становиште. Апелант указује да је чланом 186 ЗОО
регулисано да обавеза накнаде штете доспијева у
тренутку настанка штете, па да му, у складу с тим,
припада право на законске затезне камате од дана
штетног догађаја. Према апелантовом мишљењу,
Окружни суд цитирану законску одредбу, која је јасна
и недвосмислена, покушава да релативизује тврдњом
да доспјелост и доцња нису исто.
b) Одговор на апелацију
9. Окружни суд је у одговору на апелацију истакао да је
оспорена пресуда у цјелини дала одговор на
апелантове жалбене наводе о погрешној примјени
материјалног права, конкретно члана 186 ЗОО у вези
са чланом 277 истог закона, те да правно становиште
тог суда, изнесено у образложењу, има и законску и
логичну основу у примјени ове одредбе.
10. Основни суд је у одговору на апелацију истакао да у
првостепеном поступку није дошло до повреде
апелантових права, те да је одлука донесена у складу
са важећим законима.
11. Тужена је у одговору на апелацију истакла да је у
побијаним пресудама чињенично стање правилно
утврђено и да је на основу њега досуђен правилан
износ накнаде штете. Даље, указано је да је апелант,
на основу налаза и мишљења вјештака, прецизирао
тужбени захтјев на износ штете који је утврђен овим
налазом, па да је нејасно зашто у апелацији приговара
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времену почетка рачунања законских затезних камата
кад је тужбени захтјев прецизирао на дан израде
налаза. Тужена указује да возило није поправљено до
дана вјештачења, па да се стога није ни могла знати
висина штете. У вези с тим, тужена је цитирала
начелно становиште заједничке сједнице Савезног
суда, врховних судова и врховних војних судова од
29. маја 1987. године према којем: "Затезна камата на
накнаду неновчане материјалне штете, досуђене у
новцу према цијенама у вријеме пресуђења, тече од
дана доношења првостепене пресуде којом је висина
накнаде одређена, осим једног изузетка да је
оштећени сам отклонио штету прије доношења судске
одлуке, затезна камата тада тече од дана када је штета
отклоњена, односно када су учињени трошкови ради
отклањања штете."
V. Релевантни прописи
12. Закон о облигационим односима ("Службени лист
СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, те "Службени
гласник РС" бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04) у
релевантном дијелу гласи:
Члан 186.
Обавеза накнаде штете сматра се доспјелом од
тренутка настанка штете.
Члан 189.
(...)
Висина накнаде штете одређује се према цијенама у
вријеме доношења судске одлуке, изузев случаја кад закон
наређује шта друго.
Члан 277.
Дужник који закасни са испуњењем новчане обавезе
дугује поред главнице и затезну камату по стопи
утврђеној савезним законом.
VI. Допустивост
13. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине, Уставни суд, такође, има апелациону
надлежност у питањима која су садржана у овом
уставу када она постану предмет спора због пресуде
било којег суда у Босни и Херцеговини.
14. У складу са чланом 16 став 1 Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су
против пресуде, односно одлуке која се њоме побија,
исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући
према закону и ако се поднесе у року од 60 дана од
дана када је подносилац апелације примио одлуку о
посљедњем дјелотворном правном лијеку којег је
користио.
15. У
конкретном
случају
предмет
оспоравања
апелацијом је Пресуда Окружног суда број 71 0 Пс
008092 09 Пз од 26. јуна 2009. године против које
нема других дјелотворних правних лијекова могућих
према закону. Затим, оспорену пресуду апелант је
примио 10. јула 2009. године а апелација је поднесена
14. августа 2009. године, тј. у року од 60 дана, како је
прописано чланом 16 став 1 Правила Уставног суда.
Коначно, апелација испуњава и услове из члана 16 ст.
2 и 4 Правила Уставног суда, јер није очигледно
(prima facie) неоснована, нити постоји неки други
формални разлог због којег апелација није допустива.
16. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине, члана 16 ст. 1, 2 и 4 Правила Уставног
суда, Уставни суд је утврдио да предметна апелација
испуњава услове у погледу допустивости.
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VII. Меритум
17. Апелант побија наведене пресуде, тврдећи да му је
повријеђено право на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1
Европске конвенције.
Право на правично суђење
18. Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у релевантном
дијелу гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају
људска права и слободе из става 2 овог члана, а она
обихватају:
(…)
е) Право на правичан поступак у грађанским и
кривичним стварима и друга права у вези са кривичним
поступком.
Члан 6 став 1 Европске конвенције у релевантном дијелу
гласи:
1. Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или
основаности било какве кривичне оптужбе против
њега, свако има право на правичну и јавну расправу у
разумном року пред независним и непристрасним,
законом установљеним судом. (...)
19. У суштини, апелантови наводи о повреди права на
правично суђење се своде на тврдњу да је погрешно
становиште редовних судова да се затезна камата на
име накнаде материјалне штете обрачунава од дана
када су на основу налаза и мишљења вјештака
утврђени обим и висина штете. С тим у вези, апелант
истиче да је чланом 186 ЗОО јасно регулисано да се
обавеза накнаде штете сматра доспјелом од тренутка
настанка штете, па да му, у складу с тим, и право на
затезне камате припада од тог момента.
20. Уставни суд подсјећа да је о питању почетка рока за
рачунање законских затезних камата при одређивању
накнаде материјалне штете већ расправљао у низу
својих одлука (види, Уставни суд, Одлука о
допустивости и меритуму број АП 1433/06 од 13.
септембра 2007. године, став 29, објављена у
"Службеном гласнику БиХ" број 86/07, Одлука о
допустивости и меритуму број АП 1757/06 од 8. јула
2008. године, став 43, објављена у "Службеном
гласнику БиХ" број 99/08, и Одлука о допустивости и
меритуму број АП 3013/06 од 29. априла 2009. године,
став 89, објављена у "Службеном гласнику БиХ" број
50/09). У наведеним одлукама усвојено је становиште
да се, при одређивању накнаде материјалне штете,
затезна камата досуђује од дана настанка штете.
Наиме, Уставни суд је у Одлуци број АП 1757/06,
тачка 43, закључио да је "[…] чланом 186 Закона о
облигационим односима прописано да се обавеза
накнаде штете сматра доспјелом од тренутка
настанка штете. Надаље, чланом 277 наведеног
закона прописано је да дужник који закасни с
испуњењем новчане обавезе дугује, поред главнице, и
затезну камату. Стога, према мишљењу Уставног
суда, иако наведеним члановима експлицитно није
наведено од када се затезна камата досуђује при
материјалној штети, ипак, из наведених законских
одредаба произилази да би затезну камату у случају
материјалне штете требало досудити од дана
настанка штете". Уставни суд је у наведеним
одлукама закључио да је дошло до повреде права на
правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције
због тога што су редовни судови произвољно
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примијенили материјално право у погледу почетка
тока законске затезне камате при досуђивању накнаде
материјалне штете.
21. Имајући у виду да је овакво становиште усвојено у
вези са тумачењем релевантних одредби ЗОО, које су
и у вријеме доношења оспорених пресуда, као и ове
одлуке, у непромијењеној садржини и даље на снази,
те да предметна апелација покреће идентично питање
о којем је већ било расправљано у цитираним
одлукама, Уставни суд је закључио да и предметну
одлуку треба да донесе у складу са наведеним
одлукама Уставног суда, те да се умјесто посебног
образложења меритума ове одлуке у погледу
апелантових жалбених навода у потпуности позива на
цитирано становиште. При томе, Уставни суд се
руководио чињеницом да је потребно, прије свега,
обезбиједити
правилну
примјену
релевантних
законских одредаба с циљем омогућавања правне
сигурности и правилне примјене материјалног права.
22. Оцјењујући све наведено, Уставни суд закључује да је
Окружни суд, прихватајући као исправно становиште
првостепеног суда да се за почетак рачунања рока за
обрачун законске затезне камате на досуђени износ
накнаде материјалне штете одреди дан израде налаза
и мишљења вјештака, а не дан настанка материјалне
штете, од којег дана је апелант и у тужби тражио да се
одреди њихова исплата, те у том смислу и у жалби
оспоравао
првостепену
пресуду,
повриједио
апелантово право на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1
Европске конвенције.
Остали наводи
23. У свјетлу закључка о постојању кршења апелантовог
права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне
и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције,
Уставни суд сматра да није неопходно посебно
разматрати и апелантове наводе о повреди права на
имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и
члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
VIII. Закључак
24. Уставни суд закључује да постоји повреда права на
правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције
када надлежни суд, при одређивању накнаде
материјалне штете, затезну камату на досуђени износ
накнаде досуђује од дана када су обим и висина штете
утврђени налазом и мишљењем вјештака, умјесто од
дана настанка штете, како је регулисано релевантним
законским одредбама.
25. На основу члана 61 ст. 1 и 2 и члана 64 став 1 Правила
Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у
диспозитиву ове одлуке.
26. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине,
одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда
Босне и Херцеговине
Проф. др Миодраг Симовић, с. р.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudija, u
predmetu broj AP 2596/09, rješavajući apelaciju "Kontakt"
d.o.o. Konjic, na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, člana 59. stav 2. alineja 2, člana 61. st. 1. i 2. i
člana 64. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
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("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i
51/09), u sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, potpredsjednica
Seada Palavrić, potpredsjednica
Mato Tadić, sudija
Zlatko M. Knežević, sudija
na sjednici održanoj 6. decembra 2011. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Usvaja se apelacija "Kontakt" d.o.o. Konjic.
Utvrđuje se povreda prava na pravično suđenje iz člana
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Ukida se Presuda Okružnog suda u Banjoj Luci broj 71 0
Ps 008092 09 Pz od 26. juna 2009. godine.
Predmet se vraća Okružnom sudu u Banjoj Luci, koji je
dužan da, po hitnom postupku, donese novu odluku, u skladu sa
članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1.
Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih
sloboda.
Nalaže se Okružnom sudu u Banjoj Luci da, u skladu sa
članom 74. stav 5. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine,
u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke,
obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o preduzetim
mjerama s ciljem izvršenja ove odluke.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i u
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. "Kontakt" d.o.o. (u daljnjem tekstu: apelant) iz Konjica,
kojeg zastupa Advokatska kancelarija Desimir i Velimir
Kevec iz Banje Luke, podnio je 14. augusta 2009. godine
apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Presude Okružnog
suda u Banjoj Luci (u daljnjem tekstu: Okružni sud) broj
71 0 Ps 008092 09 Pz od 26. juna 2009. godine i Presude
Osnovnog suda u Banjoj Luci (u daljnjem tekstu: Osnovni
sud) broj 11 71 Ps 008092 01 Ps od 23. marta 2009.
godine.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na osnovu člana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
Okružnog suda, Osnovnog suda, te "Jahorina osiguranja"
a.d. Pale, Filijala Doboj (u daljnjem tekstu: tužena)
zatraženo je 19. januara 2010. godine da dostave
odgovore na apelaciju.
3. Okružni sud je odgovor na apelaciju dostavio 25. januara
2010. godine, Osnovni sud 1. februara 2010. godine, a
tužena 29. januara 2010. godine.
4. Na osnovu člana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,
odgovori Okružnog i Osnovnog suda, te tužene
dostavljeni su apelantu 1. aprila 2010. godine.
III. Činjenično stanje
5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i
dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati
na sljedeći način:
6. Osnovni sud je Presudom broj 11 71 Ps 008092 01 Ps od
23. marta 2009. godine obavezao tuženu da apelantu na
ime naknade materijalne štete isplati novčani iznos
naveden u dispozitivu presude sa zakonskom zateznom
kamatom počevši od 10. februara 2009. godine do isplate,
1
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Број 33 - Страна 52

7.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

kao i da mu nadoknadi troškove postupka. Apelantov
tužbeni zahtjev koji se odnosio na isplatu zakonske
zatezne kamate na iznos glavnog duga za period od 20.
decembra 2000. godine pa do 10. februara 2009. godine
odbijen je kao neosnovan. U obrazloženju presude je,
pored ostalog, istaknuto da su, u skladu sa članom 277.
Zakona o obligacionim odnosima (u daljnjem tekstu:
ZOO), apelantu dosuđene zakonske zatezne kamate za
period od dana kada je utvrđena visina totalne štete, i to
po cijenama na dan izrade nalaza i mišljenja vještaka, tj.
za period od 10. februara 2009. godine pa do isplate.
Apelantov tužbeni zahtjev za isplatu zakonskih zateznih
kamata za period od dana nastanka štete, tj. od 20.
decembra 2000. godine pa do utvrđivanja visine štete
vještaka, tj. do 10. februara 2009. godine, odbijen je kao
neosnovan, pored ostalog, zbog toga što je apelantov
opunomoćenik tužbeni zahtjev uskladio sa visinom štete
po cijenama na dan izrade nalaza vještaka, tj. na 10.
februar 2009. godine, od kada je i određeno da teku
zakonske zatezne kamate.
Okružni sud je Presudom broj 71 0 Ps 008092 09 Pz od
26. juna 2009. godine odbio kao neosnovanu apelantovu
žalbu protiv odbijajućeg dijela prvostepene presude koju
je u tom dijelu potvrdio. Istom presudom odbijen je
apelantov zahtjev za naknadu troškova postupka. U
obrazloženju presude je istaknuto da je apelantov navod
kojim je osporavаo odluku o zakonskim zateznim
kamatama u odbijajućem dijelu neosnovan s obzirom na
čl. 186. i 189. ZOO u vezi sa članom 277. istog zakona. U
vezi s tim je ukazano da je članom 186. ZOO propisano
da obaveza naknade štete dospijeva od trenutka nastanka
štete, a članom 189. stav 1. istog zakona da se visina
naknade određuje prema cijenama u vrijeme donošenja
sudske odluke ako zakonom nije drugačije određeno. S
obzirom na navedeno, Okružni sud je istakao da je
potrebno razgraničiti moment nastanka štete od dana
padanja u docnju (od kada teku kamate), jer dan
dospjelosti obaveze na naknadu štete ne mora istovremeno
da bude i dan padanja u docnju. Dalje, ukazano je da je
prema članu 277. ZOO propisano da dužnik koji zakasni
sa ispunjenjem novčane obaveze duguje, osim glavnice, i
zateznu kamatu. Također, ukazano je da ovim članom nije
propisano kada se dosuđuje kamata kada je u pitanju
materijalna šteta, pa pošto se isplata kamate vezuje za
docnju dužnika, s obzirom na činjenicu da je u
konkretnom slučaju obim štete utvrđen 10. februara 2009.
godine, tuženom je tada postao poznat, pa je utvrđenje
prvostepenog suda ocijenjeno kao pravilno. Dalje,
ukazano je da član 185. ZOO govori o sankcioniranju
dužnosti odgovornog lica da štetu nadoknadi, te da čl.
324. i 277. ZOO govore kada dužnik pada u docnju s tim
da se primjena člana 277. ZOO ne može posmatrati
izolirano i mora se dovesti u vezu sa osnovnom svrhom
naknade štete. U vezi s tim je ukazano da obaveza na
naknadu štete ima svrhu popravljanja štete kroz
uspostavljanje stanja koje je bilo prije nastupanja štetnog
događaja, a ne kažnjavanje dužnika, što bi se desilo u
slučaju kada bi se kamate dosudile od vremena nastanka
štete s obzirom na to da u to vrijeme docnja dužnika nije
nastupila, niti je dužnik znao za štetu, odnosno koliki je
njen obim i u kojem roku ju je dužan nadoknaditi. Pri
tome, ukazano je i na odštetno načelo, tj. da naknada štete
ne može biti veća od uzrokovane štete, pa da je parametar
za uspostavljanje ekvivalentnog odnosa između štete i
njene naknade upravo visina utvrđena na dan vještačenja,
odnosno na dan presuđenja (član 189. ZOO). Prema
ocjeni Okružnog suda, tako utvrđena visina štete odgovara
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običnoj stvarnoj šteti nastaloj uništenjem vozila i na taj
način se materijalna situacija oštećenog dovodi u isto
stanje koje je bilo prije nastanka štetne radnje i samo od
tog datuma može se smatrati da je tužena kao odgovorno
lice pozvana da tu obavezu ispuni. Na osnovu navedenog
zaključeno je da se ne može prihvatiti da član 186. ZOO
(po kojem se obaveza naknade štete smatra dospjelom od
trenutka naknade štete) istovremeno znači i docnju
dužnika. Najzad, ukazano je da su odredbe o naknadi štete
imperativne prirode i da je princip ekvivalentnosti u
konkretnom slučaju pravilno primijenjen dosudom iznosa
po cijenama u vrijeme izvršenog vještačenja (10. februara
2009. godine), jer se na taj način uspostavlja stanje koje je
bilo prije štetnog događaja, kao i da ovaj princip važi u
apsolutnom smislu, a u slučaju da se dosudi kamata od
dana nastanka štete, to bi značilo odstupanje od ovog
pravila jer bi po osnovu kamata moglo biti naplaćeno isto
koliko i na ime stvarne štete, što bi značilo da dosuđena
naknada prevazilazi iznos pretrpljene štete. Najzad,
budući da apelantova žalba nije izmijenila njegov uspjeh u
sporu, zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka je
odbijen.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
8. Apelant smatra da mu je osporenim presudama
povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u
daljnjem tekstu: Evropska konvencija), te pravo na
imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i
člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
Apelant smatra da stav usvojen u osporenim presudama
da mu pravo na zatezne kamate pripada od trenutka kada
je šteta utvrđena, a ne od trenutka kada je šteta nastala,
nema opravdanje i uporište u relevantnim odredbama
ZOO na koje je ukazano u obrazloženju osporene presude
Okružnog suda. Pri tome, apelant posebno ukazuje da
Okružni sud citira relevantne odredbe ZOO koje se ne
mogu primijeniti a da pritom ne navodi na kojim
članovima zasniva svoj stav. Apelant ukazuje da je
članom 186. ZOO regulirano da obaveza naknade štete
dospijeva u trenutku nastanka štete, pa da mu, u skladu s
tim, pripada pravo na zakonske zatezne kamate od dana
štetnog događaja. Prema apelantovom mišljenju, Okružni
sud citiranu zakonsku odredbu, koja je jasna i
nedvosmislena, pokušava relativizirati tvrdnjom da
dospjelost i docnja nisu isto.
b) Odgovor na apelaciju
9. Okružni sud je u odgovoru na apelaciju istakao da je
osporena presuda u cjelini dala odgovor na apelantove
žalbene navode o pogrešnoj primjeni materijalnog prava,
konkretno člana 186. ZOO u vezi sa članom 277. istog
zakona, te da pravni stav tog suda, iznesen u obrazloženju,
ima i zakonsku i logičnu osnovu u primjeni ove odredbe.
10. Osnovni sud je u odgovoru na apelaciju istakao da u
prvostepenom postupku nije došlo do povrede apelantovih
prava, te da je odluka donesena u skladu sa važećim
zakonima.
11. Tužena je u odgovoru na apelaciju istakla da je u
pobijanim presudama činjenično stanje pravilno utvrđeno
i da je na osnovu njega dosuđen pravilan iznos naknade
štete. Dalje, ukazano je da je apelant, na osnovu nalaza i
mišljenja vještaka, precizirao tužbeni zahtjev na iznos
štete koji je utvrđen ovim nalazom, pa da je nejasno zašto
u apelaciji prigovara vremenu početka računanja
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zakonskih zateznih kamata kad je tužbeni zahtjev
precizirao na dan izrade nalaza. Tužena ukazuje da vozilo
nije popravljeno do dana vještačenja, pa da se stoga nije ni
mogla znati visina štete. U vezi s tim, tužena je citirala
načelni stav zajedničke sjednice Saveznog suda, vrhovnih
sudova i vrhovnih vojnih sudova od 29. maja 1987.
godine prema kojem: "Zatezna kamata na naknadu
nenovčane materijalne štete, dosuđene u novcu prema
cijenama u vrijeme presuđenja, teče od dana donošenja
prvostepene presude kojom je visina naknade određena,
osim jednog izuzetka da je oštećeni sam otklonio štetu
prije donošenja sudske odluke, zatezna kamata tada teče
od dana kada je šteta otklonjena, odnosno kada su učinjeni
troškovi radi otklanjanja štete."
V. Relevantni propisi
12. Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ"
br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, te "Službeni glasnik RS"
br. 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04) u relevantnom dijelu glasi:
Član 186.
Obaveza naknade štete smatra se dospjelom od trenutka
nastanka štete.
Član 189.
(...)
Visina naknade štete određuje se prema cijenama u
vrijeme donošenja sudske odluke, izuzev slučaja kad zakon
naređuje šta drugo.
Član 277.
Dužnik koji zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze
duguje pored glavnice i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj
saveznim zakonom.
VI. Dopustivost
13. U skladu sa članom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada ona
postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u
Bosni i Hercegovini.
14. U skladu sa članom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako
se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac
apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom
pravnom lijeku kojeg je koristio.
15. U konkretnom slučaju predmet osporavanja apelacijom je
Presuda Okružnog suda broj 71 0 Ps 008092 09 Pz od 26.
juna 2009. godine protiv koje nema drugih djelotvornih
pravnih lijekova mogućih prema zakonu. Zatim, osporenu
presudu apelant je primio 10. jula 2009. godine a apelacija
je podnesena 14. augusta 2009. godine, tj. u roku od 60
dana, kako je propisano članom 16. stav 1. Pravila
Ustavnog suda. Konačno, apelacija ispunjava i uvjete iz
člana 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer nije
očigledno (prima facie) neosnovana, niti postoji neki
drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva.
16. Imajući u vidu odredbe člana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, člana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava
uvjete u pogledu dopustivosti.
VII. Meritum
17. Apelant pobija navedene presude, tvrdeći da mu je
povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske
konvencije.

Број 33 - Страна 53

Pravo na pravično suđenje
18. Član II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom
dijelu glasi:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje:
(…)
e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim
stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom.
Član 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnom dijelu glasi:
1. Prilikom utvrđivanja građanskih prava i obaveza ili
osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega,
svako ima pravo na pravično suđenje i javnu raspravu u
razumnom roku pred nezavisnim i nepristranim, zakonom
ustanovljenim sudom. (...)
19. U suštini, apelantovi navodi o povredi prava na pravično
suđenje se svode na tvrdnju da je pogrešan stav redovnih
sudova da se zatezna kamata na ime naknade materijalne
štete obračunava od dana kada su na osnovu nalaza i
mišljenja vještaka utvrđeni obim i visina štete. S tim u
vezi, apelant ističe da je članom 186. ZOO jasno
regulirano da se obaveza naknade štete smatra dospjelom
od trenutka nastanka štete, pa da mu, u skladu s tim, i
pravo na zatezne kamate pripada od tog momenta.
20. Ustavni sud podsjeća da je o pitanju početka roka za
računanje zakonskih zateznih kamata pri određivanju
naknade materijalne štete već raspravljao u nizu svojih
odluka (vidi, Ustavni sud, Odluka o dopustivosti i
meritumu broj AP 1433/06 od 13. septembra 2007.
godine, stav 29, objavljena u "Službenom glasniku BiH"
broj 86/07, Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP
1757/06 od 8. jula 2008. godine, stav 43, objavljena u
"Službenom glasniku BiH" broj 99/08, i Odluka o
dopustivosti i meritumu broj AP 3013/06 od 29. aprila
2009. godine, stav 89, objavljena u "Službenom glasniku
BiH" broj 50/09). U navedenim odlukama usvojen je stav
da se, pri određivanju naknade materijalne štete, zatezna
kamata dosuđuje od dana nastanka štete. Naime, Ustavni
sud je u Odluci broj AP 1757/06, tačka 43, zaključio da je
"[…] članom 186. Zakona o obligacionim odnosima
propisano da se obaveza naknade štete smatra dospjelom
od trenutka nastanka štete. Nadalje, članom 277.
navedenog zakona propisano je da dužnik koji zakasni s
ispunjenjem novčane obaveze duguje, pored glavnice, i
zateznu kamatu. Stoga, prema mišljenju Ustavnog suda,
iako navedenim članovima eksplicitno nije navedeno od
kada se zatezna kamata dosuđuje pri materijalnoj šteti,
ipak, iz navedenih zakonskih odredaba proizlazi da bi
zateznu kamatu u slučaju materijalne štete trebalo
dosuditi od dana nastanka štete". Ustavni sud je u
navedеnim odlukama zaključio da je došlo do povrede
prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije zbog
toga što su redovni sudovi proizvoljno primijenili
materijalno pravo u pogledu početka toka zakonske
zatezne kamate pri dosuđivanju naknade materijalne štete.
21. Imajući u vidu da je ovakav stav usvojen u vezi sa
tumačenjem relevantnih odredbi ZOO, koje su i u vrijeme
donošenja osporenih presuda, kao i ove odluke, u
nepromijenjenom sadržaju i dalje na snazi, te da
predmetna apelacija pokreće identično pitanje o kojem je
već bilo raspravljano u citiranim odlukama, Ustavni sud je
zaključio da i predmetnu odluku treba da donese u skladu
sa navedenim odlukama Ustavnog suda, te da se umjesto
posebnog obrazloženja merituma ove odluke u pogledu
apelantovih žalbenih navoda u potpunosti poziva na
citirani stav. Pri tome, Ustavni sud se rukovodio
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činjenicom da je potrebno, prije svega, osigurati pravilnu
primjenu relevantnih zakonskih odredaba s ciljem
omogućavanja pravne sigurnosti i pravilne primjene
materijalnog prava.
22. Ocjenjujući sve navedeno, Ustavni sud zaključuje da je
Okružni sud, prihvatajući kao ispravan stav prvostepenog
suda da se za početak računanja roka za obračun zakonske
zatezne kamate na dosuđeni iznos naknade materijalne
štete odredi dan izrade nalaza i mišljenja vještaka, a ne
dan nastanka materijalne štete, od kojeg dana je apelant i
u tužbi tražio da se odredi njihova isplata, te u tom smislu
i u žalbi osporavao prvostepenu presudu, povrijedio
apelantovo pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske
konvencije.
Ostali navodi
23. U svjetlu zaključka o postojanju kršenja apelantovog
prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije,
Ustavni sud smatra da nije neophodno posebno razmatrati
i apelantove navode o povredi prava na imovinu iz člana
II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola
broj 1 uz Evropsku konvenciju.
VIII. Zaključak
24. Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava na
pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada
nadležni sud, pri određivanju naknade materijalne štete,
zateznu kamatu na dosuđeni iznos naknade dosuđuje od
dana kada su obim i visina štete utvrđeni nalazom i
mišljenjem vještaka, umjesto od dana nastanka štete, kako
je regulirano relevantnim zakonskim odredbama.
25. Na osnovu člana 61. st. 1. i 2. i člana 64. stav 1. Pravila
Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu
ove odluke.
26. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, s. r.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudaca,
u predmetu broj AP 2596/09, rješavajući apelaciju "Kontakt"
d.o.o. Konjic, na temelju članka VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine, članka 59. stavak 2. alineja 2, članka 61. st. 1. i 2.
i članka 64. stavak 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br.
60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, dopredsjednica
Seada Palavrić, dopredsjednica
Mato Tadić, sudac
Zlatko M. Knežević, sudac
na sjednici održanoj 6. prosinca 2011. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Usvaja se apelacija "Kontakt" d.o.o. Konjic.
Utvrđuje se povreda prava na pravično suđenje iz članka
II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1.
Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda.
1
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Ukida se Presuda Okružnog suda u Banjaluci broj 71 0 Ps
008092 09 Pz od 26. lipnja 2009. godine.
Predmet se vraća Okružnom sudu u Banjaluci, koji je
dužan, po žurnom postupku, donijeti novu odluku, sukladno
članku II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članku 6. stavak 1.
Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda.
Nalaže se Okružnom sudu u Banjaluci da, sukladno
članku 74. stavak 5. Pravila Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine, u roku od tri mjeseca od dana dostave ove odluke,
obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o poduzetim
mjerama s ciljem izvršenja ove odluke.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i u
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. "Kontakt" d.o.o. (u daljnjem tekstu: apelant) iz Konjica,
kojeg zastupa Advokatska kancelarija Desimir i Velimir
Kevec iz Banjaluke, podnio je 14. kolovoza 2009. godine
apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Presude Okružnog
suda u Banjaluci (u daljnjem tekstu: Okružni sud) broj 71
0 Ps 008092 09 Pz od 26. lipnja 2009. godine i Presude
Osnovnog suda u Banjaluci (u daljnjem tekstu: Osnovni
sud) broj 11 71 Ps 008092 01 Ps od 23. ožujka 2009.
godine.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na temelju članka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
Okružnog suda, Osnovnog suda, te "Jahorina osiguranja"
a.d. Pale, Filijala Doboj (u daljnjem tekstu: tužena)
zatraženo je 19. siječnja 2010. godine da dostave
odgovore na apelaciju.
3. Okružni sud je odgovor na apelaciju dostavio 25. siječnja
2010. godine, Osnovni sud 1. veljače 2010. godine, a
tužena 29. siječnja 2010. godine.
4. Na temelju članka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,
odgovori Okružnog i Osnovnog suda, te tužene
dostavljeni su apelantu 1. travnja 2010. godine.
III. Činjenično stanje
5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i
dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati
na sljedeći način:
6. Osnovni sud je Presudom broj 11 71 Ps 008092 01 Ps od
23. ožujka 2009. godine obvezao tuženu da apelantu na
ime naknade materijalne štete isplati novčani iznos
naveden u dispozitivu presude sa zakonskom zateznom
kamatom počevši od 10. veljače 2009. godine do isplate,
kao i da mu nadoknadi troškove postupka. Apelantov
tužbeni zahtjev koji se odnosio na isplatu zakonske
zatezne kamate na iznos glavnog duga za razdoblje od 20.
prosinca 2000. godine pa do 10. veljače 2009. godine
odbijen je kao neutemeljen. U obrazloženju presude je,
pored ostalog, istaknuto da su, sukladno članku 277.
Zakona o obligacijskim odnosima (u daljnjem tekstu:
ZOO), apelantu dosuđene zakonske zatezne kamate za
razdoblje od dana kada je utvrđena visina totalne štete, i to
po cijenama na dan izrade nalaza i mišljenja vještaka, tj.
za razdoblje od 10. veljače 2009. godine pa do isplate.
Apelantov tužbeni zahtjev za isplatu zakonskih zateznih
kamata za razdoblje od dana nastanka štete, tj. od 20.
prosinca 2000. godine pa do utvrđivanja visine štete
vještaka, tj. do 10. veljače 2009. godine, odbijen je kao
neutemeljen, pored ostalog, zbog toga što je apelantov
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opunomoćenik tužbeni zahtjev uskladio sa visinom štete
po cijenama na dan izrade nalaza vještaka, tj. na 10.
veljaču 2009. godine, od kada je i određeno da teku
zakonske zatezne kamate.
Okružni sud je Presudom broj 71 0 Ps 008092 09 Pz od
26. lipnja 2009. godine odbio kao neutemeljen apelantov
priziv protiv odbijajućeg dijela prvostupanjske presude
koju je u tom dijelu potvrdio. Istom presudom odbijen je
apelantov zahtjev za naknadu troškova postupka. U
obrazloženju presude je istaknuto da je apelantov navod
kojim je osporavаo odluku o zakonskim zateznim
kamatama u odbijajućem dijelu neutemeljen obzirom na
čl. 186. i 189. ZOO u svezi sa člankom 277. istog zakona.
U svezi s tim je ukazano da je člankom 186. ZOO
propisano da obveza naknade štete dospijeva od trenutka
nastanka štete, a člankom 189. stavak 1. istog zakona da
se visina naknade određuje prema cijenama u vrijeme
donošenja sudbene odluke ako zakonom nije drugačije
određeno. Obzirom na navedeno, Okružni sud je istaknuo
da je potrebno razgraničiti moment nastanka štete od dana
padanja u docnju (od kada teku kamate), jer dan
dospjelosti obveze na naknadu štete ne mora istodobno
biti i dan padanja u docnju. Dalje, ukazano je da je prema
članku 277. ZOO propisano da dužnik koji zakasni sa
ispunjenjem novčane obveze duguje, osim glavnice, i
zateznu kamatu. Također, ukazano je da ovim člankom
nije propisano kada se dosuđuje kamata kada je u pitanju
materijalna šteta, pa pošto se isplata kamate vezuje za
docnju dužnika, obzirom na činjenicu da je u konkretnom
slučaju opseg štete utvrđen 10. veljače 2009. godine,
tuženom je tada postao poznat, pa je utvrđenje
prvostupanjskog suda ocijenjeno kao pravilno. Dalje,
ukazano je da članak 185. ZOO govori o sankcioniranju
dužnosti odgovorne osobe da štetu nadoknadi, te da čl.
324. i 277. ZOO govore kada dužnik pada u docnju s tim
da se primjena članka 277. ZOO ne može promatrati
izolirano i mora se dovesti u svezu sa temeljnom svrhom
naknade štete. U svezi s tim je ukazano da obveza na
naknadu štete ima svrhu popravljanja štete kroz uspostavu
stanja koje je bilo prije nastupanja štetnog događaja, a ne
kažnjavanje dužnika, što bi se desilo u slučaju kada bi se
kamate dosudile od vremena nastanka štete obzirom na to
da u to vrijeme docnja dužnika nije nastupila, niti je
dužnik znao za štetu, odnosno koliki je njezin opseg i u
kojem roku ju je dužan nadoknaditi. Pri tomu, ukazano je
i na odštetno načelo, tj. da naknada štete ne može biti veća
od uzrokovane štete, pa da je parametar za uspostavu
ekvivalentnog odnosa između štete i njezine naknade
upravo visina utvrđena na dan vještačenja, odnosno na
dan presuđenja (članak 189. ZOO). Prema ocjeni
Okružnog suda, tako utvrđena visina štete odgovara
običnoj stvarnoj šteti nastaloj uništenjem vozila i na taj
način se materijalna situacija oštećenog dovodi u isto
stanje koje je bilo prije nastanka štetne radnje i samo od
tog nadnevka može se smatrati da je tužena kao
odgovorna osoba pozvana tu obvezu ispuniti. Na temelju
navedenog zaključeno je da se ne može prihvatiti da
članak 186. ZOO (po kojem se obveza naknade štete
smatra dospjelom od trenutka naknade štete) istovdobno
znači i docnju dužnika. Najzad, ukazano je da su odredbe
o naknadi štete imperativne naravi i da je načelo
ekvivalentnosti u konkretnom slučaju pravilno
primijenjeno dosudom iznosa po cijenama u vrijeme
izvršenog vještačenja (10. veljače 2009. godine), jer se na
taj način uspostavlja stanje koje je bilo prije štetnog
događaja, kao i da ovo načelo važi u apsolutnom smislu, a
u slučaju da se dosudi kamata od dana nastanka štete, to bi
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značilo odstupanje od ovog pravila jer bi po osnovi
kamata moglo biti naplaćeno isto koliko i na ime stvarne
štete, što bi značilo da dosuđena naknada prevazilazi iznos
pretrpljene štete. Najzad, budući da apelantov priziv nije
izmijenio njegov uspjeh u sporu, zahtjev za naknadu
troškova prizivnog postupka je odbijen.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
8. Apelant smatra da mu je osporenim presudama
povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz članka II/3.(e)
Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1.
Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda (u daljnjem tekstu: Europska konvencija), te
pravo na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku
konvenciju. Apelant smatra kako stajalište usvojeno u
osporenim presudama da mu pravo na zatezne kamate
pripada od trenutka kada je šteta utvrđena, a ne od
trenutka kada je šteta nastala, nema opravdanje i uporište
u relevantnim odredbama ZOO na koje je ukazano u
obrazloženju osporene presude Okružnog suda. Pri tomu,
apelant posebice ukazuje da Okružni sud citira relevantne
odredbe ZOO koje se ne mogu primijeniti a da pritom ne
navodi na kojim člancima temelji svoje stajalište. Apelant
ukazuje da je člankom 186. ZOO regulirano da obveza
naknade štete dospijeva u trenutku nastanka štete, pa da
mu, sukladno tomu, pripada pravo na zakonske zatezne
kamate od dana štetnog događaja. Prema apelantovu
mišljenju, Okružni sud citiranu zakonsku odredbu, koja je
jasna i nedvosmislena, pokušava relativizirati tvrdnjom da
dospjelost i docnja nisu isto.
b) Odgovor na apelaciju
9. Okružni sud je u odgovoru na apelaciju istaknuo da je
osporena presuda u cjelini dala odgovor na apelantove
prizivne navode o pogrešnoj primjeni materijalnog prava,
konkretno članka 186. ZOO u svezi sa člankom 277. istog
zakona, te da pravno stajalište tog suda, izneseno u
obrazloženju, ima i zakonski i logični temelj u primjeni
ove odredbe.
10. Osnovni sud je u odgovoru na apelaciju istaknuo da u
prvostupanjskom postupku nije došlo do povrede
apelantovih prava, te da je odluka donesena sukladno
važećim zakonima.
11. Tužena je u odgovoru na apelaciju istaknula da je u
pobijanim presudama činjenično stanje pravilno utvrđeno
i da je na temelju njega dosuđen pravilan iznos naknade
štete. Dalje, ukazano je da je apelant, na temelju nalaza i
mišljenja vještaka, precizirao tužbeni zahtjev na iznos
štete koji je utvrđen ovim nalazom, pa da je nejasno zašto
u apelaciji prigovara vremenu početka računanja
zakonskih zateznih kamata kad je tužbeni zahtjev
precizirao na dan izrade nalaza. Tužena ukazuje da vozilo
nije popravljeno do dana vještačenja, pa da se stoga nije ni
mogla znati visina štete. U svezi s tim, tužena je citirala
načelno stajalište zajedničke sjednice Saveznog suda,
vrhovnih sudova i vrhovnih vojnih sudova od 29. svibnja
1987. godine prema kojem: "Zatezna kamata na naknadu
nenovčane materijalne štete, dosuđene u novcu prema
cijenama u vrijeme presuđenja, teče od dana donošenja
prvostepene presude kojom je visina naknade određena,
osim jednog izuzetka da je oštećeni sam otklonio štetu
prije donošenja sudske odluke, zatezna kamata tada teče
od dana kada je šteta otklonjena, odnosno kada su učinjeni
troškovi radi otklanjanja štete."

Број 33 - Страна 56

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

V. Relevantni propisi
12. Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ"
br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, te "Službeni glasnik RS"
br. 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04) u relevantnom dijelu glasi:
Član 186.
Obaveza naknade štete smatra se dospjelom od trenutka
nastanka štete.
Član 189.
(...)
Visina naknade štete određuje se prema cijenama u
vrijeme donošenja sudske odluke, izuzev slučaja kad zakon
naređuje šta drugo.
Član 277.
Dužnik koji zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze
duguje pored glavnice i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj
saveznim zakonom.
VI. Dopustivost
13. Sukladno članku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud, također, ima apelacijsku nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada ona
postanu predmetom spora zbog presude bilo kojeg suda u
Bosni i Hercegovini.
14. Sukladno članku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi učinkoviti pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako
se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj
apelacije primio odluku o posljednjem učinkovitom
pravnom lijeku kojeg je koristio.
15. U konkretnom slučaju predmet osporavanja apelacijom je
Presuda Okružnog suda broj 71 0 Ps 008092 09 Pz od 26.
lipnja 2009. godine protiv koje nema drugih učinkovitih
pravnih lijekova mogućih prema zakonu. Potom, osporenu
presudu apelant je primio 10. srpnja 2009. godine a
apelacija je podnesena 14. kolovoza 2009. godine, tj. u
roku od 60 dana, kako je propisano člankom 16. stavak 1.
Pravila Ustavnog suda. Konačno, apelacija ispunjava i
uvjete iz članka 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer
nije očigledno (prima facie) neutemeljena, niti postoji
neki drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nije
dopustiva.
16. Imajući u vidu odredbe članka VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine, članka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija
ispunjava uvjete glede dopustivosti.
VII. Meritum
17. Apelant pobija navedene presude, tvrdeći da mu je
povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz članka II/3.(e)
Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1.
Europske konvencije.
Pravo na pravično suđenje
18. Članak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom
dijelu glasi:
Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uživaju
ljudska prava i temeljne slobode iz ovog članka stavak 2, što
uključuje:
(…)
e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim
stvarima i druga prava vezana za krivične postupke.
Članak 6. stavak 1. Europske konvencije u relevantnom dijelu
glasi:
1. Prilikom utvrđivanja građanskih prava i obveza ili
osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega,
svako ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u

19.

20.

21.

22.
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razumnom roku pred neovisnim i nepristranim, zakonom
ustanovljenim sudom. (...)
U suštini, apelantovi navodi o povredi prava na pravično
suđenje se svode na tvrdnju da je pogrešno stajalište
redovitih sudova da se zatezna kamata na ime naknade
materijalne štete obračunava od dana kada su na temelju
nalaza i mišljenja vještaka utvrđeni opseg i visina štete. S
tim u svezi, apelant ističe da je člankom 186. ZOO jasno
regulirano da se obveza naknade štete smatra dospjelom
od trenutka nastanka štete, pa da mu, sukladno tome, i
pravo na zatezne kamate pripada od tog momenta.
Ustavni sud podsjeća da je o pitanju početka roka za
računanje zakonskih zateznih kamata pri određivanju
naknade materijalne štete već raspravljao u nizu svojih
odluka (vidi, Ustavni sud, Odluka o dopustivosti i
meritumu broj AP 1433/06 od 13. rujna 2007. godine,
stavak 29, objavljena u "Službenom glasniku BiH" broj
86/07, Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1757/06
od 8. srpnja 2008. godine, stavak 43, objavljena u
"Službenom glasniku BiH" broj 99/08, i Odluka o
dopustivosti i meritumu broj AP 3013/06 od 29. travnja
2009. godine, stavak 89, objavljena u "Službenom
glasniku BiH" broj 50/09). U navedenim odlukama
usvojeno je stajalište da se, pri određivanju naknade
materijalne štete, zatezna kamata dosuđuje od dana
nastanka štete. Naime, Ustavni sud je u Odluci broj AP
1757/06, točka 43, zaključio da je "[…] člankom 186.
Zakona o obligacijskim odnosima propisano da se obveza
naknade štete smatra dospjelom od trenutka nastanka
štete. Nadalje, člankom 277. navedenog zakona propisano
je da dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze
duguje, pored glavnice, i zateznu kamatu. Stoga, prema
mišljenju Ustavnog suda, iako navedenim člancima
eksplicitno nije navedeno od kada se zatezna kamata
dosuđuje pri materijalnoj šteti, ipak, iz navedenih
zakonskih odredaba proizlazi da bi zateznu kamatu u
slučaju materijalne štete trebalo dosuditi od dana
nastanka štete". Ustavni sud je u navedеnim odlukama
zaključio da je došlo do povrede prava na pravično
suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i
članka 6. stavak 1. Europske konvencije zbog toga što su
redoviti sudovi proizvoljno primijenili materijalno pravo
glede početka tijeka zakonske zatezne kamate pri
dosuđivanju naknade materijalne štete.
Imajući u vidu da je ovakvo stajalište usvojeno u svezi sa
tumačenjem relevantnih odredbi ZOO, koje su i u vrijeme
donošenja osporenih presuda, kao i ove odluke, u
nepromijenjenom sadržaju i dalje na snazi, te da
predmetna apelacija pokreće identično pitanje o kojem je
već bilo raspravljano u citiranim odlukama, Ustavni sud je
zaključio da i predmetnu odluku treba donijeti sukladno
navedenim odlukama Ustavnog suda, te da se umjesto
posebnog obrazloženja merituma ove odluke glede
apelantovih prizivnih navoda u potpunosti poziva na
citirano stajalište. Pri tomu, Ustavni sud se rukovodio
činjenicom da je potrebno, prije svega, osigurati pravilnu
primjenu relevantnih zakonskih odredaba s ciljem
omogućavanja pravne sigurnosti i pravilne primjene
materijalnog prava.
Ocjenjujući sve navedeno, Ustavni sud zaključuje da je
Okružni sud, prihvaćajući kao ispravno stajalište
prvostupanjskog suda da se za početak računanja roka za
obračun zakonske zatezne kamate na dosuđeni iznos
naknade materijalne štete odredi dan izrade nalaza i
mišljenja vještaka, a ne dan nastanka materijalne štete, od
kojeg dana je apelant i u tužbi tražio da se odredi njihova
isplata, te u tome smislu i u prizivu osporavao
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prvostupanjsku presudu, povrijedio apelantovo pravo na
pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
Ostali navodi
23. U svjetlu zaključka o postojanju kršenja apelantova prava
na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije,
Ustavni sud smatra da nije neophodno posebice razmatrati
i apelantove navode o povredi prava na imovinu iz članka
II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola
broj 1 uz Europsku konvenciju.
VIII. Zaključak
24. Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava na
pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije
kada nadležni sud, pri određivanju naknade materijalne
štete, zateznu kamatu na dosuđeni iznos naknade dosuđuje
od dana kada su opseg i visina štete utvrđeni nalazom i
mišljenjem vještaka, umjesto od dana nastanka štete, kako
je regulirano relevantnim zakonskim odredbama.
25. Na temelju članka 61. st. 1. i 2. i članka 64. stavak 1.
Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u
dispozitivu ove odluke.
26. Prema članku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konačne i obvezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, v. r.
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Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет
судија, у предмету број АП 3857/08, рјешавајући апелацију
Гордане Давидовић, на основу члана VI/3б) Устава Босне
и Херцеговине, члана 59 став 2 алинеја 2, члана 61 ст. 1 и 2
и члана 64 став 2 Правила Уставног суда Босне и
Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине"
бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:
Миодраг Симовић, предсједник
Валерија Галић, потпредсједница
Сеада Палаврић, потпредсједница
Мато Тадић, судија
Мирсад Ћеман, судија
на сједници одржаној 6. децембра 2011. године донио
је

ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ
И
МЕРИТУМУ1

Усваја се апелација Гордане Давидовић.
Утврђује се повреда права на правично суђење из
члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1
Европске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода.
Укида се Пресуда Врховног суда Републике Српске
број 118-0-Рев-07-000 621 од 14. октобра 2008. године.
Оставља се на снази Пресуда Окружног суда у Бањој
Луци број 011-0-Ж-06-000 832 од 27. фебруара 2007.
године.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и
Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и
Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и
у "Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и
Херцеговине".
1

Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 29/12

Број 33 - Страна 57

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. Увод
1. Гордана Давидовић (у даљњем тексту: апеланткиња)
из Бање Луке поднијела је 16. децембра 2008. године
апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине (у
даљњем тексту: Уставни суд) против Пресуде
Врховног суда Републике Српске (у даљњем тексту:
Врховни суд) број 118-0-Рев-07-000 621 од 14. октобра
2008. године. Апеланткиња је, такође, поднијела
захтјев за доношење привремене мјере којом би
Уставни суд наложио Hypo Alpe-Adria-Bank а.д. Бања
Лука (у даљњем тексту: тужена) да је врати на
послове које је обављала прије доношења одлуке о
отказу уговора о раду или на друге послове који
одговарају њеним стручним и радним способностима.
II. Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 22 став 1 Правила Уставног суда, од
Врховног и Основног суда затражено је 4. августа
2009. године да доставе одговоре на апелацију. Од
тужене као учесника у поступку затражено је 28.
септембра 2011. године да достави одговор на
апелацију. Врховни суд је доставио одговор 8. августа
2009. године, Основни суд 11. августа 2009. године, а
тужена 11. октобра 2011. године.
3. На основу члана 26 став 2 Правила Уставног суда,
одговори Врховног и Основног суда достављени су
апеланткињи 19. августа 2009. године, а одговор
тужене 12. октобра 2011. године.
4. Уставни суд је на сједници Малог вијећа од 12.
фебруара 2009. године, у предмету број АП 3857/08,
донио одлуку о привременој мјери којом је одбио као
неоснован апеланткињин захтјев за доношење
привремене мјере.
III. Чињенично стање
5. Чињенице
предмета
које
произилазе
из
апеланткињиних навода и докумената предочених
Уставном суду могу да се сумирају на сљедећи начин.
6. Пресудом Основног суда у Бањој Луци (у даљњем
тексту: Основни суд) број РС-2442/03 од 11.
септембра 2006. године одбијен је као неоснован
апеланткињин тужбени захтјев у дијелу којим је
тражила да суд поништи Одлуку тужене о отказу
уговора о раду број 01-151/03 од 16. јула 2003. године.
Наведеном одлуком апеланткињи је отказан уговор о
раду и раскинут радни однос без отказног рока
закључно са 17. јулом 2003. године. Апеланткиња је,
такође, тражила да суд наложи туженој да је врати на
рад и распореди на послове водитеља Пододјела
кредитирања у Одјелу послова са становништвом, те
да јој успостави радноправни однос од 17. јула 2003.
године па убудуће. Истом пресудом је одбачена
апеланткињина тужба у дијелу којим је тражила да јој
тужена исплати све накнаде по основу радног односа
од 17. јула 2003. године па до враћања на посао, те да
јој за то вријеме измири све законске обавезе везане за
пензијско, инвалидско и здравствено осигурање.
Такође, одбијен је као неоснован дио апеланткињиног
тужбеног захтјева којим је тражила да се тужена
обавеже да јој надокнади трошкове парничног
поступка у износу од 1.250,00 КМ.
7. У образложењу пресуде Основног суда је наведено да
је апеланткиња 15. септембра 2003. године поднијела
тужбу овом суду против тужене, те да је предмет овог
спора испитивање законитости Одлуке директора
тужене број 01-151/03 од 16. јула 2003. године, којом
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је апеланткињи отказан Уговор о раду број 655-188 од
1. јула 2002. године закључен на неодређено вријеме и
радни однос престао закључно са 17. јулом 2003.
године, без отказног рока и без права на отпремнину.
Основни суд је утврдио да је Одлуком тужене број 01151/03 од 16. јула 2003. године апеланткињи отказан
уговор о раду због неоправданог изостанка са посла у
трајању од три дана у календарској години, будући да
је починила тежу повреду радне обавезе из члана 91
ст. 1 и 2 тачка 8 Закона о раду, а у вези са чланом 113
став 1 тачка 1 наведеног закона ("Службени гласник
РС" бр. 38/00, 40/00, 26/01, 47/02 и 38/03; у даљњем
тексту: ЗОР), на основу чега послодавац има право
једностраног раскида уговора са радником. С тим у
вези, Основни суд је указао на одредбу члана 113 став
1 тачка 1 ЗОР-а којом је прописано да послодавац
може отказати уговор о раду раднику; ако радник
изврши тежу повреду радних обавеза из члана 91.
овог закона, и члана 91 ст. 1 и 2 тачка 8 којом је
прописано да се тежом повредом радних обавеза
сматра такво понашање радника на раду или у вези
са радом којим се наноси озбиљна штета интересима
послодавца, као и понашање радника из кога се
основано може закључити да даљи рад код
послодавца не би био могућ (члан 91 став 1); да је
неоправдани изостанак са посла у трајању од три
дана у календарској години, тежа повреда радне
обавезе (члан 91 став 2 тачка 8). Даље, Основни суд је
утврдио да је тужена апеланткињи отказала уговор о
раду и утврдила престанак радног однос закључно са
17. јулом 2003. године на основу члана 113 став 1
тачка 1 ЗОР-а и чланова 71 и 75 Правилника о раду
тужене. Чланом 71 Правилника о раду тужене
прописан је поступак тзв. редовног отказа уговора о
раду послодавца, док је чланом 75 прописан тзв.
ванредни отказ уговора о раду радника послодавца, а
ставом 2 алинејом 4 члана 75 регулисано је да се
нарочито тешком повредом радне обавезе из радног
односа сматра недолазак запосленог на рад три дана
без одобрења послодавца, док је ставом 3 истог члана
прописано да се уговор о раду може ванредно
отказати само у року од 15 дана од дана сазнања за
чињеницу на којој се ванредни отказ заснива. Имајући
у виду наведено, Основни суд је констатовао да је
међу парничним странкама спорна чињеница да ли је
апеланткиња у јулу 2003. године неоправдано
изостала са посла без одобрења послодавца.
Поступајући према наведеним одредбама ЗОР-а и
Правилника о раду тужене, те на основу изведених
доказа, апеланткињиног исказа, исказа свједока –
апеланткињиног непосредног руководиоца и њених
радних колега, те увидом у акт тужене под називом
"Преглед искориштења радног времена за мјесец јули
2003. године", Основни суд је утврдио да је
апеланткиња
у
календарској
2003.
години
неоправдано изостала са посла три дана, и то 10, 11. и
15. јула 2003. године. Тиме је починила тежу повреду
радне обавезе због неоправданог изостанка са посла у
трајању од три дана у календарској години, па је суд
закључио да је Одлука директора тужене број 01151/03 од 16. јула 2003. године, којом је апеланткињи
отказан уговор о раду, правилна и законита јер је
донесена у складу са одредбом члана 113 став 1 тачка
1 ЗОР-а и чланом 75 став 2 алинеја 4 Правилника о
раду тужене. У дијелу апеланткињиног тужбеног
захтјева којим је тражила да јој тужена изврши уплату
доприноса из пензијског, инвалидског и здравственог

8.

9.
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осигурања, Основни суд је на основу спроведеног
доказног поступка утврдио да је апеланткиња након
престанка радног односа код тужене засновала радни
однос у стоматолошкој ординацији власника др
Предрага Давидовића, по основу ког је примала плату
и на који износ су јој уплаћени сви доприноси, па је
апеланткињину тужбу у овом дијелу одбацио као
недозвољену, те због недостатка апеланткињиног
правног интереса да за овај дио потраживања води
парницу будући да није означила тачан износ
новчаних потраживања које потражује, као ни износ
који би тужена требала платити надлежним
фондовима на име тражених доприноса.
Окружни суд у Бањој Луци (у даљњем тексту:
Окружни суд) је Пресудом број 011-0-Ж-06-000 832
од 27. фебруара 2007. године уважио апеланткињину
жалбу и Пресуду Основног суда број РС-2442/03
преиначио у дијелу којим је одбијен апеланткињин
захтјев за поништавање Одлуке тужене о отказу
уговора о раду број 01-151/03 од 16. јула 2003. године
и да се туженој наложи да је врати на рад и распореди
на послове водитеља Пододјела кредитирања у Одјелу
послова са становништвом, односно да јој успостави
радноправни однос од 17. јула 2003. године па
убудуће, тако што је поништио као незакониту
Одлуку тужене о отказу уговора о раду број 01-151/03
од 16. јула 2003. године, с тим да се тужена обавезује
да апеланткињу врати на рад и распореди на послове и
радне задатке који одговарају њеној стручној спреми
и радним способностима. Истом пресудом је укинута
пресуда Основног суда у дијелу којим је одбачен
апеланткињин захтјев за исплату накнада по основу
радног односа за период од 17. јула 2003. године до
враћања на посао и обавезу уплате доприноса, као и у
дијелу којим је одбијен апеланткињин захтјев за
накнаду трошкова парничног поступка, па је у овом
дијелу предмет враћен првостепеном суду на поновни
поступак.
У образложењу пресуде је наведено да је тај суд на
основу чињеничног стања утврђеног у првостепеном
поступку утврдио да се одлука Основног суда, у
дијелу којим је одбијен као неоснован апеланткињин
захтјев за поништење одлуке тужене о отказу уговора
о раду, заснива на погрешној примјени материјалног
права, па је овај суд, поступајући према члану 229
став 1 тачка 4 Закона о парничном поступку (у
даљњем тексту: ЗПП), првостепену пресуду у том
дијелу преиначио тако што је поништио као
незакониту Одлуку тужене број 01-151/03 од 16. јула
2003. године, с тим да је туженој наложено да
апеланткињу врати на рад и распореди на послове и
радне задатке који одговарају њеној стручној спреми
и радним способностима. На основу списа предмета
првостепеног суда, Окружни суд је утврдио да је
тужена одлуку о отказу уговора о раду апеланткињи
донијела 16. јула 2003. године, у којој је наведено да
јој отказује уговор о раду због теже повреде радне
обавезе и радни однос раскида без отказног рока
закључно са 17. јулом 2003. године, без права на
отпремнину. Из образложења ове одлуке произилази
да је тужена апеланткињи једнострано раскинула
уговор о раду због неизвршења радних обавеза,
непоштовања временских рокова у извршавању
радних задатака, напуштања радног мјеста без
одобрења и због неоправданог изостанка с посла у
трајању дужем од три дана у календарској години.
Окружни суд је, такође, утврдио да из списа предмета
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произилази да тужена није водила никакав поступак
против апеланткиње због повреде радних обавеза,
нити јој је достављала било какав захтјев или
обавјештење да је против ње покренут дисциплински
поступак, а није тражила ни мишљење синдиката
тужене. Стога, сматра незаконитом одлуку тужене о
отказу уговора о раду апеланткињи јер одлука не
садржи вријеме, начин ни мјесто извршења повреде
радне обавезе, и због тога што она није
конкретизована, изузев навода о повреди радне
обавезе која се односи на апеланткињин изостанак с
посла у трајању од три дана, за који првостепени суд
сматра да је довољно конкретизован без обзира на то
што није назначено у које дане је апеланткиња
изостала, на основу чега је тај суд закључио да је
апеланткиња оваквим неоправданим изостанцима
починила тежу повреду радне обавезе из члана 90 став
2 тачка 8 ЗОР-а. Окружни суд је подсјетио на то да се
законитост одлуке послодавца испитује, како са
аспекта материјалне, тако и са аспекта формалне
законитости. Материјалноправна законитост одлуке
донесене у дисциплинском поступку подразумијева
правилну примјену материјалног права приликом
правне квалификације повреде радне дужности и
приликом утврђивања дисциплинске одговорности
као и индивидуализовања дисциплинске казне, док
формалноправна законитост одлуке послодавца
подразумијева доношење одлуке у поступку
утврђивања дисциплинске одговорности у законом и
општим актом послодавца прописаном поступку. Сем
тога, Окружни суд је указао на то да је суд дужан да
изврши оцјену законитости изречене дисциплинске
мјере, да је испита не само са становишта радњи него
и кривице радника, утврђујући чињенично стање у
парници, а не у дисциплинском поступку, при томе
испитујући правилност чињеница утврђених у
поступку дисциплинске одговорности. Испитујући
тачност тих чињеница, суд је везан чињеничним
описом радње која представља повреду радне обавезе
и не може мијењати чињенични идентитет повреде из
одлуке о изреченој мјери чију законитост оцјењује.
Окружни суд сматра да суд врши испитивање
истинитости чињеница да би се оцијенило да ли су
дисциплински органи водили рачуна о потпуно и
правилно утврђеном чињеничном стању и да ли су
правилно примијенили материјално право, од чега
зависи правилност одлуке о дисциплинској
одговорности. Сем тога, овај суд је указао и на
обавезу послодавца да поступи у складу са одредбом
члана 162 став 1 ЗОР-а, којом је прописано да је
послодавац дужан да у року од шест мјесеци од дана
ступања на снагу овог закона донесе правилник о
раду, којим се ближе уређују права и обавезе по
основу рада, док је ставом 2 закона прописано да је
обавеза послодавца да до доношења правилника
приликом остваривања права и обавеза радника
непосредно примјењује одредбе ЗОР-а. Окружни суд
је утврдио да је тужена Правилник о раду донијела у
јуну 2002. године и да се у одлуци о отказу уговора о
раду апеланткињи позива на Правилник, у смислу да
је апеланткиња учинила тежу повреду радне обавезе и
да јој се уговор о раду раскида на основу члана 113
став 1 тачка 1 ЗОР-а, члана 71 тачка 3 и члана 75
Правилника о раду тужене. Чланом 71 Правилника о
раду тужена је прописала тзв. редовни отказ уговора
послодавца, док је чланом 75 наведеног правилника
регулисан тзв. ванредни отказ којим је дефинисано да
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послодавац има могућност да откаже уговор о раду
без обавезе поштовања прописаног или договореног
отказног рока, ако због нарочито тешке повреде
обавезе из радног односа или неке друге важне
чињенице наставак радног односа даље није могућ, а
као нарочито тешка повреда обавезе из радног односа
предвиђен је и недолазак запосленог на рад три радна
дана без одобрења послодавца. Увидом у одредбе
Правилника о раду тужене, Окружни суд је утврдио
да овај Правилник не садржи одредбе о
дисциплинској одговорности радника и да тужена
њиме није регулисала питање, односно поступак
утврђивања тежих повреда радних обавеза, у смислу
одредбе члана 91 ЗОР-а, па сматра да се одредбе
Правилника на које се тужена позива не могу
примијенити у конкретном случају, јер се у ситуацији
када питање дисциплинске одговорности није уређено
општим актом послодавца (који мора бити у складу са
законом и не може садржавати одредбе које би биле у
супротности с њим), примјењују непосредно одредбе
ЗОР-а. ЗОР је предвидио обавезу послодавца да је
дужан, уколико сматра да постоји сумња да је радник
починио повреду радних обавеза, спровести поступак
у ком ће раднику морати јасно до знања ставити која
му се повреда радних обавеза ставља на терет, у чему
се та повреда састоји, као и да назначи вријеме када је
повреда радне обавезе учињена, да раднику омогући
давање одбране у погледу тога шта му ставља на
терет, те да размотри мишљење синдиката, ако је
достављено прије доношења одлуке, а што је, према
оцјени тог суда, минимум услова које послодавац
мора испоштовати. Сем тога, Окружни суд је указао
на то да је, у складу са одредбама ЗОР-а, у случају
спора пред судом терет доказивања постојања разлога
за отказ уговора о раду на послодавцу, што значи да је
послодавац дужан да наведе које повреде се раднику
стављају на терет и да у одговарајућем поступку
утврди да ли је радник те повреде извршио, а након
тога да донесе одлуку о одговорности радника која,
уколико је утврђено да је радник учинио повреду
радне обавезе, може бити отказивање уговора о раду,
а да недостатак било ког од ових елемената у одлуци
послодавца доводи до њене незаконитости.
10. Према томе, Окружни суд је закључио да тужена у
конкретној правној ствари није покренула нити
спровела никакав поступак против апеланткиње, нити
јој је ставила на знање за које повреде радне обавезе
се терети, када је повреда извршена и на који начин, и
да само паушално навођење повреда радних обавеза у
одлуци о отказу уговора о раду без спровођења било
каквог поступка значи да тужена није поступила у
складу са одредбама ЗОР-а, што овакву одлуку тужене
чини незаконитом. Окружни суд, такође, сматра
погрешним став првостепеног суда да је повреда,
односно апеланткињин неоправдан изостанак с посла
дуже од три дана у календарској години, наведеном
одлуком довољно конкретизована, будући да се из
наведене одлуке не види колико је дана тужена
сматрала да је апеланткиња изостала с посла и која су
то три дана. Окружни суд сматра погрешним став
првостепеног суда да је тужена тиме што је 16. јула
2003. године апеланткињу позвала на разговор, када
јој је указано на то да се, према њеном мишљењу,
апеланткиња не понаша онако како се од радника
очекује, апеланткињи омогућила право на одбрану.
Наиме, Окружни суд сматра да је, у складу са
релевантним одредбама ЗОР-а, послодавац дужан да
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раднику омогући право на одбрану, након што му
достави захтјев за покретање дисциплинског поступка
у ком ће тачно навести зашто га терети и на основу
ког ће радник моћи да зна о чему се изјашњава, те да
може дати своју одбрану. Такође, неспорно је да
тужена није тражила мишљење синдиката, на што је
обавезна према одредбама ЗОР-а, па, стога, све
наведено, према оцјени Окружног суда, одлуку
тужене чини незаконитом. Овај суд је оцијенио
погрешним став првостепеног суда да у оквиру
поступка пред судом у ком се тражи заштита права из
радног односа, у ком поступку послодавац доказује да
су постојали услови за отказ уговора о раду, суд има
овлашћење да утврђује које повреде су учињене, али
не у ситуацији када поступка за утврђивање тих
повреда радне обавезе није ни било. Наиме, суд у
поступку оцјењује законитост одлуке послодавца, а не
утврђује чињенично стање које није утврђено ни у
дисциплинском поступку, будући да није ни
спроведено, већ испитује правилност чињеница
утврђених у поступку дисциплинске одговорности и
везан је чињеничним описом радње која представља
повреду радне обавезе, те не може мијењати
чињенични идентитет повреде из одлуке о изреченој
мјери, што је, према мишљењу Окружног суда,
првостепени суд управо урадио. Дакле, како није било
никаквог дисциплинског поступка, а одлука о отказу
уговора о раду не садржи вријеме, начин а ни мјесто
извршења повреде радних обавеза, па ни повреде
неоправданог изостанка с посла дуже од три дана, то,
према оцјени Окружног суда, првостепени суд није
могао у поступку утврђивати када је апеланткиња
изостала с посла, дане њеног неоправданог изостанка
с посла, те да је на такав начин починила тежу
повреду радне дужности јер суд није дисциплински
орган, већ је његова улога да оцјењује законитост
изречене дисциплинске мјере. Сем тога, због пропуста
тужене да у одлуци о отказу уговора о раду наведе за
које повреде се апеланткиња терети, вријеме када су
те повреде извршене, Окружни суд сматра да све то
ову одлуку чини незаконитом, у смислу одредби ЗОРа. Окружни суд је на крају закључио да апеланткиња
основано жалбом указује на то да је првостепени суд
погрешно примијенио материјално право, па је,
имајући у виду наведено, оспорену одлуку, у дијелу
одлуке којим је одбијен њен захтјев за поништење
одлуке тужене о отказу уговора о раду и враћања на
посао, преиначио као у изреци пресуде, у складу са
одредбом члана 229 став 1 тачка 4 ЗПП. Како је
апеланткиња поставила и захтјев за исплату накнаде
по основу радног односа од дана престанка радног
односа до враћања на посао и захтјев за уплату
доприноса који је првостепени суд одбацио због
недостатка правног интереса и зато што захтјев није
прецизиран, односно не садржи одређени износ који
апеланткиња потражује по основу ове накнаде,
Окружни суд сматра да је првостепени суд у овом
дијелу апеланткињиног тужбеног захтјева био дужан
да од апеланткиње затражи да уреди тужбени захтјев,
те да је оваквим поступањем онемогућио странке да
расправљају о овом дијелу њеног тужбеног захтјева,
па је закључио да је и у овом дијелу одлуком
првостепеног суда повријеђена одредба члана 227 став
1 тачка 2 ЗПП.
11. Врховни суд је 14. октобра 2008. године, одлучујући о
ревизији тужене изјављеној против Пресуде
Окружног суда број 011-0-Ж-06-000 832 од 27.
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фебруара 2007. године, донио Пресуду број 118-0-Рев07-000 621 којом је ревизија тужене уважена и
пресуда Окружног суда од 27. фебруара 2007. године
преиначена тако што је апеланткињина жалба
одбијена и Пресуда Основног суда број Рс-2442/03 од
11. септембра 2006. године потврђена. У образложењу
пресуде Врховног суда је наведено да је овај суд на
основу увида у спис предмета, при томе имајући у
виду и правна схватања изнесена у одлукама
првостепеног и другостепеног суда, оцијенио да би
одлучивање о ревизији било од значаја за примјену
материјалног права и у другим случајевима, па је
ревизију тужене дозволио на основу одредбе члана
237 став 3 ЗПП. Врховни суд је указао на то да је
одредбом члана 115 ЗОР-а регулисано да, ако
послодавац раднику даје отказ уговора о раду због
теже повреде радних обавеза, дужан је да раднику
омогући да буде саслушан и да изнесе своју одбрану,
уколико је то могуће с обзиром на околности, као и да
размотри мишљење синдиката или савјета радника,
ако му је мишљење достављено прије доношења
коначне одлуке (став 1); да послодавац може дати
отказ уговора о раду због разлога наведених у ставу 1
овог члана у року од 30 дана од дана сазнања за
повреду радних обавеза и за учиниоца повреде (став
2), те да је у случају спора пред надлежним судом
послодавац дужан да докаже постојање разлога за
отказ уговора о раду (став 3). Врховни суд је навео да
из чињеничног стања утврђеног првостепеном
пресудом произилази да тужена није омогућила
апеланткињи да буде саслушана и да изнесе своју
одбрану, нити је размотрила мишљење синдиката,
али, исто тако, сматра да је тужена доказала у
поступку пред судом постојање разлога за отказ
уговора о раду апеланткињи, онако како је то
прописано у члану 115 став 3 ЗОР-а, и то на основу
исказа свједока, апеланткињиног исказа који је дала у
поступку пред судом, због чега сматра да је
првостепени суд правилно закључио да је
апеланткиња била неоправдано одсутна са посла у
трајању од три дана у 2003. години, те да је на тај
начин починила тежу повреду радних обавеза из
члана 91 ст. 1 и 2 тачка 9 ЗОР-а, односно из члана 75
став 1 алинеја 4 Правилника о раду тужене, због чега
сматра да јој је тужена оправдано отказала уговор о
раду. Према томе, Врховни суд је закључио да је
првостепени суд правилном примјеном члана 8 ЗПП
изведене доказе оцијенио на напријед описан начин.
Врховни суд, такође, истиче да су на наведени начин
отклоњени недостаци поступка пред органима тужене
који се односе на утврђивање права на одбрану и
неприбављање мишљења синдиката као и у поступку
пред првостепеним судом, јер сматра да је
апеланткињи у поступку пред судом омогућено да
изнесе све чињенице које сматра релевантним за
заштиту својих права из радног односа као и да
предложи одговарајуће доказе. Према томе, Врховни
суд је закључио да је апеланткиња починила тежу
повреду радних обавеза због којих јој је тужена
оправдано отказала уговор о раду, па сматра да став
другостепеног суда није правилан нити заснован на
релевантним одредбама закона, затим да је тужена као
послодавац, у смислу члана 115 став 3 ЗОР-а, доказала
постојање разлога за отказ уговора о раду
апеланткињи због теже повреде радних обавеза, те да
су на тај начин у поступку пред судом отклоњени
недостаци у односу на апеланткињино право на
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одбрану у поступку пред туженом и на достављање
мишљења синдиката, односно савјета радника. Даље,
након што је закључио да апеланткињи није
незаконито престао радни однос, Врховни суд је
мишљења да јој не припада право на накнаду по
основу радног односа, односно законских обавеза
везаних за пензијско, инвалидско и здравствено
осигурање, јер за то нису испуњени услови из члана
154 Закона о облигационим односима ("Службени
лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, те
"Службени гласник РС" бр. 17/93, 3/96 и 39/03; у
даљњем тексту: ЗОО), као и члана 117 ЗОР-а. Имајући
у виду наведено, Врховни суд је закључио да је
пресуда другостепеног суда заснована на правилно и
потпуно утврђеном чињеничном стању, али на
погрешној примјени материјалног права, па је
ревизију тужене уважио и одлучио као у изреци
пресуде на основу одредбе члана 250 став 1 ЗПП.
IV. Апелација
а) Наводи из апелације
12. Апеланткиња се жали да су јој оспореном одлуком
Врховног суда повријеђени право на одбрану као
један од сегмената права на правично суђење из члана
II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1
Европске конвенције за заштиту људских права и
основних слобода (у даљњем тексту: Европска
конвенција) и право на имовину из члана II/3к) Устава
Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз
Европску конвенцију. Сматра да је у конкретном
случају члан 6 Европске конвенције примјенљив, да се
ради о предмету грађанскоправне природе, те указује
на досадашњу праксу Уставног суда из одлука
Уставног суда број АП 633/04 од 27. маја 2005. године
и број АП 662/04 од 27. децембра 2006. године, у
којима је Уставни суд закључио да је дисциплински
поступак чији је резултат смјењивање са функције
према својој суштини изједначен са поступком у ком
се утврђује кривична оптужба. Повреду наведених
права апеланткиња види у поступању Врховног суда
који је произвољном примјеном материјалног права,
одредбе члана 115 ЗОР-а, усвојио ревизију тужене
закључивши да је тужена у поступку пред судовима
доказала постојање разлога за отказ уговора о раду
апеланткињи, којом одредбом је јасно прописана
обавеза тужене као послодавца, да је дужна у случају
отказа уговора о раду због теже повреде радних
обавеза омогућити раднику да буде саслушан и да
изнесе своју одбрану, уколико је то могуће с обзиром
на околности, као и да размотри мишљење синдиката
или савјета радника, ако му је мишљење достављено
прије доношења коначне одлуке. Стога, апеланткиња
поставља питање уопште сврсисходности члана 115
став 1 ЗОР-а сматрајући да је управо гаранција овог
члана да се спријече самовоља и арбитрарност
послодавца у његовим могућностима отказивања
уговора о раду без поштовања права радника, а
посебно његовог права на одбрану, које се, како
истиче, сматра једним од есенцијалних елемената
права на правично суђење, с обзиром на то да јој је
тужена отказала уговор о раду а да није претходно
покренула дисциплински поступак ради утврђивања
њене одговорности. Апеланткиња тврди да јој је
тужена једнострано раскинула уговор о раду а да
против ње није водила дисциплински поступак, тако
да јој није било омогућено право на одбрану, нити јој
је омогућено да у своју одбрану предлаже и изводи
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доказе. Истиче да ју је претпостављени само позвао на
разговор, па предлаже да се укине одлука Врховног
суда због произвољне примјене члана 115 ЗОР-а због
тога што сматра да је овај суд погрешно закључио да
јој је у поступку пред судом омогућено право на
одбрану, да су недостаци поступка пред органима
тужене у поступку доношења одлуке о отказу њеног
уговора о раду отклоњени у предметном поступку, те
предлаже да Уставни суд остави на снази пресуду
Окружног суда. Апеланткиња је, такође, поднијела
захтјев за доношење привремене мјере којом би
Уставни суд наложио туженој да је врати на рад и
распореди на послове које је обављала прије отказа
уговора о раду, или на друге послове у складу са
њеном стручном спремом и радним способностима,
јер би у супротном претрпјела ненадокнадиву штету,
будући да се пресуда Врховног суда заснива на
произвољној примјени материјалног права.
б) Одговор на апелацију
13. Врховни суд сматра да није повријеђено право на које
се апеланткиња позива у апелацији, те да у цијелости
остаје при свом правном ставу датом у пресуди тог
суда, па предлаже да се апелација одбије као
неоснована.
14. Основни суд у одговору на апелацију истиче да овај
суд у својој пресуди није починио повреду права на
која се апеланткиња позива у апелацији.
V. Релевантни прописи
15. У Закону о раду ("Службени гласник Републике
Српске" бр. 38/00, 40/00, 26/01, 47/02 и 38/03)
релевантне одредбе гласе:
Члан 91. ст. 1. и 2. тачка 8.
Тежом повредом радних обавеза сматра се такво
понашање радника на раду или у вези са радом којим се
наноси озбиљна штета интересима послодавца, као и
понашање радника из кога се основано може закључити да
даљи рад радника код послодавца не би био могућ.
У складу са ставом 1. овог члана, тежом повредом
радних обавеза, због којих послодавац може да
једнострано раскине уговор о раду са радником, сматрају
се:
8. неоправдан изостанак с посла у трајању од три дана
у календарској години,
[…]
Члан 113. став 1. тачка 1.
Послодавац може отказати уговор о раду раднику:
1. ако радник изврши тежу повреду радних обавеза из
члана 91. овог закона,
[…]
Члан 115. ст. 1, 2. и 3.
Ако послодавац даје раднику отказ уговора о раду
због теже повреде радних обавеза, дужан је да раднику
омогући да буде саслушан и да изнесе своју одбрану,
уколико је то могуће с обзиром на околности, као и да
размотри мишљење синдиката или савета радника, ако му
је мишљење достављено пре доношења коначне одлуке.
Послодавац може дати отказ уговора о раду из
разлога наведених у ставу 1. овог члана у року од 30 дана
од дана сазнања за повреду радних обавеза и за учиниоца
повреде.
У случају спора пред надлежним судом, послодавац је
дужан да докаже постојање разлога за отказ уговора о
раду.
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VI. Допустивост
16. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине, Уставни суд, такође, има апелациону
надлежност у питањима која су садржана у овом
Уставу, када она постану предмет спора због пресуде
било ког суда у Босни и Херцеговини.
17. У складу са чланом 16 став 1 Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су
против пресуде, односно одлуке која се њоме
оспорава, исцрпљени сви дјелотворни правни
лијекови могући према закону и ако се поднесе у року
од 60 дана од дана када је подносилац апелације
примио одлуку о посљедњем дјелотворном правном
лијеку који је користио.
18. У конкретном случају, предмет оспоравања
апелацијом је Пресуда Врховног суда број 118-0-Рев07-000 621 од 14. октобра 2008. године, против које
нема других дјелотворних правних лијекова могућих
према закону. Затим, оспорену пресуду апеланткиња
је примила 3. новембра 2008. године, а апелација је
поднесена 16. децембра 2008. године, тј. у року од 60
дана, како је прописано чланом 16 став 1 Правила
Уставног суда. Коначно, апелација испуњава и услове
из члана 16 ст. 2 и 4 Правила Уставног суда, зато што
није очигледно (prima facie) неоснована, нити постоји
неки други формални разлог због ког апелација није
допустива.
19. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине, члана 16 ст. 1, 2 и 4 Правила Уставног
суда, Уставни суд је утврдио да предметна апелација
испуњава услове у погледу допустивости.
VII. Меритум
20. Апеланткиња оспорава пресуду Врховног суда
тврдећи да су јој повријеђени право на правично
суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и
члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода (у даљњем тексту:
Европска конвенција) и право на имовину из члана
II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1
Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
Право на правично суђење
21. Члан II/3е) Устава Босне и Херцеговине:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају
људска права и основне слободе из става 2 овог члана, а
она обухватају:
е) Право на правичан поступак у грађанским и
кривичним стварима и друга права у вези с кривичним
поступком.
22. Члан 6 став 1 Европске конвенције у релевантном
дијелу гласи:
1. Приликом утврђивања грађанских права и обавеза
или основаности било какве кривичне оптужбе против
њега, свако има право на правичну и јавну расправу у
разумном року пред независним и непристрасним, законом
установљеним судом. […]
23. Уставни суд подсјећа на то да се, према устаљеној
пракси Уставног суда и Европског суда за људска
права (у даљњем тексту: Европски суд), члан 6 став 1
Европске конвенције примјењује на поступке чији је
исход одлучујући за утврђивање грађанских права и
обавеза. Сем тога, услов за примјенљивост члана 6
став 1 Европске конвенције јесте да у конкретном
поступку постоји спор око утврђивања грађанских
права и обавеза.
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24. Предметни поступак се односи на утврђивање
основаности
апеланткињиног
захтјева
за
поништавање одлуке тужене о отказу уговора о раду,
дакле, на предмет грађанскоправне природе, па је
члан 6 став 1 Европске конвенције примјенљив у овом
предмету. Стога, Уставни суд мора испитати је ли тај
поступак био правичан онако како то захтијева члан 6
став 1 Европске конвенције.
25. Правичност поступка се оцјењује на основу поступка
као цјелине (види Европски суд, Barbera, Messeque и
Jabardo против Шпаније, пресуда од 6. децембра
1988. године, серија А, број 146, став 68; и Уставни
суд, Одлука број У 63/01 од 27. јуна 2003. године,
објављена у "Службеном гласнику Босне и
Херцеговине" број 38/03).
26. У конкретном случају, апеланткиња сматра да јој је
право на правичан поступак повријеђено на начин
што је Врховни суд у поступку одлучивања о ревизији
тужене произвољно примијенио материјално право, тј.
одредбу члана 115 ЗОР-а, закључивши да је, без
обзира на то што јој послодавац није омогућио да
буде саслушана, односно да изнесе своју одбрану, а
дао јој је отказ уговора о раду, тај пропуст
компензиран поступком пред судом у ком је
апеланткиња имала могућност да изнесе своју
одбрану у односу на наводе послодаваца из отказа
уговора о раду због теже повреде радне дужности.
27. Уставни суд подсјећа на своју ранију праксу у којој је
усвојио сљедећи став: "Право на одбрану запосленика
се, у складу са чланом 90. ЗОР-а, може ускратити само
у случају ако постоје околности због којих није
оправдано очекивати од послодавца да омогући
одбрану. У ЗОР-у није прецизирано које су то
околности. С обзиром на значај права на одбрану,
Уставни суд запажа да свако ограничење права на
одбрану има суштински значај за оцјену законитости
отказа уговора о раду и, ако није респектирано, води
повреди права запосленика. Ово тим прије јер је право
на одбрану по свом карактеру универзално право које
познају сви поступци, па нема разлога да се оно у
конкретном случају искључи. Без обзира о каквим се
околностима ради, у поступку отказа уговора о раду
запосленику се мора омогућити право на одбрану у
поступку који је предвиђен нормативним актима
послодавца." (види Уставни суд, Одлука о
допустивости и меритуму број АП 773/04 од 15. јуна
2005. године, објављена у "Службеном гласнику БиХ"
број 73/05, тачка 26).
28. С тим у вези, Уставни суд подсјећа на то да је
одредбом члана 115 став 3 ЗОР-а прописана обавеза
послодавца да је дужан, у случају да раднику даје
отказ уговора о раду због теже повреде радних
обавеза, раднику омогућити да буде саслушан, да
изнесе своју одбрану, уколико је то могуће с обзиром
на околности, да размотри мишљење синдиката или
савјета радника, ако му је мишљење достављено прије
доношења коначне одлуке.
29. Имајући у виду наведено, за Уставни суд је кључно
питање да ли је Врховни суд арбитрарно примијенио
материјално право (одредбу члана 115 став 3 ЗОР-а)
закључивши да је у поступку пред редовним судовима
компензиран пропуст послодавца да омогући
апеланткињи да буде саслушана и изнесе своју
одбрану прије давања отказа уговора о раду због теже
повреде радне дужности.
30. Уставни суд је мишљења да одредбе члана 115 став 3
ЗОР-а прописују обавезу послодавца да запосленику
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омогући да буде саслушан и изнесе своју одбрану у
случају да послодавац запосленику даје отказ уговора
о раду због теже повреде радне дужности. Тачно је да
та обавеза није апсолутног карактера с обзиром на дио
те одредбе који гласи: "[...] уколико је то могуће [...]",
међутим, у конкретном случају Уставни суд не види
ни један разлог (нити је тако нешто послодавац
покушао доказати у поступку пред редовним
судовима) на основу ког би могао закључити да није
било могуће да апеланткиња пред послодавцем буде
саслушана и да изнесе своју одбрану прије отказа
уговора о раду због теже повреде радне дужности.
Чињеница да је послодавац упозорио апеланткињу да
треба на вријеме долазити на посао не ослобађа
послодавца обавезе према члану 115 став 3 ЗОР-а да
омогући апеланткињи да буде саслушана и да изнесе
своју одбрану у случају отказа уговора о раду због
теже повреде радне дужности. Стога је Уставни суд
мишљења да је у конкретном случају дошло до
арбитрарне примјене одредби члана 115 став 3 ЗОР-а
с обзиром на то да је a priori закључено да послодавац
није био дужан да апеланткињи омогући да буде
саслушана и да изнесе своју одбрану прије отказа
уговора о раду због теже повреде радне дужности, а
да уопште није испитивано да ли је заиста било
могуће да ту обавезу испуни послодавац (како је то
прописано одредбама члана 115 став 3 ЗОР-а), те је на
крају (опет без упоришта у ЗОР-у) закључено да се тај
пропуст може компензирати кроз судски поступак у
ком је апеланткиња имала могућност да изнесе своју
одбрану.
31. На основу свега наведеног, Уставни суд закључује да
је повријеђено апеланткињино право на правично
суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и
члана 6 став 1 Европске конвенције.
32. Насупрот ставу Врховног суда, Уставни суд сматра да
је Окружни суд дао јасне и прецизне одговоре на
питања да је тужена одлуком о отказу уговора о раду
апеланткињи због теже повреде радне дужности
повриједила апеланткињино право на одбрану, у
смислу одредбе члана 115 став 1 ЗОР-а због тога што
јој је једнострано раскинула уговор о раду, па је
таквим поступањем тужена ускратила апеланткињи
право на одбрану. Будући да пресуда Окружног суда
испуњава све услове права на правично суђење, те да
је апеланткиња није оспорила, а у интересу
поштовања и права на одбрану као једног од битних
сегмената права на правично суђење, Уставни суд је
одлучио оставити на снази пресуду Окружног суда.
Право на имовину
33. С обзиром на закључак Уставног суда у погледу
повреде члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и
члана 6 став 1 Европске конвенције, Уставни суд
сматра да није неопходно посебно разматрати дио
апелације који се односи на повреду права на имовину
јер су наводи из апелације о наводној повреди права
на имовину идентични наводима у погледу повреде
права на правично суђење.
VIII. Закључак
34. Уставни суд закључује да је Врховни суд у
конкретном случају произвољно примијенио одредбу
члана 115 став 3 ЗОР-а, што је довело до арбитрарне
одлуке којом је повријеђено апеланткињино право на
правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције.
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35. На основу члана 61 ст. 1 и 2 и члана 64 став 2 Правила
Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у
диспозитиву ове одлуке.
36. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине,
одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда
Босне и Херцеговине
Проф. др Миодраг Симовић, с. р.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudija, u
predmetu broj AP 3857/08, rješavajući apelaciju Gordane
Davidović, na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, člana 59. stav 2. alineja 2, člana 61. st. 1. i 2. i
člana 64. stav 2. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i
51/09), u sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, potpredsjednica
Seada Palavrić, potpredsjednica
Mato Tadić, sudija
Mirsad Ćeman, sudija
na sjednici održanoj 6. decembra 2011. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Usvaja se apelacija Gordane Davidović.
Utvrđuje se povreda prava na pravično suđenje iz člana
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Ukida se Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj
118-0-Rev-07-000 621 od 14. oktobra 2008. godine.
Ostavlja se na snazi Presuda Okružnog suda u Banjoj Luci
broj 011-0-Ž-06-000 832 od 27. februara 2007. godine.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i u
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. Gordana Davidović (u daljnjem tekstu: apelantica) iz
Banje Luke podnijela je 16. decembra 2008. godine
apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Presude Vrhovnog
suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud)
broj 118-0-Rev-07-000 621 od 14. oktobra 2008. godine.
Apelantica je, također, podnijela zahtjev za donošenje
privremene mjere kojom bi Ustavni sud naložio Hypo
Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka (u daljnjem tekstu:
tužena) da je vrati na poslove koje je obavljala prije
donošenja odluke o otkazu ugovora o radu ili na druge
poslove koji odgovaraju njenim stručnim i radnim
sposobnostima.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na osnovu člana 22. stav 1. Pravila Ustavnog suda, od
Vrhovnog i Osnovnog suda zatraženo je 4. augusta 2009.
godine da dostave odgovore na apelaciju. Od tužene kao
učesnika u postupku zatraženo je 28. septembra 2011.
godine da dostavi odgovor na apelaciju. Vrhovni sud je
dostavio odgovor 8. augusta 2009. godine, Osnovni sud
11. augusta 2009. godine, a tužena 11. oktobra 2011.
godine.

1

Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 29/12
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3.

Na osnovu člana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,
odgovori Vrhovnog i Osnovnog suda dostavljeni su
apelantici 19. augusta 2009. godine, a odgovor tužene 12.
oktobra 2011. godine.
4. Ustavni sud je na sjednici Malog vijeća od 12. februara
2009. godine, u predmetu broj AP 3857/08, donio odluku
o privremenoj mjeri kojom je odbio kao neosnovan
apelanticin zahtjev za donošenje privremene mjere.
III. Činjenično stanje
5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelanticinih navoda
i dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se
sumirati na sljedeći način.
6. Presudom Osnovnog suda u Banjoj Luci (u daljnjem
tekstu: Osnovni sud) broj RS-2442/03 od 11. septembra
2006. godine odbijen je kao neosnovan apelanticin
tužbeni zahtjev u dijelu kojim je tražila da sud poništi
Odluku tužene o otkazu ugovora o radu broj 01-151/03 od
16. jula 2003. godine. Navedenom odlukom apelantici je
otkazan ugovor o radu i raskinut radni odnos bez otkaznog
roka zaključno sa 17. julom 2003. godine. Apelantica je,
također, tražila da sud naloži tuženoj da je vrati na rad i
rasporedi na poslove voditelja Pododjela kreditiranja u
Odjelu poslova sa stanovništvom, te da joj uspostavi
radnopravni odnos od 17. jula 2003. godine pa ubuduće.
Istom presudom je odbačena apelanticina tužba u dijelu
kojim je tražila da joj tužena isplati sve naknade po
osnovu radnog odnosa od 17. jula 2003. godine pa do
vraćanja na posao, te da joj za to vrijeme izmiri sve
zakonske obaveze vezane za penzijsko, invalidsko i
zdravstveno osiguranje. Također, odbijen je kao
neosnovan dio apelanticinog tužbenog zahtjeva kojim je
tražila da se tužena obaveže da joj nadoknadi troškove
parničnog postupka u iznosu od 1.250,00 KM.
7. U obrazloženju presude Osnovnog suda je navedeno da je
apelantica 15. septembra 2003. godine podnijela tužbu
ovom sudu protiv tužene, te da je predmet ovog spora
ispitivanje zakonitosti Odluke direktora tužene broj 01151/03 od 16. jula 2003. godine, kojom je apelantici
otkazan Ugovor o radu broj 655-188 od 1. jula 2002.
godine zaključen na neodređeno vrijeme i radni odnos
prestao zaključno sa 17. julom 2003. godine, bez otkaznog
roka i bez prava na otpremninu. Osnovni sud je utvrdio da
je Odlukom tužene broj 01-151/03 od 16. jula 2003.
godine apelantici otkazan ugovor o radu zbog
neopravdanog izostanka sa posla u trajanju od tri dana u
kalendarskoj godini, budući da je počinila težu povredu
radne obaveze iz člana 91. st. 1. i 2. tačka 8. Zakona o
radu, a u vezi sa članom 113. stav 1. tačka 1. navedenog
zakona ("Službeni glasnik RS" br. 38/00, 40/00, 26/01,
47/02 i 38/03; u daljnjem tekstu: ZOR), na osnovu čega
poslodavac ima pravo jednostranog raskida ugovora sa
radnikom. S tim u vezi, Osnovni sud je ukazao na odredbu
člana 113. stav 1. tačka 1. ZOR-a kojom je propisano da
poslodavac može otkazati ugovor o radu radniku; ako
radnik izvrši težu povredu radnih obaveza iz člana 91.
ovog zakona, i člana 91. st. 1. i 2. tačka 8. kojom je
propisano da se težom povredom radnih obaveza smatra
takvo ponašanje radnika na radu ili u vezi sa radom kojim
se nanosi ozbiljna šteta interesima poslodavca, kao i
ponašanje radnika iz koga se osnovano može zaključiti da
dalji rad kod poslodavca ne bi bio moguć (član 91. stav
1); da je neopravdani izostanak sa posla u trajanju od tri
dana u kalendarskoj godini, teža povreda radne obaveze
(član 91. stav 2. tačka 8). Dalje, Osnovni sud je utvrdio da
je tužena apelantici otkazala ugovor o radu i utvrdila
prestanak radnog odnos zaključno sa 17. julom 2003.

8.
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godine na osnovu člana 113. stav 1. tačka 1. ZOR-a i
članova 71. i 75. Pravilnika o radu tužene. Članom 71.
Pravilnika o radu tužene propisan je postupak tzv.
redovnog otkaza ugovora o radu poslodavca, dok je
članom 75. propisan tzv. vanredni otkaz ugovora o radu
radnika poslodavca, a stavom 2. alinejom 4. člana 75.
regulirano je da se naročito teškom povredom radne
obaveze iz radnog odnosa smatra nedolazak zaposlenog
na rad tri dana bez odobrenja poslodavca, dok je stavom
3. istog člana propisano da se ugovor o radu može
vanredno otkazati samo u roku od 15 dana od dana
saznanja za činjenicu na kojoj se vanredni otkaz zasniva.
Imajući u vidu navedeno, Osnovni sud je konstatirao da je
među parničnim strankama sporna činjenica da li je
apelantica u julu 2003. godine neopravdano izostala sa
posla bez odobrenja poslodavca. Postupajući prema
navedenim odredbama ZOR-a i Pravilnika o radu tužene,
te na osnovu izvedenih dokaza, apelanticinog iskaza,
iskaza svjedoka – apelanticinog neposrednog rukovodioca
i njenih radnih kolega, te uvidom u akt tužene pod
nazivom "Pregled iskorištenja radnog vremena za mjesec
juli 2003. godine", Osnovni sud je utvrdio da je apelantica
u kalendarskoj 2003. godini neopravdano izostala sa posla
tri dana, i to 10, 11. i 15. jula 2003. godine. Time je
počinila težu povredu radne obaveze zbog neopravdanog
izostanka sa posla u trajanju od tri dana u kalendarskoj
godini, pa je sud zaključio da je Odluka direktora tužene
broj 01-151/03 od 16. jula 2003. godine, kojom je
apelantici otkazan ugovor o radu, pravilna i zakonita jer je
donesena u skladu sa odredbom člana 113. stav 1. tačka 1.
ZOR-a i članom 75. stav 2. alineja 4. Pravilnika o radu
tužene. U dijelu apelanticinog tužbenog zahtjeva kojim je
tražila da joj tužena izvrši uplatu doprinosa iz penzijskog,
invalidskog i zdravstvenog osiguranja, Osnovni sud je na
osnovu provedenog dokaznog postupka utvrdio da je
apelantica nakon prestanka radnog odnosa kod tužene
zasnovala radni odnos u stomatološkoj ordinaciji vlasnika
dr. Predraga Davidovića, po osnovu kojeg je primala
plaću i na koji iznos su joj uplaćeni svi doprinosi, pa je
apelanticinu tužbu u ovom dijelu odbacio kao
nedopuštenu, te zbog nedostatka apelanticinog pravnog
interesa da za ovaj dio potraživanja vodi parnicu budući
da nije označila tačan iznos novčanih potraživanja koje
potražuje, kao ni iznos koji bi tužena trebala platiti
nadležnim fondovima na ime traženih doprinosa.
Okružni sud u Banjoj Luci (u daljnjem tekstu: Okružni
sud) je Presudom broj 011-0-Ž-06-000 832 od 27.
februara 2007. godine uvažio apelanticinu žalbu i Presudu
Osnovnog suda broj RS-2442/03 preinačio u dijelu kojim
je odbijen apelanticin zahtjev za poništavanje Odluke
tužene o otkazu ugovora o radu broj 01-151/03 od 16. jula
2003. godine i da se tuženoj naloži da je vrati na rad i
rasporedi na poslove voditelja Pododjela kreditiranja u
Odjelu poslova sa stanovništvom, odnosno da joj
uspostavi radnopravni odnos od 17. jula 2003. godine pa
ubuduće, tako što je poništio kao nezakonitu Odluku
tužene o otkazu ugovora o radu broj 01-151/03 od 16. jula
2003. godine, s tim da se tužena obavezuje da apelanticu
vrati na rad i rasporedi na poslove i radne zadatke koji
odgovaraju njenoj stručnoj spremi i radnim
sposobnostima. Istom presudom je ukinuta presuda
Osnovnog suda u dijelu kojim je odbačen apelanticin
zahtjev za isplatu naknada po osnovu radnog odnosa za
period od 17. jula 2003. godine do vraćanja na posao i
obavezu uplate doprinosa, kao i u dijelu kojim je odbijen
apelanticin zahtjev za naknadu troškova parničnog
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postupka, pa je u ovom dijelu predmet vraćen
prvostepenom sudu na ponovni postupak.
U obrazloženju presude je navedeno da je taj sud na
osnovu činjeničnog stanja utvrđenog u prvostepenom
postupku utvrdio da se odluka Osnovnog suda, u dijelu
kojim je odbijen kao neosnovan apelanticin zahtjev za
poništenje odluke tužene o otkazu ugovora o radu, zasniva
na pogrešnoj primjeni materijalnog prava, pa je ovaj sud,
postupajući prema članu 229. stav 1. tačka 4. Zakona o
parničnom postupku (u daljnjem tekstu: ZPP),
prvostepenu presudu u tom dijelu preinačio tako što je
poništio kao nezakonitu Odluku tužene broj 01-151/03 od
16. jula 2003. godine, s tim da je tuženoj naloženo da
apelanticu vrati na rad i rasporedi na poslove i radne
zadatke koji odgovaraju njenoj stručnoj spremi i radnim
sposobnostima. Na osnovu spisa predmeta prvostepenog
suda, Okružni sud je utvrdio da je tužena odluku o otkazu
ugovora o radu apelantici donijela 16. jula 2003. godine, u
kojoj je navedeno da joj otkazuje ugovor o radu zbog teže
povrede radne obaveze i radni odnos raskida bez otkaznog
roka zaključno sa 17. julom 2003. godine, bez prava na
otpremninu. Iz obrazloženja ove odluke proizlazi da je
tužena apelantici jednostrano raskinula ugovor o radu
zbog neizvršenja radnih obaveza, nepoštivanja
vremenskih rokova u izvršavanju radnih zadataka,
napuštanja radnog mjesta bez odobrenja i zbog
neopravdanog izostanka s posla u trajanju dužem od tri
dana u kalendarskoj godini. Okružni sud je, također,
utvrdio da iz spisa predmeta proizlazi da tužena nije
vodila nikakav postupak protiv apelantice zbog povrede
radnih obaveza, niti joj je dostavljala bilo kakav zahtjev ili
obavještenje da je protiv nje pokrenut disciplinski
postupak, a nije tražila ni mišljenje sindikata tužene.
Stoga, smatra nezakonitom odluku tužene o otkazu
ugovora o radu apelantici jer odluka ne sadrži vrijeme,
način ni mjesto izvršenja povrede radne obaveze, i zbog
toga što ona nije konkretizirana, izuzev navoda o povredi
radne obaveze koja se odnosi na apelanticin izostanak s
posla u trajanju od tri dana, za koji prvostepeni sud smatra
da je dovoljno konkretiziran bez obzira na to što nije
naznačeno u koje dane je apelantica izostala, na osnovu
čega je taj sud zaključio da je apelantica ovakvim
neopravdanim izostancima počinila težu povredu radne
obaveze iz člana 90. stav 2. tačka 8. ZOR-a. Okružni sud
je podsjetio na to da se zakonitost odluke poslodavca
ispituje, kako sa aspekta materijalne, tako i sa aspekta
formalne zakonitosti. Materijalnopravna zakonitost odluke
donesene u disciplinskom postupku podrazumijeva
pravilnu primjenu materijalnog prava prilikom pravne
kvalifikacije povrede radne dužnosti i prilikom
utvrđivanja
disciplinske
odgovornosti
kao
i
individualiziranja disciplinske kazne, dok formalnopravna
zakonitost odluke poslodavca podrazumijeva donošenje
odluke u postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti
u zakonom i općim aktom poslodavca propisanom
postupku. Osim toga, Okružni sud je ukazao na to da je
sud dužan da izvrši ocjenu zakonitosti izrečene
disciplinske mjere, da je ispita ne samo sa stanovišta
radnji nego i krivice radnika, utvrđujući činjenično stanje
u parnici, a ne u disciplinskom postupku, pri tome
ispitujući pravilnost činjenica utvrđenih u postupku
disciplinske odgovornosti. Ispitujući tačnost tih činjenica,
sud je vezan činjeničnim opisom radnje koja predstavlja
povredu radne obaveze i ne može mijenjati činjenični
identitet povrede iz odluke o izrečenoj mjeri čiju
zakonitost ocjenjuje. Okružni sud smatra da sud vrši
ispitivanje istinitosti činjenica da bi se ocijenilo da li su
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disciplinski organi vodili računa o potpuno i pravilno
utvrđenom činjeničnom stanju i da li su pravilno
primijenili materijalno pravo, od čega zavisi pravilnost
odluke o disciplinskoj odgovornosti. Osim toga, ovaj sud
je ukazao i na obavezu poslodavca da postupi u skladu sa
odredbom člana 162. stav 1. ZOR-a, kojom je propisano
da je poslodavac dužan da u roku od šest mjeseci od dana
stupanja na snagu ovog zakona donese pravilnik o radu,
kojim se bliže uređuju prava i obaveze po osnovu rada,
dok je stavom 2. zakona propisano da je obaveza
poslodavca da do donošenja pravilnika prilikom
ostvarivanja prava i obaveza radnika neposredno
primjenjuje odredbe ZOR-a. Okružni sud je utvrdio da je
tužena Pravilnik o radu donijela u junu 2002. godine i da
se u odluci o otkazu ugovora o radu apelantici poziva na
Pravilnik, u smislu da je apelantica učinila težu povredu
radne obaveze i da joj se ugovor o radu raskida na osnovu
člana 113. stav 1. tačka 1. ZOR-a, člana 71. tačka 3. i
člana 75. Pravilnika o radu tužene. Članom 71. Pravilnika
o radu tužena je propisala tzv. redovni otkaz ugovora
poslodavca, dok je članom 75. navedenog pravilnika
reguliran tzv. vanredni otkaz kojim je definirano da
poslodavac ima mogućnost otkazati ugovor o radu bez
obaveze poštivanja propisanog ili dogovorenog otkaznog
roka, ako zbog osobito teške povrede obaveze iz radnog
odnosa ili neke druge važne činjenice nastavak radnog
odnosa dalje nije moguć, a kao osobito teška povreda
obaveze iz radnog odnosa predviđen je i nedolazak
zaposlenog na rad tri radna dana bez odobrenja
poslodavca. Uvidom u odredbe Pravilnika o radu tužene,
Okružni sud je utvrdio da ovaj Pravilnik ne sadrži odredbe
o disciplinskoj odgovornosti radnika i da tužena njime
nije regulirala pitanje, odnosno postupak utvrđivanja težih
povreda radnih obaveza, u smislu odredbe člana 91. ZORa, pa smatra da se odredbe Pravilnika na koje se tužena
poziva ne mogu primijeniti u konkretnom slučaju, jer se u
situaciji kada pitanje disciplinske odgovornosti nije
uređeno općim aktom poslodavca (koji mora biti u skladu
sa zakonom i ne može sadržavati odredbe koje bi bile u
suprotnosti s njim), primjenjuju neposredno odredbe
ZOR-a. ZOR je predvidio obavezu poslodavca da je
dužan, ukoliko smatra da postoji sumnja da je radnik
počinio povredu radnih obaveza, provesti postupak u
kojem će radniku morati jasno do znanja staviti koja mu
se povreda radnih obaveza stavlja na teret, u čemu se ta
povreda sastoji, kao i da naznači vrijeme kada je povreda
radne obaveze učinjena, da radniku omogući davanje
odbrane u pogledu toga šta mu stavlja na teret, te da
razmotri mišljenje sindikata, ako je dostavljeno prije
donošenja odluke, a što je, prema ocjeni tog suda,
minimum uvjeta koje poslodavac mora ispoštovati. Osim
toga, Okružni sud je ukazao na to da je, u skladu sa
odredbama ZOR-a, u slučaju spora pred sudom teret
dokazivanja postojanja razloga za otkaz ugovora o radu na
poslodavcu, što znači da je poslodavac dužan da navede
koje povrede se radniku stavljaju na teret i da u
odgovarajućem postupku utvrdi da li je radnik te povrede
izvršio, a nakon toga da donese odluku o odgovornosti
radnika koja, ukoliko je utvrđeno da je radnik učinio
povredu radne obaveze, može biti otkazivanje ugovora o
radu, a da nedostatak bilo kojeg od ovih elemenata u
odluci poslodavca dovodi do njene nezakonitosti.
10. Prema tome, Okružni sud je zaključio da tužena u
konkretnoj pravnoj stvari nije pokrenula niti provela
nikakav postupak protiv apelantice, niti joj je stavila na
znanje za koje povrede radne obaveze se tereti, kada je
povreda izvršena i na koji način, i da samo paušalno
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navođenje povreda radnih obaveza u odluci o otkazu
ugovora o radu bez provođenja bilo kakvog postupka
znači da tužena nije postupila u skladu sa odredbama
ZOR-a, što ovakvu odluku tužene čini nezakonitom.
Okružni sud, također, smatra pogrešnim stav
prvostepenog suda da je povreda, odnosno apelanticin
neopravdan izostanak s posla duže od tri dana u
kalendarskoj godini, navedenom odlukom dovoljno
konkretizirana, budući da se iz navedene odluke ne vidi
koliko je dana tužena smatrala da je apelantica izostala s
posla i koja su to tri dana. Okružni sud smatra pogrešnim
stav prvostepenog suda da je tužena time što je 16. jula
2003. godine apelanticu pozvala na razgovor, kada joj je
ukazano na to da se, prema njenom mišljenju, apelantica
ne ponaša onako kako se od radnika očekuje, apelantici
omogućila pravo na odbranu. Naime, Okružni sud smatra
da je, u skladu sa relevantnim odredbama ZOR-a,
poslodavac dužan radniku omogućiti pravo na odbranu,
nakon što mu dostavi zahtjev za pokretanje disciplinskog
postupka u kojem će tačno navesti zašto ga tereti i na
osnovu kojeg će radnik moći da zna o čemu se izjašnjava,
te da može dati svoju odbranu. Također, nesporno je da
tužena nije tražila mišljenje sindikata, na što je obavezna
prema odredbama ZOR-a, pa, stoga, sve navedeno, prema
ocjeni Okružnog suda, odluku tužene čini nezakonitom.
Ovaj sud je ocijenio pogrešnim stav prvostepenog suda da
u okviru postupka pred sudom u kojem se traži zaštita
prava iz radnog odnosa, u kojem postupku poslodavac
dokazuje da su postojali uvjeti za otkaz ugovora o radu,
sud ima ovlaštenje da utvrđuje koje povrede su učinjene,
ali ne u situaciji kada postupka za utvrđivanje tih povreda
radne obaveze nije ni bilo. Naime, sud u postupku
ocjenjuje zakonitost odluke poslodavca, a ne utvrđuje
činjenično stanje koje nije utvrđeno ni u disciplinskom
postupku, budući da nije ni provedeno, već ispituje
pravilnost činjenica utvrđenih u postupku disciplinske
odgovornosti i vezan je činjeničnim opisom radnje koja
predstavlja povredu radne obaveze, te ne može mijenjati
činjenični identitet povrede iz odluke o izrečenoj mjeri,
što je, prema mišljenju Okružnog suda, prvostepeni sud
upravo uradio. Dakle, kako nije bilo nikakvog
disciplinskog postupka, a odluka o otkazu ugovora o radu
ne sadrži vrijeme, način a ni mjesto izvršenja povrede
radnih obaveza, pa ni povrede neopravdanog izostanka s
posla duže od tri dana, to, prema ocjeni Okružnog suda,
prvostepeni sud nije mogao u postupku utvrđivati kada je
apelantica izostala s posla, dane njenog neopravdanog
izostanka s posla, te da je na takav način počinila težu
povredu radne dužnosti jer sud nije disciplinski organ, već
je njegova uloga da ocjenjuje zakonitost izrečene
disciplinske mjere. Osim toga, zbog propusta tužene da u
odluci o otkazu ugovora o radu navede za koje povrede se
apelantica tereti, vrijeme kada su te povrede izvršene,
Okružni sud smatra da sve to ovu odluku čini
nezakonitom, u smislu odredaba ZOR-a. Okružni sud je
na kraju zaključio da apelantica osnovano žalbom ukazuje
na to da je prvostepeni sud pogrešno primijenio
materijalno pravo, pa je, imajući u vidu navedeno,
osporenu odluku, u dijelu odluke kojim je odbijen njen
zahtjev za poništenje odluke tužene o otkazu ugovora o
radu i vraćanja na posao, preinačio kao u izreci presude, u
skladu sa odredbom člana 229. stav 1. tačka 4. ZPP. Kako
je apelantica postavila i zahtjev za isplatu naknade po
osnovu radnog odnosa od dana prestanka radnog odnosa
do vraćanja na posao i zahtjev za uplatu doprinosa koji je
prvostepeni sud odbacio zbog nedostatka pravnog interesa
i zato što zahtjev nije preciziran, odnosno ne sadrži
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određeni iznos koji apelantica potražuje po osnovu ove
naknade, Okružni sud smatra da je prvostepeni sud u
ovom dijelu apelanticinog tužbenog zahtjeva bio dužan da
od apelantice zatraži da uredi tužbeni zahtjev, te da je
ovakvim postupanjem onemogućio stranke da raspravljaju
o ovom dijelu njenog tužbenog zahtjeva, pa je zaključio
da je i u ovom dijelu odlukom prvostepenog suda
povrijeđena odredba člana 227. stav 1. tačka 2. ZPP.
11. Vrhovni sud je 14. oktobra 2008. godine, odlučujući o
reviziji tužene izjavljenoj protiv Presude Okružnog suda
broj 011-0-Ž-06-000 832 od 27. februara 2007. godine,
donio Presudu broj 118-0-Rev-07-000 621 kojom je
revizija tužene uvažena i presuda Okružnog suda od 27.
februara 2007. godine preinačena tako što je apelanticina
žalba odbijena i Presuda Osnovnog suda broj Rs-2442/03
od 11. septembra 2006. godine potvrđena. U obrazloženju
presude Vrhovnog suda je navedeno da je ovaj sud na
osnovu uvida u spis predmeta, pri tome imajući u vidu i
pravna shvatanja iznesena u odlukama prvostepenog i
drugostepenog suda, ocijenio da bi odlučivanje o reviziji
bilo od značaja za primjenu materijalnog prava i u drugim
slučajevima, pa je reviziju tužene dopustio na osnovu
odredbe člana 237. stav 3. ZPP. Vrhovni sud je ukazao na
to da je odredbom člana 115. ZOR-a regulirano da, ako
poslodavac radniku daje otkaz ugovora o radu zbog teže
povrede radnih obaveza, dužan je da radniku omogući da
bude saslušan i da iznese svoju odbranu, ukoliko je to
moguće s obzirom na okolnosti, kao i da razmotri
mišljenje sindikata ili savjeta radnika, ako mu je mišljenje
dostavljeno prije donošenja konačne odluke (stav 1); da
poslodavac može dati otkaz ugovora o radu zbog razloga
navedenih u stavu 1. ovog člana u roku od 30 dana od
dana saznanja za povredu radnih obaveza i za učinioca
povrede (stav 2), te da je u slučaju spora pred nadležnim
sudom poslodavac dužan da dokaže postojanje razloga za
otkaz ugovora o radu (stav 3). Vrhovni sud je naveo da iz
činjeničnog stanja utvrđenog prvostepenom presudom
proizlazi da tužena nije omogućila apelantici da bude
saslušana i da iznese svoju odbranu, niti je razmotrila
mišljenje sindikata, ali, isto tako, smatra da je tužena
dokazala u postupku pred sudom postojanje razloga za
otkaz ugovora o radu apelantici, onako kako je to
propisano u članu 115. stav 3. ZOR-a, i to na osnovu
iskaza svjedoka, apelanticinog iskaza koji je dala u
postupku pred sudom, zbog čega smatra da je prvostepeni
sud pravilno zaključio da je apelantica bila neopravdano
odsutna sa posla u trajanju od tri dana u 2003. godini, te
da je na taj način počinila težu povredu radnih obaveza iz
člana 91. st. 1. i 2. tačka 9. ZOR-a, odnosno iz člana 75.
stav 1. alineja 4. Pravilnika o radu tužene, zbog čega
smatra da joj je tužena opravdano otkazala ugovor o radu.
Prema tome, Vrhovni sud je zaključio da je prvostepeni
sud pravilnom primjenom člana 8. ZPP izvedene dokaze
ocijenio na naprijed opisan način. Vrhovni sud, također,
ističe da su na navedeni način otklonjeni nedostaci
postupka pred organima tužene koji se odnose na
utvrđivanje prava na odbranu i nepribavljanje mišljenja
sindikata kao i u postupku pred prvostepenim sudom, jer
smatra da je apelantici u postupku pred sudom
omogućeno da iznese sve činjenice koje smatra
relevantnim za zaštitu svojih prava iz radnog odnosa kao i
da predloži odgovarajuće dokaze. Prema tome, Vrhovni
sud je zaključio da je apelantica počinila težu povredu
radnih obaveza zbog kojih joj je tužena opravdano
otkazala ugovor o radu, pa smatra da stav drugostepenog
suda nije pravilan niti zasnovan na relevantnim
odredbama zakona, zatim da je tužena kao poslodavac, u
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smislu člana 115. stav 3. ZOR-a, dokazala postojanje
razloga za otkaz ugovora o radu apelantici zbog teže
povrede radnih obaveza, te da su na taj način u postupku
pred sudom otklonjeni nedostaci u odnosu na apelanticino
pravo na odbranu u postupku pred tuženom i na
dostavljanje mišljenja sindikata, odnosno savjeta radnika.
Dalje, nakon što je zaključio da apelantici nije nezakonito
prestao radni odnos, Vrhovni sud je mišljenja da joj ne
pripada pravo na naknadu po osnovu radnog odnosa,
odnosno zakonskih obaveza vezanih za penzijsko,
invalidsko i zdravstveno osiguranje, jer za to nisu
ispunjeni uvjeti iz člana 154. Zakona o obligacionim
odnosima ("Službeni list SFRJ" br. 29/78, 39/85, 45/89 i
57/89, te "Službeni glasnik RS" br. 17/93, 3/96 i 39/03; u
daljnjem tekstu: ZOO), kao i člana 117. ZOR-a. Imajući u
vidu navedeno, Vrhovni sud je zaključio da je presuda
drugostepenog suda zasnovana na pravilno i potpuno
utvrđenom činjeničnom stanju, ali na pogrešnoj primjeni
materijalnog prava, pa je reviziju tužene uvažio i odlučio
kao u izreci presude na osnovu odredbe člana 250. stav 1.
ZPP.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
12. Apelantica se žali da su joj osporenom odlukom
Vrhovnog suda povrijeđeni pravo na odbranu kao jedan
od segmenata prava na pravično suđenje iz člana II/3.e)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u
daljnjem tekstu: Evropska konvencija) i pravo na imovinu
iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1.
Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Smatra da je u
konkretnom slučaju član 6. Evropske konvencije
primjenjiv, da se radi o predmetu građanskopravne
prirode, te ukazuje na dosadašnju praksu Ustavnog suda iz
odluka Ustavnog suda broj AP 633/04 od 27. maja 2005.
godine i broj AP 662/04 od 27. decembra 2006. godine, u
kojima je Ustavni sud zaključio da je disciplinski
postupak čiji je rezultat smjenjivanje sa funkcije prema
svojoj suštini izjednačen sa postupkom u kojem se
utvrđuje krivična optužba. Povredu navedenih prava
apelantica vidi u postupanju Vrhovnog suda koji je
proizvoljnom primjenom materijalnog prava, odredbe
člana 115. ZOR-a, usvojio reviziju tužene zaključivši da
je tužena u postupku pred sudovima dokazala postojanje
razloga za otkaz ugovora o radu apelantici, kojom
odredbom je jasno propisana obaveza tužene kao
poslodavca, da je dužna u slučaju otkaza ugovora o radu
zbog teže povrede radnih obaveza omogućiti radniku da
bude saslušan i da iznese svoju odbranu, ukoliko je to
moguće s obzirom na okolnosti, kao i da razmotri
mišljenje sindikata ili savjeta radnika, ako mu je mišljenje
dostavljeno prije donošenja konačne odluke. Stoga,
apelantica postavlja pitanje uopće svrsishodnosti člana
115. stav 1. ZOR-a smatrajući da je upravo garancija ovog
člana da se spriječe samovolja i arbitrarnost poslodavca u
njegovim mogućnostima otkazivanja ugovora o radu bez
poštivanja prava radnika, a posebno njegovog prava na
odbranu, koje se, kako ističe, smatra jednim od
esencijalnih elemenata prava na pravično suđenje, s
obzirom na to da joj je tužena otkazala ugovor o radu a da
nije prethodno pokrenula disciplinski postupak radi
utvrđivanja njene odgovornosti. Apelantica tvrdi da joj je
tužena jednostrano raskinula ugovor o radu a da protiv nje
nije vodila disciplinski postupak, tako da joj nije bilo
omogućeno pravo na odbranu, niti joj je omogućeno da u
svoju odbranu predlaže i izvodi dokaze. Ističe da ju je
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pretpostavljeni samo pozvao na razgovor, pa predlaže da
se ukine odluka Vrhovnog suda zbog proizvoljne primjene
člana 115. ZOR-a zbog toga što smatra da je ovaj sud
pogrešno zaključio da joj je u postupku pred sudom
omogućeno pravo na odbranu, da su nedostaci postupka
pred organima tužene u postupku donošenja odluke o
otkazu njenog ugovora o radu otklonjeni u predmetnom
postupku, te predlaže da Ustavni sud ostavi na snazi
presudu Okružnog suda. Apelantica je, također, podnijela
zahtjev za donošenje privremene mjere kojom bi Ustavni
sud naložio tuženoj da je vrati na rad i rasporedi na
poslove koje je obavljala prije otkaza ugovora o radu, ili
na druge poslove u skladu sa njenom stručnom spremom i
radnim sposobnostima, jer bi u suprotnom pretrpjela
nenadoknadivu štetu, budući da se presuda Vrhovnog
suda zasniva na proizvoljnoj primjeni materijalnog prava.
b) Odgovor na apelaciju
13. Vrhovni sud smatra da nije povrijeđeno pravo na koje se
apelantica poziva u apelaciji, te da u cijelosti ostaje pri
svom pravnom stavu datom u presudi tog suda, pa
predlaže da se apelacija odbije kao neosnovana.
14. Osnovni sud u odgovoru na apelaciju ističe da ovaj sud u
svojoj presudi nije počinio povredu prava na koja se
apelantica poziva u apelaciji.
V. Relevantni propisi
15. U Zakonu o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske"
br. 38/00, 40/00, 26/01, 47/02 i 38/03) relevantne odredbe
glase:
Član 91. st. 1. i 2. tačka 8.
Težom povredom radnih obaveza smatra se takvo
ponašanje radnika na radu ili u vezi sa radom kojim se nanosi
ozbiljna šteta interesima poslodavca, kao i ponašanje radnika
iz koga se osnovano može zaključiti da dalji rad radnika kod
poslodavca ne bi bio moguć.
U skladu sa stavom 1. ovog člana, težom povredom radnih
obaveza, zbog kojih poslodavac može da jednostrano raskine
ugovor o radu sa radnikom, smatraju se:
8. neopravdan izostanak s posla u trajanju od tri dana u
kalendarskoj godini,
[…]
Član 113. stav 1. tačka 1.
Poslodavac može otkazati ugovor o radu radniku:
1. ako radnik izvrši težu povredu radnih obaveza iz člana 91.
ovog zakona,
[…]
Član 115. st. 1, 2. i 3.
Ako poslodavac daje radniku otkaz ugovora o radu zbog
teže povrede radnih obaveza, dužan je da radniku omogući da
bude saslušan i da iznese svoju odbranu, ukoliko je to moguće s
obzirom na okolnosti, kao i da razmotri mišljenje sindikata ili
saveta radnika, ako mu je mišljenje dostavljeno pre donošenja
konačne odluke.
Poslodavac može dati otkaz ugovora o radu iz razloga
navedenih u stavu 1. ovog člana u roku od 30 dana od dana
saznanja za povredu radnih obaveza i za učinioca povrede.
U slučaju spora pred nadležnim sudom, poslodavac je
dužan da dokaže postojanje razloga za otkaz ugovora o radu.
VI. Dopustivost
16. U skladu sa članom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovom Ustavu, kada ona
postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u
Bosni i Hercegovini.
17. U skladu sa članom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
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presude, odnosno odluke koja se njome osporava,
iscrpljeni svi djelotvorni pravni lijekovi mogući prema
zakonu i ako se podnese u roku od 60 dana od dana kada
je podnosilac apelacije primio odluku o posljednjem
djelotvornom pravnom lijeku koji je koristio.
18. U konkretnom slučaju, predmet osporavanja apelacijom je
Presuda Vrhovnog suda broj 118-0-Rev-07-000 621 od
14. oktobra 2008. godine, protiv koje nema drugih
djelotvornih pravnih lijekova mogućih prema zakonu.
Zatim, osporenu presudu apelantica je primila 3.
novembra 2008. godine, a apelacija je podnesena 16.
decembra 2008. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je
propisano članom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda.
Konačno, apelacija ispunjava i uvjete iz člana 16. st. 2. i
4. Pravila Ustavnog suda, zato što nije očigledno (prima
facie) neosnovana, niti postoji neki drugi formalni razlog
zbog kojeg apelacija nije dopustiva.
19. Imajući u vidu odredbe člana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, člana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava
uvjete u pogledu dopustivosti.
VII. Meritum
20. Apelantica osporava presudu Vrhovnog suda tvrdeći da su
joj povrijeđeni pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u
daljnjem tekstu: Evropska konvencija) i pravo na imovinu
iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1.
Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
Pravo na pravično suđenje
21. Član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje:
e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim
stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom.
22. Član 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnom dijelu
glasi:
1. Prilikom utvrđivanja građanskih prava i obaveza ili
osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega, svako ima
pravo na pravično suđenje i javnu raspravu u razumnom roku
pred nezavisnim i nepristrasnim, zakonom ustanovljenim
sudom. […]
23. Ustavni sud podsjeća na to da se, prema ustaljenoj praksi
Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava (u
daljnjem tekstu: Evropski sud), član 6. stav 1. Evropske
konvencije primjenjuje na postupke čiji je ishod
odlučujući za utvrđivanje građanskih prava i obaveza.
Osim toga, uvjet za primjenjivost člana 6. stav 1.
Evropske konvencije jeste da u konkretnom postupku
postoji spor oko utvrđivanja građanskih prava i obaveza.
24. Predmetni postupak se odnosi na utvrđivanje osnovanosti
apelanticinog zahtjeva za poništavanje odluke tužene o
otkazu ugovora o radu, dakle, na predmet
građanskopravne prirode, pa je član 6. stav 1. Evropske
konvencije primjenjiv u ovom predmetu. Stoga, Ustavni
sud mora ispitati je li taj postupak bio pravičan onako
kako to zahtijeva član 6. stav 1. Evropske konvencije.
25. Pravičnost postupka se ocjenjuje na osnovu postupka kao
cjeline (vidi Evropski sud, Barbera, Messeque i Jabardo
protiv Španije, presuda od 6. decembra 1988. godine,
serija A, broj 146, stav 68; i Ustavni sud, Odluka broj U
63/01 od 27. juna 2003. godine, objavljena u "Službenom
glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/03).
26. U konkretnom slučaju, apelantica smatra da joj je pravo
na pravičan postupak povrijeđeno na način što je Vrhovni

27.

28.

29.

30.
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sud u postupku odlučivanja o reviziji tužene proizvoljno
primijenio materijalno pravo, tj. odredbu člana 115. ZORa, zaključivši da je, bez obzira na to što joj poslodavac
nije omogućio da bude saslušana, odnosno da iznese svoju
odbranu, a dao joj je otkaz ugovora o radu, taj propust
kompenziran postupkom pred sudom u kojem je
apelantica imala mogućnost da iznese svoju odbranu u
odnosu na navode poslodavaca iz otkaza ugovora o radu
zbog teže povrede radne dužnosti.
Ustavni sud podsjeća na svoju raniju praksu u kojoj je
usvojio sljedeći stav: "Pravo na odbranu zaposlenika se, u
skladu sa članom 90. ZOR-a, može uskratiti samo u
slučaju ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano
očekivati od poslodavca da omogući odbranu. U ZOR-u
nije precizirano koje su to okolnosti. S obzirom na značaj
prava na odbranu, Ustavni sud zapaža da svako
ograničenje prava na odbranu ima suštinski značaj za
ocjenu zakonitosti otkaza ugovora o radu i, ako nije
respektirano, vodi povredi prava zaposlenika. Ovo tim
prije jer je pravo na odbranu po svom karakteru
univerzalno pravo koje poznaju svi postupci, pa nema
razloga da se ono u konkretnom slučaju isključi. Bez
obzira o kakvim se okolnostima radi, u postupku otkaza
ugovora o radu zaposleniku se mora omogućiti pravo na
odbranu u postupku koji je predviđen normativnim aktima
poslodavca." (vidi Ustavni sud, Odluka o dopustivosti i
meritumu broj AP 773/04 od 15. juna 2005. godine,
objavljena u "Službenom glasniku BiH" broj 73/05, tačka
26).
S tim u vezi, Ustavni sud podsjeća na to da je odredbom
člana 115. stav 3. ZOR-a propisana obaveza poslodavca
da je dužan, u slučaju da radniku daje otkaz ugovora o
radu zbog teže povrede radnih obaveza, radniku
omogućiti da bude saslušan, da iznese svoju odbranu,
ukoliko je to moguće s obzirom na okolnosti, da razmotri
mišljenje sindikata ili savjeta radnika, ako mu je mišljenje
dostavljeno prije donošenja konačne odluke.
Imajući u vidu navedeno, za Ustavni sud je ključno
pitanje da li je Vrhovni sud arbitrarno primijenio
materijalno pravo (odredbu člana 115. stav 3. ZOR-a)
zaključivši da je u postupku pred redovnim sudovima
kompenziran propust poslodavca da omogući apelantici
da bude saslušana i iznese svoju odbranu prije davanja
otkaza ugovora o radu zbog teže povrede radne dužnosti.
Ustavni sud je mišljenja da odredbe člana 115. stav 3.
ZOR-a propisuju obavezu poslodavca da zaposleniku
omogući da bude saslušan i iznese svoju odbranu u
slučaju da poslodavac zaposleniku daje otkaz ugovora o
radu zbog teže povrede radne dužnosti. Tačno je da ta
obaveza nije apsolutnog karaktera s obzirom na dio te
odredbe koji glasi: "[...] ukoliko je to moguće [...]",
međutim, u konkretnom slučaju Ustavni sud ne vidi ni
jedan razlog (niti je tako nešto poslodavac pokušao
dokazati u postupku pred redovnim sudovima) na osnovu
kojeg bi mogao zaključiti da nije bilo moguće da
apelantica pred poslodavcem bude saslušana i da iznese
svoju odbranu prije otkaza ugovora o radu zbog teže
povrede radne dužnosti. Činjenica da je poslodavac
upozorio apelanticu da treba na vrijeme dolaziti na posao
ne oslobađa poslodavca obaveze prema članu 115. stav 3.
ZOR-a da omogući apelantici da bude saslušana i da
iznese svoju odbranu u slučaju otkaza ugovora o radu
zbog teže povrede radne dužnosti. Stoga je Ustavni sud
mišljenja da je u konkretnom slučaju došlo do arbitrarne
primjene odredaba člana 115. stav 3. ZOR-a s obzirom na
to da je a priori zaključeno da poslodavac nije bio dužan
da apelantici omogući da bude saslušana i da iznese svoju
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odbranu prije otkaza ugovora o radu zbog teže povrede
radne dužnosti, a da uopće nije ispitivano da li je zaista
bilo moguće da tu obavezu ispuni poslodavac (kako je to
propisano odredbama člana 115. stav 3. ZOR-a), te je na
kraju (opet bez uporišta u ZOR-u) zaključeno da se taj
propust može kompenzirati kroz sudski postupak u kojem
je apelantica imala mogućnost da iznese svoju odbranu.
31. Na osnovu svega navedenog, Ustavni sud zaključuje da je
povrijeđeno apelanticino pravo na pravično suđenje iz
člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1.
Evropske konvencije.
32. Nasuprot stavu Vrhovnog suda, Ustavni sud smatra da je
Okružni sud dao jasne i precizne odgovore na pitanja da je
tužena odlukom o otkazu ugovora o radu apelantici zbog
teže povrede radne dužnosti povrijedila apelanticino pravo
na odbranu, u smislu odredbe člana 115. stav 1. ZOR-a
zbog toga što joj je jednostrano raskinula ugovor o radu,
pa je takvim postupanjem tužena uskratila apelantici
pravo na odbranu. Budući da presuda Okružnog suda
ispunjava sve uvjete prava na pravično suđenje, te da je
apelantica nije osporila, a u interesu poštivanja i prava na
odbranu kao jednog od bitnih segmenata prava na
pravično suđenje, Ustavni sud je odlučio ostaviti na snazi
presudu Okružnog suda.
Pravo na imovinu
33. S obzirom na zaključak Ustavnog suda u pogledu povrede
člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1.
Evropske konvencije, Ustavni sud smatra da nije
neophodno posebno razmatrati dio apelacije koji se odnosi
na povredu prava na imovinu jer su navodi iz apelacije o
navodnoj povredi prava na imovinu identični navodima u
pogledu povrede prava na pravično suđenje.
VIII. Zaključak
34. Ustavni sud zaključuje da je Vrhovni sud u konkretnom
slučaju proizvoljno primijenio odredbu člana 115. stav 3.
ZOR-a, što je dovelo do arbitrarne odluke kojom je
povrijeđeno apelanticino pravo na pravično suđenje iz
člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1.
Evropske konvencije.
35. Na osnovu člana 61. st. 1. i 2. i člana 64. stav 2. Pravila
Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu
ove odluke.
36. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, s. r.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudaca,
u predmetu broj AP 3857/08, rješavajući apelaciju Gordane
Davidović, na temelju članka VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine, članka 59. stavak 2. alineja 2, članka 61. st. 1. i 2.
i članka 64. stavak 2. Pravila Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br.
60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, dopredsjednica
Seada Palavrić, dopredsjednica
Mato Tadić, sudac
Mirsad Ćeman, sudac
na sjednici održanoj 6. prosinca 2011. godine donio je
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Usvaja se apelacija Gordane Davidović.
Utvrđuje se povreda prava na pravično suđenje iz članka
II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1.
Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda.
Ukida se Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj
118-0-Rev-07-000 621 od 14. listopada 2008. godine.
Ostavlja se na snazi Presuda Okružnog suda u Banjoj Luci
broj 011-0-Ž-06-000 832 od 27. veljače 2007. godine.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i u
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. Gordana Davidović (u daljnjem tekstu: apelantica) iz
Banje Luke podnijela je 16. prosinca 2008. godine
apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Presude Vrhovnog
suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud)
broj 118-0-Rev-07-000 621 od 14. listopada 2008. godine.
Apelantica je, također, podnijela zahtjev za donošenje
privremene mjere kojom bi Ustavni sud naložio Hypo
Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka (u daljnjem tekstu:
tužena) da je vrati na poslove koje je obavljala prije
donošenja odluke o otkazu ugovora o radu ili na druge
poslove koji odgovaraju njezinim stručnim i radnim
sposobnostima.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na temelju članka 22. stavak 1. Pravila Ustavnog suda, od
Vrhovnog i Osnovnog suda zatraženo je 4. kolovoza
2009. godine da dostave odgovore na apelaciju. Od tužene
kao sudionika u postupku zatraženo je 28. rujna 2011.
godine da dostavi odgovor na apelaciju. Vrhovni sud je
dostavio odgovor 8. kolovoza 2009. godine, Osnovni sud
11. kolovoza 2009. godine, a tužena 11. listopada 2011.
godine.
3. Na temelju članka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,
odgovori Vrhovnog i Osnovnog suda dostavljeni su
apelantici 19. kolovoza 2009. godine, a odgovor tužene
12. listopada 2011. godine.
4. Ustavni sud je na sjednici Malog vijeća od 12. veljače
2009. godine, u predmetu broj AP 3857/08, donio odluku
o privremenoj mjeri kojom je odbio kao neutemeljen
apelantičin zahtjev za donošenje privremene mjere.
III. Činjenično stanje
5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantičinih navoda
i dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se
sumirati na sljedeći način.
6. Presudom Osnovnog suda u Banjoj Luci (u daljnjem
tekstu: Osnovni sud) broj RS-2442/03 od 11. rujna 2006.
godine odbijen je kao neutemeljen apelantičin tužbeni
zahtjev u dijelu kojim je tražila da sud poništi Odluku
tužene o otkazu ugovora o radu broj 01-151/03 od 16.
srpnja 2003. godine. Navedenom odlukom apelantici je
otkazan ugovor o radu i raskinut radni odnos bez otkaznog
roka zaključno sa 17. srpnjem 2003. godine. Apelantica
je, također, tražila da sud naloži tuženoj da je vrati na rad i
rasporedi na poslove voditelja Pododjela kreditiranja u
Odjelu poslova sa stanovništvom, te da joj uspostavi
radnopravni odnos od 17. srpnja 2003. godine pa ubuduće.
Istom presudom je odbačena apelantičina tužba u dijelu
1

Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 29/12

Број 33 - Страна 70

7.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

kojim je tražila da joj tužena isplati sve naknade po osnovi
radnog odnosa od 17. srpnja 2003. godine pa do vraćanja
na posao, te da joj za to vrijeme izmiri sve zakonske
obveze vezane za mirovinsko, invalidsko i zdravstveno
osiguranje. Također, odbijen je kao neutemeljen dio
apelantičinog tužbenog zahtjeva kojim je tražila da se
tužena obveže da joj nadoknadi troškove parničnog
postupka u iznosu od 1.250,00 KM.
U obrazloženju presude Osnovnog suda je navedeno da je
apelantica 15. rujna 2003. godine podnijela tužbu ovom
sudu protiv tužene, te da je predmet ovog spora ispitivanje
zakonitosti Odluke ravnatelja tužene broj 01-151/03 od
16. srpnja 2003. godine, kojom je apelantici otkazan
Ugovor o radu broj 655-188 od 1. srpnja 2002. godine
zaključen na neodređeno vrijeme i radni odnos prestao
zaključno sa 17. srpnjem 2003. godine, bez otkaznog roka
i bez prava na otpremninu. Osnovni sud je utvrdio da je
Odlukom tužene broj 01-151/03 od 16. srpnja 2003.
godine apelantici otkazan ugovor o radu zbog
neopravdanog izostanka sa posla u trajanju od tri dana u
kalendarskoj godini, budući da je počinila težu povredu
radne obveze iz članka 91. st. 1. i 2. točka 8. Zakona o
radu, a u svezi sa člankom 113. stavak 1. točka 1.
navedenog zakona ("Službeni glasnik RS" br. 38/00,
40/00, 26/01, 47/02 i 38/03; u daljnjem tekstu: ZOR), na
temelju čega poslodavac ima pravo jednostranog raskida
ugovora sa radnikom. S tim u svezi, Osnovni sud je
ukazao na odredbu članka 113. stavak 1. točka 1. ZOR-a
kojom je propisano da poslodavac može otkazati ugovor o
radu radniku; ako radnik izvrši težu povredu radnih
obaveza iz člana 91. ovog zakona, i članka 91. st. 1. i 2.
točka 8. kojom je propisano da se težom povredom radnih
obaveza smatra takvo ponašanje radnika na radu ili u vezi
sa radom kojim se nanosi ozbiljna šteta interesima
poslodavca, kao i ponašanje radnika iz koga se osnovano
može zaključiti da dalji rad kod poslodavca ne bi bio
moguć (članak 91. stavak 1); da je neopravdani izostanak
sa posla u trajanju od tri dana u kalendarskoj godini, teža
povreda radne obaveze (članak 91. stavak 2. točka 8).
Dalje, Osnovni sud je utvrdio da je tužena apelantici
otkazala ugovor o radu i utvrdila prestanak radnog odnos
zaključno sa 17. srpnjem 2003. godine na temelju članka
113. stavak 1. točka 1. ZOR-a i člancima 71. i 75.
Pravilnika o radu tužene. Člankom 71. Pravilnika o radu
tužene propisan je postupak tzv. redovitog otkaza ugovora
o radu poslodavca, dok je člankom 75. propisan tzv.
izvanredni otkaz ugovora o radu radnika poslodavca, a
stavkom 2. alinejom 4. članka 75. regulirano je da se
naročito teškom povredom radne obveze iz radnog odnosa
smatra nedolazak zaposlenog na rad tri dana bez
odobrenja poslodavca, dok je stavkom 3. istog članka
propisano da se ugovor o radu može vanredno otkazati
samo u roku od 15 dana od dana saznanja za činjenicu na
kojoj se vanredni otkaz zasniva. Imajući u vidu navedeno,
Osnovni sud je konstatirao da je među parničnim
strankama sporna činjenica je li apelantica u srpnju 2003.
godine neopravdano izostala sa posla bez odobrenja
poslodavca. Postupajući prema navedenim odredbama
ZOR-a i Pravilnika o radu tužene, te na temelju izvedenih
dokaza, apelantičinog iskaza, iskaza svjedoka –
apelantičinog neposrednog rukovoditelja i njezinih radnih
kolega, te uvidom u akt tužene pod nazivom "Pregled
iskorištenja radnog vremena za mjesec juli 2003. godine",
Osnovni sud je utvrdio da je apelantica u kalendarskoj
2003. godini neopravdano izostala sa posla tri dana, i to
10, 11. i 15. srpnja 2003. godine. Time je počinila težu
povredu radne obveze zbog neopravdanog izostanka sa
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posla u trajanju od tri dana u kalendarskoj godini, pa je
sud zaključio da je Odluka ravnatelja tužene broj 01151/03 od 16. srpnja 2003. godine, kojom je apelantici
otkazan ugovor o radu, pravilna i zakonita jer je donesena
sukladno odredbi članka 113. stavak 1. točka 1. ZOR-a i
članku 75. stavak 2. alineja 4. Pravilnika o radu tužene. U
dijelu apelantičinog tužbenog zahtjeva kojim je tražila da
joj tužena izvrši uplatu doprinosa iz mirovinskog,
invalidskog i zdravstvenog osiguranja, Osnovni sud je na
temelju provedenog dokaznog postupka utvrdio da je
apelantica nakon prestanka radnog odnosa kod tužene
zasnovala radni odnos u stomatološkoj ordinaciji vlasnika
dr. Predraga Davidovića, po osnovi kojeg je primala plaću
i na koji iznos su joj uplaćeni svi doprinosi, pa je
apelantičinu tužbu u ovom dijelu odbacio kao
nedopuštenu, te zbog nedostatka apelantičinog pravnog
interesa da za ovaj dio potraživanja vodi parnicu budući
da nije označila točan iznos novčanih potraživanja koje
potražuje, kao ni iznos koji bi tužena trebala platiti
nadležnim fondovima na ime traženih doprinosa.
Okružni sud u Banjoj Luci (u daljnjem tekstu: Okružni
sud) je Presudom broj 011-0-Ž-06-000 832 od 27. veljače
2007. godine uvažio apelantičinu žalbu i Presudu
Osnovnog suda broj RS-2442/03 preinačio u dijelu kojim
je odbijen apelantičin zahtjev za poništavanje Odluke
tužene o otkazu ugovora o radu broj 01-151/03 od 16.
srpnja 2003. godine i da se tuženoj naloži da je vrati na
rad i rasporedi na poslove voditelja Pododjela kreditiranja
u Odjelu poslova sa stanovništvom, odnosno da joj
uspostavi radnopravni odnos od 17. srpnja 2003. godine
pa ubuduće, tako što je poništio kao nezakonitu Odluku
tužene o otkazu ugovora o radu broj 01-151/03 od 16.
srpnja 2003. godine, s tim da se tužena obvezuje da
apelanticu vrati na rad i rasporedi na poslove i radne
zadatke koji odgovaraju njezinoj stručnoj spremi i radnim
sposobnostima. Istom presudom je ukinuta presuda
Osnovnog suda u dijelu kojim je odbačen apelantičin
zahtjev za isplatu naknada po osnovi radnog odnosa za
razdoblje od 17. srpnja 2003. godine do vraćanja na posao
i obvezu uplate doprinosa, kao i u dijelu kojim je odbijen
apelantičin zahtjev za naknadu troškova parničnog
postupka, pa je u ovom dijelu predmet vraćen
prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.
U obrazloženju presude je navedeno da je taj sud na
temelju činjeničnog stanja utvrđenog u prvostupanjskom
postupku utvrdio da se odluka Osnovnog suda, u dijelu
kojim je odbijen kao neutemeljen apelantičin zahtjev za
poništenje odluke tužene o otkazu ugovora o radu, temelji
na pogrešnoj primjeni materijalnog prava, pa je ovaj sud,
postupajući prema članku 229. stavak 1. točka 4. Zakona
o parničnom postupku (u daljnjem tekstu: ZPP),
prvostupanjsku presudu u tom dijelu preinačio tako što je
poništio kao nezakonitu Odluku tužene broj 01-151/03 od
16. srpnja 2003. godine, s tim da je tuženoj naloženo da
apelanticu vrati na rad i rasporedi na poslove i radne
zadatke koji odgovaraju njezinoj stručnoj spremi i radnim
sposobnostima.
Na
temelju
spisa
predmeta
prvostupanjskog suda, Okružni sud je utvrdio da je tužena
odluku o otkazu ugovora o radu apelantici donijela 16.
srpnja 2003. godine, u kojoj je navedeno da joj otkazuje
ugovor o radu zbog teže povrede radne obveze i radni
odnos raskida bez otkaznog roka zaključno sa 17. srpnjem
2003. godine, bez prava na otpremninu. Iz obrazloženja
ove odluke proizlazi da je tužena apelantici jednostrano
raskinula ugovor o radu zbog neizvršenja radnih obveza,
nepoštivanja vremenskih rokova u izvršavanju radnih
zadataka, napuštanja radnog mjesta bez odobrenja i zbog
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neopravdanog izostanka s posla u trajanju dužem od tri
dana u kalendarskoj godini. Okružni sud je, također,
utvrdio da iz spisa predmeta proizlazi da tužena nije
vodila nikakav postupak protiv apelantice zbog povrede
radnih obveza, niti joj je dostavljala bilo kakav zahtjev ili
obavještenje da je protiv nje pokrenut stegovni postupak,
a nije tražila ni mišljenje sindikata tužene. Stoga, smatra
nezakonitom odluku tužene o otkazu ugovora o radu
apelantici jer odluka ne sadrži vrijeme, način ni mjesto
izvršenja povrede radne obveze, i zbog toga što ona nije
konkretizirana, izuzev navoda o povredi radne obveze
koja se odnosi na apelantičin izostanak s posla u trajanju
od tri dana, za koji prvostupanjski sud smatra da je
dovoljno konkretiziran bez obzira na to što nije naznačeno
u koje dane je apelantica izostala, na temelju čega je taj
sud zaključio da je apelantica ovakvim neopravdanim
izostancima počinila težu povredu radne obveze iz članka
90. stavak 2. točka 8. ZOR-a. Okružni sud je podsjetio na
to da se zakonitost odluke poslodavca ispituje, kako sa
aspekta materijalne, tako i sa aspekta formalne
zakonitosti.
Materijalnopravna
zakonitost
odluke
donesene u stegovnom postupku podrazumijeva pravilnu
primjenu materijalnog prava prilikom pravne kvalifikacije
povrede radne dužnosti i prilikom utvrđivanja stegovne
odgovornosti kao i individualiziranja stegovne kazne, dok
formalnopravna
zakonitost
odluke
poslodavca
podrazumijeva donošenje odluke u postupku utvrđivanja
stegovne odgovornosti u zakonom i općim aktom
poslodavca propisanom postupku. Osim toga, Okružni sud
je ukazao na to da je sud dužan izvršiti ocjenu zakonitosti
izrečene stegovne mjere, da je ispita ne samo sa stajališta
radnji nego i krivice radnika, utvrđujući činjenično stanje
u parnici, a ne u stegovnom postupku, pri tome ispitujući
pravilnost činjenica utvrđenih u postupku stegovne
odgovornosti. Ispitujući točnost tih činjenica, sud je vezan
činjeničnim opisom radnje koja predstavlja povredu radne
obveze i ne može mijenjati činjenični identitet povrede iz
odluke o izrečenoj mjeri čiju zakonitost ocjenjuje.
Okružni sud smatra da sud vrši ispitivanje istinitosti
činjenica da bi se ocijenilo jesu li stegovni organi vodili
računa o potpuno i pravilno utvrđenom činjeničnom stanju
i jesu li pravilno primijenili materijalno pravo, o čemu
ovisi pravilnost odluke o stegovnoj odgovornosti. Osim
toga, ovaj sud je ukazao i na obvezu poslodavca da
postupi sukladno odredbi članka 162. stavak 1. ZOR-a,
kojom je propisano da je poslodavac dužan u roku od šest
mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti
pravilnik o radu, kojim se bliže uređuju prava i obveze po
osnovi rada, dok je stavkom 2. zakona propisano da je
obveza poslodavca da do donošenja pravilnika prilikom
ostvarivanja prava i obveza radnika neposredno
primjenjuje odredbe ZOR-a. Okružni sud je utvrdio da je
tužena Pravilnik o radu donijela u lipnju 2002. godine i da
se u odluci o otkazu ugovora o radu apelantici poziva na
Pravilnik, u smislu da je apelantica učinila težu povredu
radne obveze i da joj se ugovor o radu raskida na temelju
članka 113. stavak 1. točka 1. ZOR-a, članka 71. točka 3. i
članka 75. Pravilnika o radu tužene. Člankom 71.
Pravilnika o radu tužena je propisala tzv. redoviti otkaz
ugovora poslodavca, dok je člankom 75. navedenog
pravilnika reguliran tzv. izvanredni otkaz kojim je
definirano da poslodavac ima mogućnost otkazati ugovor
o radu bez obveze poštivanja propisanog ili dogovorenog
otkaznog roka, ako zbog osobito teške povrede obveze iz
radnog odnosa ili neke druge važne činjenice nastavak
radnog odnosa dalje nije moguć, a kao osobito teška
povreda obveze iz radnog odnosa predviđen je i nedolazak
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zaposlenog na rad tri radna dana bez odobrenja
poslodavca. Uvidom u odredbe Pravilnika o radu tužene,
Okružni sud je utvrdio da ovaj Pravilnik ne sadrži odredbe
o stegovnoj odgovornosti radnika i da tužena njime nije
regulirala pitanje, odnosno postupak utvrđivanja težih
povreda radnih obveza, u smislu odredbe članka 91. ZORa, pa smatra da se odredbe Pravilnika na koje se tužena
poziva ne mogu primijeniti u konkretnom slučaju, jer se u
situaciji kada pitanje stegovne odgovornosti nije uređeno
općim aktom poslodavca (koji mora biti sukladan zakonu
i ne može sadržavati odredbe koje bi bile u suprotnosti s
njim), primjenjuju neposredno odredbe ZOR-a. ZOR je
predvidio obvezu poslodavca da je dužan, ukoliko smatra
da postoji sumnja da je radnik počinio povredu radnih
obveza, provesti postupak u kojem će radniku morati
jasno do znanja staviti koja mu se povreda radnih obveza
stavlja na teret, u čemu se ta povreda sastoji, kao i da
naznači vrijeme kada je povreda radne obveze učinjena,
da radniku omogući davanje obrane u pogledu toga što mu
stavlja na teret, te da razmotri mišljenje sindikata, ako je
dostavljeno prije donošenja odluke, a što je, prema ocjeni
tog suda, minimum uvjeta koje poslodavac mora
ispoštovati. Osim toga, Okružni sud je ukazao na to da je,
sukladno odredbama ZOR-a, u slučaju spora pred sudom
teret dokazivanja postojanja razloga za otkaz ugovora o
radu na poslodavcu, što znači da je poslodavac dužan
navesti koje povrede se radniku stavljaju na teret i u
odgovarajućem postupku utvrditi je li radnik te povrede
izvršio, a nakon toga donijeti odluku o odgovornosti
radnika koja, ukoliko je utvrđeno da je radnik učinio
povredu radne obveze, može biti otkazivanje ugovora o
radu, a da nedostatak bilo kojeg od ovih elemenata u
odluci poslodavca dovodi do njezine nezakonitosti.
10. Prema tome, Okružni sud je zaključio da tužena u
konkretnoj pravnoj stvari nije pokrenula niti provela
nikakav postupak protiv apelantice, niti joj je stavila na
znanje za koje povrede radne obveze se tereti, kada je
povreda izvršena i na koji način, i da samo paušalno
navođenje povreda radnih obveza u odluci o otkazu
ugovora o radu bez provođenja bilo kakvog postupka
znači da tužena nije postupila sukladno odredbama ZORa, što ovakvu odluku tužene čini nezakonitom. Okružni
sud, također, smatra pogrešnim stav prvostupanjskog suda
da je povreda, odnosno apelantičin neopravdan izostanak
s posla duže od tri dana u kalendarskoj godini, navedenom
odlukom dovoljno konkretizirana, budući da se iz
navedene odluke ne vidi koliko je dana tužena smatrala da
je apelantica izostala s posla i koja su to tri dana. Okružni
sud smatra pogrešnim stav prvostupanjskog suda da je
tužena time što je 16. srpnja 2003. godine apelanticu
pozvala na razgovor, kada joj je ukazano na to da se,
prema njezinom mišljenju, apelantica ne ponaša onako
kako se od radnika očekuje, apelantici omogućila pravo na
obranu. Naime, Okružni sud smatra da je, sukladno
relevantnim odredbama ZOR-a, poslodavac dužan radniku
omogućiti pravo na obranu, nakon što mu dostavi zahtjev
za pokretanje stegovnog postupka u kojem će točno
navesti zašto ga tereti i na temelju kojeg će radnik moći da
zna o čemu se izjašnjava, te da može dati svoju obranu.
Također, nesporno je da tužena nije tražila mišljenje
sindikata, na što je obvezna prema odredbama ZOR-a, pa,
stoga, sve navedeno, prema ocjeni Okružnog suda, odluku
tužene čini nezakonitom. Ovaj sud je ocijenio pogrešnim
stav prvostupanjskog suda da u okviru postupka pred
sudom u kojem se traži zaštita prava iz radnog odnosa, u
kojem postupku poslodavac dokazuje da su postojali
uvjeti za otkaz ugovora o radu, sud ima ovlast da utvrđuje
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koje povrede su učinjene, ali ne u situaciji kada postupka
za utvrđivanje tih povreda radne obveze nije ni bilo.
Naime, sud u postupku ocjenjuje zakonitost odluke
poslodavca, a ne utvrđuje činjenično stanje koje nije
utvrđeno ni u stegovnom postupku, budući da nije ni
provedeno, već ispituje pravilnost činjenica utvrđenih u
postupku stegovne odgovornosti i vezan je činjeničnim
opisom radnje koja predstavlja povredu radne obveze, te
ne može mijenjati činjenični identitet povrede iz odluke o
izrečenoj mjeri, što je, prema mišljenju Okružnog suda,
prvostupanjski sud upravo uradio. Dakle, kako nije bilo
nikakvog stegovnog postupka, a odluka o otkazu ugovora
o radu ne sadrži vrijeme, način a ni mjesto izvršenja
povrede radnih obveza, pa ni povrede neopravdanog
izostanka s posla duže od tri dana, to, prema ocjeni
Okružnog suda, prvostupanjski sud nije mogao u
postupku utvrđivati kada je apelantica izostala s posla,
dane njezinog neopravdanog izostanka s posla, te da je na
takav način počinila težu povredu radne dužnosti jer sud
nije stegovni organ, već je njegova uloga da ocjenjuje
zakonitost izrečene stegovne mjere. Osim toga, zbog
propusta tužene da u odluci o otkazu ugovora o radu
navede za koje povrede se apelantica tereti, vrijeme kada
su te povrede izvršene, Okružni sud smatra da sve to ovu
odluku čini nezakonitom, u smislu odredaba ZOR-a.
Okružni sud je na kraju zaključio da apelantica
utemeljeno žalbom ukazuje na to da je prvostupanjski sud
pogrešno primijenio materijalno pravo, pa je, imajući u
vidu navedeno, pobijanu odluku, u dijelu odluke kojim je
odbijen njezin zahtjev za poništenje odluke tužene o
otkazu ugovora o radu i vraćanja na posao, preinačio kao
u izreci presude, sukladno odredbi članka 229. stavak 1.
točka 4. ZPP. Kako je apelantica postavila i zahtjev za
isplatu naknade po osnovi radnog odnosa od dana
prestanka radnog odnosa do vraćanja na posao i zahtjev za
uplatu doprinosa koji je prvostupanjski sud odbacio zbog
nedostatka pravnog interesa i zato što zahtjev nije
preciziran, odnosno ne sadrži određeni iznos koji
apelantica potražuje po osnovi ove naknade, Okružni sud
smatra da je prvostupanjski sud u ovom dijelu
apelantičinog tužbenog zahtjeva bio dužan od apelantice
zatražiti da uredi tužbeni zahtjev, te da je ovakvim
postupanjem onemogućio stranke da raspravljaju o ovom
dijelu njezinog tužbenog zahtjeva, pa je zaključio da je i u
ovom dijelu odlukom prvostupanjskog suda povrijeđena
odredba članka 227. stavak 1. točka 2. ZPP.
11. Vrhovni sud je 14. listopada 2008. godine, odlučujući o
reviziji tužene izjavljenoj protiv Presude Okružnog suda
broj 011-0-Ž-06-000 832 od 27. veljače 2007. godine,
donio Presudu broj 118-0-Rev-07-000 621 kojom je
revizija tužene uvažena i presuda Okružnog suda od 27.
veljače 2007. godine preinačena tako što je apelantičina
žalba odbijena i Presuda Osnovnog suda broj Rs-2442/03
od 11. rujna 2006. godine potvrđena. U obrazloženju
presude Vrhovnog suda je navedeno da je ovaj sud na
temelju uvida u spis predmeta, pri tome imajući u vidu i
pravna shvaćanja iznesena u odlukama prvostupanjskog i
drugostupanjskog suda, ocijenio da bi odlučivanje o
reviziji bilo od značaja za primjenu materijalnog prava i u
drugim slučajevima, pa je reviziju tužene dopustio na
temelju odredbe članka 237. stavak 3. ZPP. Vrhovni sud
je ukazao na to da je odredbom članka 115. ZOR-a
regulirano da, ako poslodavac radniku daje otkaz ugovora
o radu zbog teže povrede radnih obveza, dužan je radniku
omogućiti da bude saslušan i da iznese svoju obranu,
ukoliko je to moguće s obzirom na okolnosti, kao i da
razmotri mišljenje sindikata ili savjeta radnika, ako mu je
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mišljenje dostavljeno prije donošenja konačne odluke
(stavak 1); da poslodavac može dati otkaz ugovora o radu
zbog razloga navedenih u stavku 1. ovog članka u roku od
30 dana od dana saznanja za povredu radnih obveza i za
učinitelja povrede (stavak 2), te da je u slučaju spora pred
nadležnim sudom poslodavac dužan dokazati postojanje
razloga za otkaz ugovora o radu (stavak 3). Vrhovni sud je
naveo
da
iz
činjeničnog
stanja
utvrđenog
prvostupanjskom presudom proizlazi da tužena nije
omogućila apelantici da bude saslušana i da iznese svoju
obranu, niti je razmotrila mišljenje sindikata, ali, isto tako,
smatra da je tužena dokazala u postupku pred sudom
postojanje razloga za otkaz ugovora o radu apelantici,
onako kako je to propisano u članku 115. stavak 3. ZORa, i to na temelju iskaza svjedoka, apelantičinog iskaza
koji je dala u postupku pred sudom, zbog čega smatra da
je prvostupanjski sud pravilno zaključio da je apelantica
bila neopravdano odsutna sa posla u trajanju od tri dana u
2003. godini, te da je na taj način počinila težu povredu
radnih obveza iz članka 91. st. 1. i 2. točka 9. ZOR-a,
odnosno iz članka 75. stavak 1. alineja 4. Pravilnika o
radu tužene, zbog čega smatra da joj je tužena opravdano
otkazala ugovor o radu. Prema tome, Vrhovni sud je
zaključio da je prvostupanjski sud pravilnom primjenom
članka 8. ZPP izvedene dokaze ocijenio na naprijed
opisan način. Vrhovni sud, također, ističe da su na
navedeni način otklonjeni nedostaci postupka pred
organima tužene koji se odnose na utvrđivanje prava na
obranu i nepribavljanje mišljenja sindikata kao i u
postupku pred prvostupanjskim sudom, jer smatra da je
apelantici u postupku pred sudom omogućeno da iznese
sve činjenice koje smatra relevantnim za zaštitu svojih
prava iz radnog odnosa kao i da predloži odgovarajuće
dokaze. Prema tome, Vrhovni sud je zaključio da je
apelantica počinila težu povredu radnih obveza zbog kojih
joj je tužena opravdano otkazala ugovor o radu, pa smatra
da stav drugostupanjskog suda nije pravilan niti utemeljen
na relevantnim odredbama zakona, zatim da je tužena kao
poslodavac, u smislu članka 115. stavak 3. ZOR-a,
dokazala postojanje razloga za otkaz ugovora o radu
apelantici zbog teže povrede radnih obveza, te da su na taj
način u postupku pred sudom otklonjeni nedostaci u
odnosu na apelantičino pravo na obranu u postupku pred
tuženom i na dostavljanje mišljenja sindikata, odnosno
savjeta radnika. Dalje, nakon što je zaključio da apelantici
nije nezakonito prestao radni odnos, Vrhovni sud je
mišljenja da joj ne pripada pravo na naknadu po osnovi
radnog odnosa, odnosno zakonskih obveza vezanih za
mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, jer za to
nisu ispunjeni uvjeti iz članka 154. Zakona o obligacionim
odnosima ("Službeni list SFRJ" br. 29/78, 39/85, 45/89 i
57/89, te "Službeni glasnik RS" br. 17/93, 3/96 i 39/03; u
daljnjem tekstu: ZOO), kao i članka 117. ZOR-a. Imajući
u vidu navedeno, Vrhovni sud je zaključio da je presuda
drugostupanjskog suda utemeljena na pravilno i potpuno
utvrđenom činjeničnom stanju, ali na pogrešnoj primjeni
materijalnog prava, pa je reviziju tužene uvažio i odlučio
kao u izreci presude na temelju odredbe članka 250.
stavak 1. ZPP.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
12. Apelantica se žali da su joj pobijanom odlukom Vrhovnog
suda povrijeđeni pravo na obranu kao jedan od segmenata
prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne
i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem
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tekstu: Europska konvencija) i pravo na imovinu iz članka
II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola
broj 1 uz Europsku konvenciju. Smatra da je u
konkretnom slučaju članak 6. Europske konvencije
primjenjiv, da se radi o predmetu građanskopravne
prirode, te ukazuje na dosadašnju praksu Ustavnog suda iz
odluka Ustavnog suda broj AP 633/04 od 27. svibnja
2005. godine i broj AP 662/04 od 27. prosinca 2006.
godine, u kojima je Ustavni sud zaključio da je stegovni
postupak čiji je rezultat smjenjivanje sa funkcije prema
svojoj suštini izjednačen sa postupkom u kojem se
utvrđuje kaznena optužba. Povredu navedenih prava
apelantica vidi u postupanju Vrhovnog suda koji je
proizvoljnom primjenom materijalnog prava, odredbe
članka 115. ZOR-a, usvojio reviziju tužene zaključivši da
je tužena u postupku pred sudovima dokazala postojanje
razloga za otkaz ugovora o radu apelantici, kojom
odredbom je jasno propisana obveza tužene kao
poslodavca, da je dužna u slučaju otkaza ugovora o radu
zbog teže povrede radnih obveza omogućiti radniku da
bude saslušan i da iznese svoju obranu, ukoliko je to
moguće s obzirom na okolnosti, kao i da razmotri
mišljenje sindikata ili savjeta radnika, ako mu je mišljenje
dostavljeno prije donošenja konačne odluke. Stoga,
apelantica postavlja pitanje uopće svrsishodnosti članka
115. stavak 1. ZOR-a smatrajući da je upravo garancija
ovog članka da se spriječe samovolja i arbitrarnost
poslodavca u njegovim mogućnostima otkazivanja
ugovora o radu bez poštivanja prava radnika, a posebno
njegovog prava na obranu, koje se, kako ističe, smatra
jednim od esencijalnih elemenata prava na pravično
suđenje, s obzirom na to da joj je tužena otkazala ugovor
o radu a da nije prethodno pokrenula stegovni postupak
radi utvrđivanja njezine odgovornosti. Apelantica tvrdi da
joj je tužena jednostrano raskinula ugovor o radu a da
protiv nje nije vodila stegovni postupak, tako da joj nije
bilo omogućeno pravo na obranu, niti joj je omogućeno da
u svoju obranu predlaže i izvodi dokaze. Ističe da ju je
pretpostavljeni samo pozvao na razgovor, pa predlaže da
se ukine odluka Vrhovnog suda zbog proizvoljne primjene
članka 115. ZOR-a zbog toga što smatra da je ovaj sud
pogrešno zaključio da joj je u postupku pred sudom
omogućeno pravo na obranu, da su nedostaci postupka
pred organima tužene u postupku donošenja odluke o
otkazu njezinog ugovora o radu otklonjeni u predmetnom
postupku, te predlaže da Ustavni sud ostavi na snazi
presudu Okružnog suda. Apelantica je, također, podnijela
zahtjev za donošenje privremene mjere kojom bi Ustavni
sud naložio tuženoj da je vrati na rad i rasporedi na
poslove koje je obavljala prije otkaza ugovora o radu, ili
na druge poslove sukladno njezinoj stručnoj spremi i
radnoj sposobnosti, jer bi u suprotnom pretrpjela
nenadoknadivu štetu, budući da se presuda Vrhovnog
suda temelji na proizvoljnoj primjeni materijalnog prava.
b) Odgovor na apelaciju
13. Vrhovni sud smatra da nije povrijeđeno pravo na koje se
apelantica poziva u apelaciji, te da u cijelosti ostaje pri
svom pravnom stavu danom u presudi tog suda, pa
predlaže da se apelacija odbije kao neutemeljena.
14. Osnovni sud u odgovoru na apelaciju ističe da ovaj sud u
svojoj presudi nije počinio povredu prava na koja se
apelantica poziva u apelaciji.
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V. Relevantni propisi
15. U Zakonu o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske"
br. 38/00, 40/00, 26/01, 47/02 i 38/03) relevantne odredbe
glase:
Član 91. st. 1. i 2. tačka 8.
Težom povredom radnih obaveza smatra se takvo
ponašanje radnika na radu ili u vezi sa radom kojim se nanosi
ozbiljna šteta interesima poslodavca, kao i ponašanje radnika
iz koga se osnovano može zaključiti da dalji rad radnika kod
poslodavca ne bi bio moguć.
U skladu sa stavom 1. ovog člana, težom povredom radnih
obaveza, zbog kojih poslodavac može da jednostrano raskine
ugovor o radu sa radnikom, smatraju se:
8. neopravdan izostanak s posla u trajanju od tri dana u
kalendarskoj godini,
[…]
Član 113. stav 1. tačka 1.
Poslodavac može otkazati ugovor o radu radniku:
1. ako radnik izvrši težu povredu radnih obaveza iz člana 91.
ovog zakona,
[…]
Član 115. st. 1, 2. i 3.
Ako poslodavac daje radniku otkaz ugovora o radu zbog
teže povrede radnih obaveza, dužan je da radniku omogući da
bude saslušan i da iznese svoju odbranu, ukoliko je to moguće s
obzirom na okolnosti, kao i da razmotri mišljenje sindikata ili
saveta radnika, ako mu je mišljenje dostavljeno pre donošenja
konačne odluke.
Poslodavac može dati otkaz ugovora o radu iz razloga
navedenih u stavu 1. ovog člana u roku od 30 dana od dana
saznanja za povredu radnih obaveza i za učinioca povrede.
U slučaju spora pred nadležnim sudom, poslodavac je
dužan da dokaže postojanje razloga za otkaz ugovora o radu.
VI. Dopustivost
16. Sukladno članku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovom Ustavu, kada ona
postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u
Bosni i Hercegovini.
17. Sukladno članku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako
se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj
apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom
pravnom lijeku koji je koristio.
18. U konkretnom slučaju, predmet pobijanja apelacijom je
Presuda Vrhovnog suda broj 118-0-Rev-07-000 621 od
14. listopada 2008. godine, protiv koje nema drugih
djelotvornih pravnih lijekova mogućih prema zakonu.
Zatim, pobijanu presudu apelantica je primila 3.
studenoga 2008. godine, a apelacija je podnesena 16.
prosinca 2008. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je
propisano člankom 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda.
Konačno, apelacija ispunjava i uvjete iz članka 16. st. 2. i
4. Pravila Ustavnog suda, zato što nije očito (prima facie)
neutemeljena, niti postoji neki drugi formalni razlog zbog
kojeg apelacija nije dopustiva.
19. Imajući u vidu odredbe članka VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine, članka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija
ispunjava uvjete u pogledu dopustivosti.
VII. Meritum
20. Apelantica pobija presudu Vrhovnog suda tvrdeći da su
joj povrijeđeni pravo na pravično suđenje iz članka
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II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1.
Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda (u daljnjem tekstu: Europska konvencija) i pravo
na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine
i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
Pravo na pravično suđenje
21. Članak II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine:
Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uživaju
ljudska prava i temeljne slobode iz ovog članka, stavak 2 što
uključuje:
e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim
stvarima, i druga prava vezana za krivične postupke.
22. Članak 6. stavak 1. Europske konvencije u relevantnom
dijelu glasi:
1. Prilikom utvrđivanja građanskih prava i obveza ili
osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega, svako ima
pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred
neovisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenim sudom. […]
23. Ustavni sud podsjeća na to da se, prema ustaljenoj praksi
Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava (u
daljnjem tekstu: Europski sud), članak 6. stavak 1.
Europske konvencije primjenjuje na postupke čiji je ishod
odlučujući za utvrđivanje građanskih prava i obveza.
Osim toga, uvjet za primjenjivost članka 6. stavak 1.
Europske konvencije jeste da u konkretnom postupku
postoji spor oko utvrđivanja građanskih prava i obveza.
24. Predmetni postupak se odnosi na utvrđivanje
utemeljenosti apelantičinog zahtjeva za poništavanje
odluke tužene o otkazu ugovora o radu, dakle, na predmet
građanskopravne prirode, pa je članak 6. stavak 1.
Europske konvencije primjenjiv u ovom predmetu. Stoga,
Ustavni sud mora ispitati je li taj postupak bio pravičan
onako kako to zahtijeva članak 6. stavak 1. Europske
konvencije.
25. Pravičnost postupka se ocjenjuje na temelju postupka kao
cjeline (vidi Europski sud, Barbera, Messeque i Jabardo
protiv Španjolske, presuda od 6. prosinca 1988. godine,
serija A, broj 146, stavak 68; i Ustavni sud, Odluka broj U
63/01 od 27. lipnja 2003. godine, objavljena u
"Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/03).
26. U konkretnom slučaju, apelantica smatra da joj je pravo
na pravičan postupak povrijeđeno na način što je Vrhovni
sud u postupku odlučivanja o reviziji tužene proizvoljno
primijenio materijalno pravo, tj. odredbu članka 115.
ZOR-a, zaključivši da je, bez obzira na to što joj
poslodavac nije omogućio da bude saslušana, odnosno da
iznese svoju obranu, a dao joj je otkaz ugovora o radu, taj
propust kompenziran postupkom pred sudom u kojem je
apelantica imala mogućnost da iznese svoju obranu u
odnosu na navode poslodavaca iz otkaza ugovora o radu
zbog teže povrede radne dužnosti.
27. Ustavni sud podsjeća na svoju raniju praksu u kojoj je
usvojio sljedeći stav: "Pravo na odbranu zaposlenika se, u
skladu sa članom 90. ZOR-a, može uskratiti samo u
slučaju ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano
očekivati od poslodavca da omogući odbranu. U ZOR-u
nije precizirano koje su to okolnosti. S obzirom na značaj
prava na odbranu, Ustavni sud zapaža da svako
ograničenje prava na odbranu ima suštinski značaj za
ocjenu zakonitosti otkaza ugovora o radu i, ako nije
respektirano, vodi povredi prava zaposlenika. Ovo tim
prije jer je pravo na odbranu po svom karakteru
univerzalno pravo koje poznaju svi postupci, pa nema
razloga da se ono u konkretnom slučaju isključi. Bez
obzira o kakvim se okolnostima radi, u postupku otkaza
ugovora o radu zaposleniku se mora omogućiti pravo na
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odbranu u postupku koji je predviđen normativnim aktima
poslodavca." (vidi Ustavni sud, Odluka o dopustivosti i
meritumu broj AP 773/04 od 15. lipnja 2005. godine,
objavljena u "Službenom glasniku BiH" broj 73/05, točka
26).
S tim u svezi, Ustavni sud podsjeća na to da je odredbom
članka 115. stavak 3. ZOR-a propisana obveza poslodavca
da je dužan, u slučaju da radniku daje otkaz ugovora o
radu zbog teže povrede radnih obveza, radniku omogućiti
da bude saslušan, da iznese svoju obranu, ukoliko je to
moguće s obzirom na okolnosti, da razmotri mišljenje
sindikata ili savjeta radnika, ako mu je mišljenje
dostavljeno prije donošenja konačne odluke.
Imajući u vidu navedeno, za Ustavni sud je ključno
pitanje je li Vrhovni sud arbitrarno primijenio materijalno
pravo (odredbu članka 115. stavak 3. ZOR-a) zaključivši
da je u postupku pred redovitim sudovima kompenziran
propust poslodavca da omogući apelantici da bude
saslušana i iznese svoju obranu prije davanja otkaza
ugovora o radu zbog teže povrede radne dužnosti.
Ustavni sud je mišljenja da odredbe članka 115. stavak 3.
ZOR-a propisuju obvezu poslodavca da zaposleniku
omogući da bude saslušan i iznese svoju obranu u slučaju
da poslodavac zaposleniku daje otkaz ugovora o radu
zbog teže povrede radne dužnosti. Točno je da ta obveza
nije apsolutnog karaktera s obzirom na dio te odredbe koji
glasi: "[...] ukoliko je to moguće [...]", međutim, u
konkretnom slučaju Ustavni sud ne vidi ni jedan razlog
(niti je tako nešto poslodavac pokušao dokazati u
postupku pred redovitim sudovima) na temelju kojeg bi
mogao zaključiti da nije bilo moguće da apelantica pred
poslodavcem bude saslušana i da iznese svoju obranu
prije otkaza ugovora o radu zbog teže povrede radne
dužnosti. Činjenica da je poslodavac upozorio apelanticu
da treba na vrijeme dolaziti na posao ne oslobađa
poslodavca obveze prema članku 115. stavak 3. ZOR-a da
omogući apelantici da bude saslušana i da iznese svoju
obranu u slučaju otkaza ugovora o radu zbog teže povrede
radne dužnosti. Stoga je Ustavni sud mišljenja da je u
konkretnom slučaju došlo do arbitrarne primjene odredaba
članka 115. stavak 3. ZOR-a s obzirom na to da je a priori
zaključeno da poslodavac nije bio dužan da apelantici
omogući da bude saslušana i da iznese svoju obranu prije
otkaza ugovora o radu zbog teže povrede radne dužnosti,
a da uopće nije ispitivano je li zaista bilo moguće da tu
obvezu ispuni poslodavac (kako je to propisano
odredbama članka 115. stavak 3. ZOR-a), te je na kraju
(opet bez uporišta u ZOR-u) zaključeno da se taj propust
može kompenzirati kroz sudski postupak u kojem je
apelantica imala mogućnost iznijeti svoju obranu.
Na temelju svega navedenog, Ustavni sud zaključuje da je
povrijeđeno apelantičino pravo na pravično suđenje iz
članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6.
stavak 1. Europske konvencije.
Nasuprot stavu Vrhovnog suda, Ustavni sud smatra da je
Okružni sud dao jasne i precizne odgovore na pitanja da je
tužena odlukom o otkazu ugovora o radu apelantici zbog
teže povrede radne dužnosti povrijedila apelantičino pravo
na obranu, u smislu odredbe članka 115. stavak 1. ZOR-a
zbog toga što joj je jednostrano raskinula ugovor o radu,
pa je takvim postupanjem tužena uskratila apelantici
pravo na obranu. Budući da presuda Okružnog suda
ispunjava sve uvjete prava na pravično suđenje, te da je
apelantica nije pobila, a u interesu poštivanja i prava na
obranu kao jednog od bitnih segmenata prava na pravično
suđenje, Ustavni sud je odlučio ostaviti na snazi presudu
Okružnog suda.
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Pravo na imovinu
33. S obzirom na zaključak Ustavnog suda u pogledu povrede
članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6.
stavak 1. Europske konvencije, Ustavni sud smatra da nije
nužno posebno razmatrati dio apelacije koji se odnosi na
povredu prava na imovinu jer su navodi iz apelacije o
navodnoj povredi prava na imovinu identični navodima u
pogledu povrede prava na pravično suđenje.
VIII. Zaključak
34. Ustavni sud zaključuje da je Vrhovni sud u konkretnom
slučaju proizvoljno primijenio odredbu članka 115. stavak
3. ZOR-a, što je dovelo do arbitrarne odluke kojom je
povrijeđeno apelantičino pravo na pravično suđenje iz
članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6.
stavak 1. Europske konvencije.
35. Na temelju članka 61. st. 1. i 2. i članka 64. stavak 2.
Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u
dispozitivu ove odluke.
36. Prema članku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konačne i obvezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, v. r.
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Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет
судија, у предмету број АП 1527/09, рјешавајући апелацију
Зехрудина Мехмедбеговића, на основу члана VI/3б)
Устава Босне и Херцеговине, члана 59 став 2 алинеја 2 и
члана 61 ст. 1 и 3 Правила Уставног суда Босне и
Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине" бр
60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:
Миодраг Симовић, предсједник
Валерија Галић, потпредсједница
Сеада Палаврић, потпредсједница
Мато Тадић, судија
Златко М. Кнежевић, судија
на сједници одржаној 20. децембра 2011. године
донио је

ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ
И
МЕРИТУМУ1

Одбија се као неоснована апелација Зехрудина
Мехмедбеговића. поднесена против Пресуде Врховног
суда Републике Српске број 118-0-Рев-07-000 885 од 26.
марта 2009. године.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и
Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и
Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и
"Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и
Херцеговине".
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. Увод
1. Зехрудин Мехмедбеговић (у даљњем тексту: апелант)
из Модриче којег заступа Драган Давидовић, адвокат
из Модриче, поднио је 18. маја 2009. године апелацију
Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљњем
тексту: Уставни суд) против Пресуде Врховног суда
Републике Српске (у даљњем тексту: Врховни суд)
број 118-0-Рев-07-000 885 од 26. марта 2009. године.
Апелант је доставио допуне апелације 20. маја, 8. јуна,
1

Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 27/12

Број 33 - Страна 75

16. септембра и 11. септембра 2009. године, те 4.
фебруара, 11. и 14 марта 2011. године.
II. Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 22 ст. 1 и 2 Правила Уставног суда,
од Врховног суда и Општине Модрича (у даљњем
тексту: тужени) затражено је 11. августа 2009. године
да доставе одговоре на апелацију.
3. Тужени је доставио одговор на апелацију 2. септембра
2009. године, а Врховни суд 3. септембра 2009.
године.
4. На основу члана 26 став 2 Правила Уставног суда,
одговори на апелацију достављени су апеланту 7.
децембра 2009. године.
III. Чињенично стање
5. Чињенице предмета које произилазе из апелантових
навода и докумената који су предочени Уставном
суду могу да се сумирају на сљедећи начин.
6. Основни суд у Модричи (у даљњем тексту: Основни
суд) је Пресудом број П-55/88 од 22. децембра 1989.
године (правоснажна 3. фебруара 1990. године)
усвојио тужбени захтјев Зехре, Хајрудина, Халида и
Мурисе Мехмедбеговић (у даљњем тексту: сродници
апеланта) и апеланта, те утврдио да је предник
апеланта и његових сродника Мехмед Мехмедбеговић
(у даљњем тексту: апелантов отац) био сувласник у
дијелу 2/3 на земљишту означеном као к.ч. број 2/84 и
2/85 уписаних у зк. ул. број 1232 к.о. Модрича (у
даљњем тексту предметне некретнине) до промјене
стања у земљишним књигама, које је извршено на
основу рјешења Аграрне комисије Народног одбора
среза Модрича (у даљњем тексту: Аграрна комисија)
број 7630/84 од 3. априла 1954. године, а која је
извршена на наведени сувласнички дио апелантовог
оца без ваљаног правног основа. Истом пресудом
Основни суд је наложио земљишнокњижном уреду
тог суда да изврши брисање укњижбе предметног
сувласничког дијела на предметном земљишту у
корист друштвене својине.
7. У образложењу пресуде Основни суд је истакао да су
прије провођења рјешења Аграрне комисије
предметне некретнине биле уписане с дијелом 2/3 на
апелантовог оца, а с дијелом 1/3 на Алији и Мехмеду
Ганибеговићу. Основни суд је даље истакао да је
рјешењем Аграрне комисије од 3. априла 1954. године
одузета земља од Алије и Мехмеда Ганибеговића јер
нису били земљорадници него трговци, те су имали
вишак земљишне површине. Основни суд је након
извршеног увида у рјешење Аграрне комисије од 3.
априла 1954. године утврдио да није назначено да се
одузима земљиште и од апелантовог оца, али да је
приликом провођења рјешења (с обзиром да није
вршено цијепање земљишта) дошло до тога да се
предметно земљиште, које је било својина
апелантовог оца, упише као општенародна имовина
органа управљања среза Модрича.
8. Апелант је 19. новембра 2001. године поднио тужбу
Основном суду против туженог ради накнаде за
преузето земљиште.
9. Пресудом Основног суда у Модричи (у даљњем
тексту: Основни суд) број П-82/2005 од 20. јануара
2006. године, која је потврђена Пресудом Окружног
суда у Добоју (у даљњем тексту: Окружни суд) број
013-0-Гж-06-000 308 од 16. маја 2007. године, тужени
је обавезан да апеланту исплати накнаду за преузето
предметно градско грађевинско земљиште означено у
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укупној површини од 6.228 м² у износу од 62.280,00
КМ са законском затезном каматом од дана пресуђења
па до исплате.
10. Основни суд је у образложењу пресуде истакао да је
између странака неспорно да је извршена
експропријација предметних некретнина Рјешењем
Општине Модрича број 03/24-475-57/87 од 25. августа
1987. године, и да је извршење дозвољено 12. октобра
1988. године. Након извршене експропријације, како
је даље навео суд, вођени су поступци које је
покренула апелантова сестра против туженог ради
поништења експропријације, те је Одлуком Врховног
суда Босне и Херцеговине број У-551/89 од 12.
октобра 1989. године рјешење о експропријацији
поништено. Основни суд је даље истакао да је
Пресудом тог суда број П-59/88 од 22. децембра 1989.
године (правоснажна 3. фебруара 1990. године), у коју
је извршен увид, утврђено да је апелантов отац био
сувласник предметних некретнина с дјелом 2/3 и да је
промјена стања у земљишним књигама извршена без
ваљаног правног основа, земљишнокњижни уред тог
суда је био обавезан да на основу наведене пресуде
изврши брисање укњижбе предметног сувласничког
дјела који је на означеним некретнинама уписан као
друштвена својина. Тужени, како је даље навео
Основни суд, није био у могућности да врати
предметне некретнине у посјед апеланту и осталим
насљедницима апелантовог оца јер је, прије него што
је Пресудом број П-59/88 од 22. децембра 1989.
године предметно земљиште припало апелантовом
оцу, земљиште испарцелисано и додијељено другим
лицима која су на њему саградила куће.
11. Даље је у току поступка, а на основу вјештачења
вјештака геометра, утврђено да је апелант постао
супосједник парцеле означене као к.ч. број 636
површине 7.821 м² и к.ч. број 635 које је послије
диобног уговора, ког су 27. фебруара 2001. године
закључили насљедници апелантовог оца (као
диобничари), припало њему. Такође је утврђено да
парцели број к.ч. 636 по новом катастарском операту
одговора парцела по старом операту бр. 2/35, 2/84 и
дио 2/226, те да површина парцеле која је
експроприсана а која је припала апеланту износи
6.228 м² и да цијена неизграђеног грађевинског
земљишта у тој зони износи 10 КМ по м², па да је
стога цијена земљишта које је одузето апеланту
62.280,00 КМ. Поред тога, Основни суд је утврдио да
је у предмету тог суда број П-736/90 између
апелантове сестре Зехре Мехмедбеговић и тужене
закључено судско поравнање 16. децембра 1991.
године ради накнаде штете за уништена стабла, бунар
и једну љетину на парцели број к.ч. 636 а чију је
експропријацију извршио тужени, али да поравнање
није постигнуто и у погледу накнаде за експроприсано
предметно земљиште које је на основу наведених
одлука и уговора припало апеланту у власништво.
12. С обзиром да је Основни суд утврдио да је апелант
наслиједио предметне некретнине у површини од
6.228 м² које су експроприсане и да тужени није
никада платио апеланту нити његовом оцу као
правном преднику накнаду за експроприсано
земљиште, тужени је обавезан да исплати накнаду у
износу од 62.280 КМ. Основни суд није прихватио
приговор застаре потраживања, с обзиром да од дана
доношења Одлуке у предмету тог суда број П-59/88
тече застарни рок а пресуда је донесена 22. децембра
1989. године. Основни суд је истакао да је застарни
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рок прекинут априла 1992. године, да је настављен
након престанка рата и ратних дејстава 1996. године
јер апелант у том периоду није ни могао да тражи
накнаду за одузето земљиште. Од времена када је
апелант могао да тражи накнаду до избијања ратних
дејстава прошло је двије године и три мјесеца, а од
времена након престанка рата па до подношења тужбе
19. новембра 2001. године прошло је пет година и пет
мјесеци, те је Основни суд закључио да је тужба
поднесена у року од десет година и одбијен је
приговор застаре потраживања који је поднио тужени.
Окружни суд је у цијелости прихватио као ваљане
разлоге изнесене у првостепеној пресуди, наводећи да
предметно потраживање спада у ред потраживања
утврђених правоснажном одлуком или одлуком
другог надлежног органа која, у смислу одредби члана
379 Закона о облигационим односима (у даљњем
тексту: ЗОО), застарјевају у року од десет година.
Одлучујући о ревизији коју је против другостепене
Пресуде Окружног суда број 013-0-Гж-06-000 308 од
16. маја 2007. године изјавио тужени, Врховни суд је
Пресудом број 118-0-Рев-07-000 885 од 26. марта
2009. године ревизију уважио, Пресуду Окружног
суда број 013-0-Гж-06-000 308 од 16. маја 2007.
године преиначио тако што је жалбу туженог уважио,
Пресуду Основног суда број П-82/2005 од 20. јануара
2006. године преиначио тако што је одбијен апелантов
тужбени захтјев да му тужени исплати накнаду за
преузете предметне некретнине означене као градско
грађевинско земљиште у укупној површини од 6.228
м² у износу од 62.280,00 КМ са законском затезном
каматом од првостепеног пресуђења па до исплате.
У образложењу пресуде Врховни суд је истакао да су
пресуде нижестепених судова засноване на правилно
и потпуно утврђеном чињеничном стању, међутим
погрешно је примијењено материјално право. Тај суд
је цитирао одредбу члана 27 став 2 Закона о
грађевинском земљишту ("Службени лист СРБиХ" бр.
34/86, 1/90, 29/90 и "Службени гласник РС" бр. 29/94,
23/98 и 5/99) којом је прописано да ако је градско
грађевинско земљиште прешло у посјед друштвено
правног лица без правног основа а ранији власник у
року од пет година од сазнања за губитак посједа
односно најкасније у року од десет година не поднесе
захтјев односно тужбу да му се земљиште врати или
плати накнада, губи право коришћења земљишта без
накнаде.
Из резултата проведеног поступка, како је даље
истакао Врховни суд, произилази да су прије
спровођења рјешења Аграрне комисије од 3. априла
1954. године предметне некретнине биле уписане на
Алију и Мехмеда Ганибеговић с дијелом 1/3 и на
апелантовог оца с дијелом 2/3. Приликом спровођења
рјешења Аграрне комисије од 3 априла 1954. године
(којим је земљиште одузето само Мехмеду и Алији
Ганибеговић а не и апелантовом оцу), уписано је и
земљиште апелантовог оца као општенародна
имовина органа управљања среза Модрича. Дакле,
како је закључио Врховни суд, земљиште апелантовог
оца било је уписано на име тужене без ваљаног
правног основа, а како је и утврђено правоснажном
пресудом Основног суда од 22. децембра 1989.
године.
Врховни суд је истакао да је апелант као један од
насљедника свога оца, у чију корист је правоснажном
Пресудом Основног суда број П-59/88 од 22. децембра
1989. године утврђен сувласнички дио од 2/3 на
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предметним некретнинама које су биле уписане као
друштвена својина, за такву бесправно извршену
укњижбу сувласничког дијела његовог предника–оца
сазнао даном доношења наведене пресуде (22.
децембра 1989. године), а најкасније даном
правоснажности наведене пресуде (3. фебруара 1990.
године). Рачунајући од тог датума (3. фебруар 1990.
године), када је почео да тече рок из члана 27 Закона о
грађевинском земљишту од пет година за подношење
захтјева односно тужбе за повраћај земљишта или
исплату накнаде за бесправно преузето земљиште до
15. априла 1992. године, када је предсједништво
Српске Републике БиХ донијело Одлуку број 03-11/92
о проглашењу ратне опасности, протекло је двије
године два мјесеца и 12 дана. Околност што је до 19.
јуна 1996. године трајало ратно стање (укинуто
одлуком Народне скупштине РС број 02-732/96 од 19.
јуна 1996) имало је за посљедицу да застарјелост није
текла због несавладивих препрека (члан 383 ЗОО) и да
је оно настављено престанком узрока застоја
застаријевања (члан 384 ЗОО), тј. од 19. јуна 1996.
године. Врховни суд је даље истакао да је од дана
сазнања да је апелантов отац био сувласник на
предметним некретнинама које су без ваљаног
правног основа уписане као друштвена својина и да
има право да поднесе тужбу да му се земљиште врати
или плати накнада (3. фебруара 1990. године као дан
правоснажности Пресуде број П-59/88 од 22.
децембра 1989. године) па до дана проглашења ратног
стања протекло двије године, два мјесеца и 12 дана, а
од 19. јуна 1996. године до дана подношења тужбе
(19. новембра 2001. године) протекло пет година и пет
мјесеци. Врховни суд је закључио да је од дана
сазнања
за
прелазак
предметног
градског
грађевинског земљишта на туженог без правног
основа до подношења тужбе за исплату накнаде
протекао дужи рок од пет година прописан чланом 27
Закона о грађевинском земљишту у ком ранији
власник (што значи и његови насљедници) може да
тражи накнаду за то земљиште, чиме је апелант
изгубио право да тражи накнаду за преузето
земљиште што његов тужбени захтјев чини
неоснованим. На крају је Врховни суд навео да
околност што је у конкретном случају неизграђено
грађевинско земљиште одузето ранијем власнику без
накнаде
није
сметња
за
реституцију
под
претпоставкама прописаним законом.
IV. Апелација
а) Наводи из апелације
18. Апелант сматра да му је оспореним одлукама
повријеђено право на имовину из члана II/3к) Устава
Босне и Херцеговине те члана 1 Протокола број 1 уз
Европску конвенцију за заштиту људских права и
основних слобода (у даљем тексту: Европска
конвенција). Апелант је истакао да је редовни суд у
оспореној одлуци погрешно примијенио и протумачио
материјално право, тачније одредбе које се односе на
застару потраживања. Апелант је истакао да му је на
име накнаде штете за воће, љетину и бунар 1991.
године исплаћен износ од 80.185 динара, док за
земљиште није добио накнаду. Апелант сматра да је
тужба поднесена у законском року и да није
наступила застара потраживања ни по члану 379 ЗОО
а ни по члану 27 Закона о грађевинском земљишту, с
обзиром да је тужбу поднио у законском року од десет
година. Врховни суд је погрешно примијенио одредбу
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члана 27 став 2 Закона о грађевинском земљишту,
примијенивши субјективни рок од пет година а
занемарујући да постоји и објективни рок од десет
година. Апелант такође сматра да jе у конкретном
случају морао да се примијени и члан 379 ЗОО који
предвиђа рок застарјелости од десет година, а како су
то
правилно
примијенили
првостепени
и
другостепени суд. Предложио је да Уставни суд
усвоји апелацију, укине оспорену одлуку а потврди
другостепену и првостепену пресуду.
b) Одговор на апелацију
19. У одговору на апелацију Врховни суд сматра да су
неосновани апелантови наводи да се у конкретном
случају застарјелост предметног потраживања цијени
у смислу члана 379 ЗОО. Врховни суд је истакао да се
опште одредбе о застарјелости потраживања,
садржане у ЗОО, примјењују за она потраживања за
која посебним прописима није предвиђен други
застарни рок. С обзиром да је за предметно
потраживање прописан застарни рок Законом о
грађевинском земљишту који је lex specialis у односу
на ЗОО, примјењује се застарни рок прописан тим
законом а не рок прописан ЗОО. Врховни суд је
истакао да је рок почетка и завршетка застаре
потраживања опширно образложен у оспореној
пресуди, а примјени објективног рока нема мјеста
због протека субјективног рока од пет година који се
рачуна од дана сазнања за губитак посједа.
Предложено је да се апелација као неоснована одбије.
20. У одговору на апелацију тужени је истакао да је
Врховни суд у оспореној одлуци правилно
примијенио материјално право и правилно утврдио да
је апелант тужбу поднио након протека рокова који су
прописани чланом 27 Закона о грађевинском
земљишту. Предложено је да се апелација одбије као
неоснована.
V. Релевантни прописи
21. Закон о грађевинском земљишту ("Службени лист
СРБиХ" бр. 34/86, 1/90, 29/90 и "Службени гласник
РС" бр. 29/94, 23/98 и 5/99) релевантна одредба гласи:
Члан 27. став 2.
Ако је градско грађевинско земљиште прешло у посјед
друштвено правног лица без правног основа а ранији
власник у року од пет година од сазнања за губитак
посједа односно најкасније у року од десет година не
поднесе захтјев односно тужбу да му се земљиште врати
или плати накнада, губи право кориштења земљишта без
накнаде..
22. Закон о облигационим односима ("Службени лист
СФРЈ" бр. 29/78, 39/85 и 57/89 и "Службени гласник
РС" бр. 17/93, 3/96, 39703 и 74/04) релевантне одредбе
гласе:
Члан 371.
Потраживања застарјевају за пет година ако
законом није одређен неки други рок застарјелости.
Члан 379.
Сва потраживања која су утврђена правоснажном
судском или одлуком другог надлежног органа или
поравнањем пред судом или другим надлежним органом
застарјевају за десет година и па она за која закон иначе
предвиђа краћи рок застарјелости.
Члан 383.
Застарјелост не тече за све вријеме за које
повјериоцу није било могуће због несавладивих препрека да
судским путем захтјева испуњење обавезе.
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Члан 384.
Ако застаријевање није могло почети да тече због
неког законског узрока оно почиње тећи кад тај узрок
престане.
VI. Допустивост
23. У складу с чланом VI/3б) Устава Босне и Херцеговине
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у
питањима која су садржана у овом уставу када она
постану предмет спора због пресуде било ког суда у
Босни и Херцеговини.
24. У складу с чланом 16 став 1 Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су
против пресуде, односно одлуке која се њоме
оспорава, исцрпљени сви дјелотворни правни
лијекови могући сходно закону и ако се поднесе у
року од 60 дана од дана када је подносилац апелације
примио одлуку о посљедњем дјелотворном правном
лијеку који је користио.
25. У конкретном случају, предмет оспоравања
апелацијом је Пресуда Врховног суда број 118-0-Рев07-000 885 од 26. марта 2009. године, против које
нема других дјелотворних правних лијекова могућих
сходно закону. Затим, оспорену пресуду апелант је
примио 28. априла 2009. године, а апелација је
поднесена 18. маја 2009. године, дакле у року од 60
дана, како је прописано чланом 16 став 1 Правила
Уставног суда. На крају, апелација испуњава и услове
из члана 16 ст. 2 и 4 Правила Уставног суда, зато што
није очигледно (prima facie) неоснована, нити постоји
неки други формални разлог због ког апелација није
допустива.
26. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине и члана 16 ст. 1, 2 и 4 Правила Уставног
суда, Уставни суд је утврдио да предметна апелација
испуњава услове у погледу допустивости.
VII. Меритум
27. Апелант побија оспорену одлуку тврдећи да му је том
одлуком повријеђено право на имовину из члана II/3к)
Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број
1 уз Европску конвенцију.
Право на имовину
28. Члан II/3к) Устава Босне и Херцеговине гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају
људска права и основне слободе из става 2 овог члана, а
она обухватају:
к) Право на имовину.
Члан 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију гласи:
Свако физичко или правно лице има право на мирно
неометано уживање своје имовине. Нико не може бити
лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под
условима предвиђеним законом и опћим начелима
међународног права.
Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не
утичу на право државе да примјењује такве законе које
сматра потребним да би надзирала коришћење имовине у
складу с опћим интересима или да би осигурала наплату
пореза или других доприноса или казни.
29. У вези с апелантовим наводима да је оспореном
пресудом повријеђено његово право на имовину,
Уставни суд прво мора да утврди да ли је апелант
имао имовину која је заштићена чланом 1 Протокола
број 1 уз Европску конвенцију. У вези с тим, Уставни
суд указује на конзистентну праксу Европског суда и
сопствену јуриспруденцију, сходно којој "имовина" у
смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску
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конвенцију може да буде "постојећа имовина" или
"добра", укључујући и потраживања у односу на која
лице има бар "легитимно очекивање" да ће их
реализовати (види Европски суд, Jantner против
Словачке, пресуда од 4. марта 2003. године,
апликација број 39050/97, став 27). Уставни суд
такође подсјећа да право на имовину из члана 1
Протокола број 1 уз Европску конвенцију не гарантује
право на стицање имовине (види Европски суд, Van
der Mussele против Белгије, пресуда од 23. новембра
1983. године, серија А, број 70, став 48), нити може да
се тумачи као ограничење држави да законима уреди
питање услова под којима одређена лица могу да
остварују одређена имовинска права. У конкретном
случају, Уставни суд сматра да се апелантова
"имовина" која је заштићена чланом 1 Протокола број
1 уз Европску конвенцију састојала у његовом
"легитимном очекивању" да ће остварити накнаду
штете за преузето градско грађевинско земљиште.
Дакле, у конкретном случају Уставни суд сматра да
потраживање накнаде штете представља "имовину" у
смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску
конвенцију.
30. Даље, Уставни суд треба да утврди да ли је дошло до
мијешања у апелантову имовину, да ли је то мијешање
било у складу са законом и у јавном интересу и да ли
је то мијешање било пропорционално легитимном
циљу, дакле да ли успоставља правичну равнотежу
између апелантовог права и општег интереса. Уставни
суд је утврдио да је оспорена одлука донесена у
поступку поводом апелантове тужбе против туженог
ради накнаде штете за преузето градско грађевинско
земљиште. С обзиром на то да је већ констатовано да
се ради о апелантовој имовини, произилази да је у
конкретном случају оспореном одлуком, којом је
одбијен апелантов тужбени захтјев за накнаду штете,
дошло до мијешања у апелантову имовину.
31. Сљедеће питање на које Уставни суд треба да
одговори јесте да ли је мијешање у апелантово право
на имовину било у складу са законом. У вези с тим
Уставни суд запажа да су Основни и Окружни суд
приговор
застаре
потраживања
сматрали
неоснованим, наводећи да на конкретну ситуацију
треба да се примијени одредба члана 379 ЗОО сходно
којој предметна потраживања застарјевају у року од
10 година. Уставни суд даље запажа да се у
конкретном случају ради о накнади за преузето
градско грађевинско земљиште, те је Врховни суд
оспорену одлуку и засновао на релевантним
одредбама Закона о грађевинском земљишту који је у
конкретном случају lex specialis и којим су регулисани
услови и рокови у којима одређена права могу да се
остварују. Из наведеног произилази јасан правни
основ за доношење оспорене одлуке прописан у
релевантном, напријед наведеном закону. То значи да
је оспорена одлука (на основу које је извршено
мијешање у апелантову имовину) донесена у складу
са законом. Такође, Уставни суд није утврдио никакву
произвољност редовног суда у примјени релевантних
законских одредби (рачунање рока почетка и
завршетка застаре потраживања). Наиме, Уставни суд
запажа да је Врховни суд утврдио да је од дана
сазнања да је апелантов отац био сувласник на
предметним некретнинама које су без ваљаног
правног основа уписане као друштвена својина и да
има право да поднесе тужбу да му се земљиште врати
или плати накнада (3. фебруара 1990. године као дан
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правоснажности Пресуде број П-59/88 од 22.
децембра 1989. године) па до подношења тужбе за
исплату накнаде протекао рок дужи од пет година
прописан чланом 27 Закона о грађевинском земљишту
у ком ранији власник (што значи и његови
насљедници) може да тражи накнаду за то земљиште.
У вези с апелантовим наводима да је у конкретном
случају требало да се примијени одредба ЗОО која
предвиђа рок застарјелости од 10 година, Уставни суд
запажа да се опште одредбе о застарјелости
потраживања сходно члану 371 ЗОО примјењују на
она потраживања за која посебним прописима није
предвиђен други застарни рок. За предметно
потраживање застарни рок је прописан "другим
прописом", тј. Законом о грађевинском земљишту,
који је lex specialis у односу на ЗОО и у конкретном
случају се примјењује застарни рок прописан тим
законом. Уставни суд напомиње да је редовни суд
утврдио да је апелант тужбу за накнаду за преузето
градско грађевинско земљиште поднио тек 19.
новембра 2001. године, дакле након протека
субјективног рока од пет година од дана сазнања за
бесправно извршену укњижбу сувласничког дјела
његовог предника-оца, а како је то прописано чланом
27 Закона о грађевинском земљишту. У таквом
случају Уставни суд сматра да питање да ли је истекао
или не и објективни рок застаре потраживања није
било релевантно, јер објективни рок представља рок
апсолутне застаре која према одредби члана 27 Закона
о грађевинском земљишту наступа "најкасније у року
од десет година" од сазнања да је предметно
земљиште прешло у посјед друштвеног правног лица
без правног основа. Уставни суд указује да ово не
дерогира одредбу тог члана која прописује
субјективни рок од пет година унутар објективног
рока од десет година. Ово значи да је, када
субјективни рок од пет година истекне а објективни
рок још тече, потраживање сходно члану 27 Закона о
грађевинском земљишту застарјело. Имајући у виду
наведено, Уставни суд закључује да је "мијешање" у
апелантово право на имовину извршено у складу са
законом.
32. На крају, Уставни суд треба да одговори на питање да
ли је мијешање пропорционално легитимном циљу
који се жели постићи, односно да ли успоставља
правичну равнотежу између апелантовог права и
општег интереса. Како је већ наведено у претходним
тачкама ове одлуке, у судском поступку је несумњиво
утврђено да је апелант пасивним односом према
предметним некретнинама пропустио законом
прописан рок за судску заштиту, што је довело до
губитка права на накнаду штете за преузето
грађевинско земљиште, због чега не може да се
закључи да је држава ставила непримјерен терет на
самог апеланта. Уставни суд такође подсјећа да је у
бројним одлукама образложио да у ограничења у
погледу остваривања грађанских права спада и
могућност приговора застаре тужбених захтјева (види
Уставни суд, Одлука о допустивости и меритуму број
АП 150/04 од 17. фебруара 2005. године, објављена у
"Службеном гласнику БиХ" број 36/05 и одлуку
бивше Европске комисије за људска права, апликација
број 13674/88 од 14. априла 1989. у предмету Cyril
Albert Warner против Велике Британије). Ово
ограничење је потребно да би се обезбиједио принцип
правне сигурности, а при конкретном регулисању овог
питања, прије свега одређивања рока застаре,

Број 33 - Страна 79

законодавац ужива одређену слободу процјене (види
Европски суд за људска права, Ashingdane против
Велике Британије, пресуда од 28. маја 1985, серија А,
број 93, став 57). Дакле, досљедна примјена
релевантних одредби Закона о грађевинском
земљишту којим је прописано вријеме у ком одређена
права могу да се остварују је у интересу правне
сигурности и исправног функционисања правног
система и несумњиво представља општи, односно
јавни интерес који је у конкретном случају
"превагнуо"
над
апелантовим
појединачним
имовинским интересом. Уставни суд сматра да је у
конкретном
случају
успостављена
правична
равнотежа између заштите апелантовог права на
имовину и општег интереса, односно у овој ситуацији
није на апеланта пренесен непримјерен терет ради
остваривања законитог циља. Стога, Уставни суд
закључује да не постоји кршење права на имовину из
члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1
Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
VIII. Закључак
33. Уставни суд закључује да у конкретном случају није
повријеђено апелантово право на имовину из члана
II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1
Протокола број 1 уз Европску конвенцију будући да је
оспорена одлука заснована на закону, те да је
донесена у јавном интересу, а на апеланта није
стављен претјеран терет.
34. На основу члана 61 ст. 1 и 3 Правила Уставног суда,
Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.
35. Сходно члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине,
одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда
Босне и Херцеговине
Проф. др Миодраг Симовић, с. р.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudija, u
predmetu broj AP 1527/09, rješavajući apelaciju Zehrudina
Mehmedbegovića, na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, člana 59. stav 2. alineja 2. i člana 61. st. 1. i 3.
Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
Bosne i Hercegovine" br 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, potpredsjednica
Seada Palavrić, potpredsjednica
Mato Tadić, sudija
Zlatko M. Knežević, sudija
na sjednici održanoj 20. decembra 2011. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Odbija se kao neosnovana apelacija Zehrudina
Mehmedbegovića. podnesena protiv Presude Vrhovnog suda
Republike Srpske broj 118-0-Rev-07-000 885 od 26. marta
2009. godine.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".

1

Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 27/12
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OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. Zehrudin Mehmedbegović (u daljnjem tekstu: apelant) iz
Modriče kojeg zastupa Dragan Davidović, advokat iz
Modriče, podnio je 18. maja 2009. godine apelaciju
Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Ustavni sud) protiv Presude Vrhovnog suda Republike
Srpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj 118-0-Rev07-000 885 od 26. marta 2009. godine. Apelant je
dostavio dopune apelacije 20. maja, 8. juna, 16. septembra
i 11. septembra 2009. godine, te 4. februara, 11. i 14 marta
2011. godine.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na osnovu člana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
Vrhovnog suda i Opštine Modriča (u daljnjem tekstu:
tuženi) zatraženo je 11. augusta 2009. godine da dostave
odgovore na apelaciju.
3. Tuženi je dostavio odgovor na apelaciju 2. septembra
2009. godine, a Vrhovni sud 3. septembra 2009. godine.
4. Na osnovu člana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,
odgovori na apelaciju dostavljeni su apelantu 7. decembra
2009. godine.
III. Činjenično stanje
5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i
dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati
na sljedeći način.
6. Osnovni sud u Modriči (u daljnjem tekstu: Osnovni sud)
je Presudom broj P-55/88 od 22. decembra 1989. godine
(pravosnažna 3. februara 1990. godine) usvojio tužbeni
zahtjev
Zehre,
Hajrudina,
Halida
i
Murise
Mehmedbegović (u daljnjem tekstu: srodnici apelanta) i
apelanta, te utvrdio da je prednik apelanta i njegovih
srodnika Mehmed Mehmedbegović (u daljnjem tekstu:
apelantov otac) bio suvlasnik u dijelu 2/3 na zemljištu
označenom kao k.č. broj 2/84 i 2/85 upisanih u zk. ul. broj
1232 k.o. Modriča (u daljnjem tekstu predmetne
nekretnine) do promjene stanja u zemljišnim knjigama,
koje je izvršeno na osnovu rješenja Agrarne komisije
Narodnog odbora sreza Modriča (u daljnjem tekstu:
Agrarna komisija) broj 7630/84 od 3. aprila 1954. godine,
a koja je izvršena na navedeni suvlasnički dio apelantovog
oca bez valjanog pravnog osnova. Istom presudom
Osnovni sud je naložio zemljišnoknjižnom uredu tog suda
da izvrši brisanje uknjižbe predmetnog suvlasničkog
dijela na predmetnom zemljištu u korist društvene svojine.
7. U obrazloženju presude Osnovni sud je istakao da su prije
provođenja rješenja Agrarne komisije predmetne
nekretnine bile upisane s dijelom 2/3 na apelantovog oca,
a s dijelom 1/3 na Aliji i Mehmedu Ganibegoviću.
Osnovni sud je dalje istakao da je rješenjem Agrarne
komisije od 3. aprila 1954. godine oduzeta zemlja od Alije
i Mehmeda Ganibegovića jer nisu bili zemljoradnici nego
trgovci, te su imali višak zemljišne površine. Osnovni sud
je nakon izvršenog uvida u rješenje Agrarne komisije od
3. aprila 1954. godine utvrdio da nije naznačeno da se
oduzima zemljište i od apelantovog oca, ali da je prilikom
provođenja rješenja (s obzirom da nije vršeno cijepanje
zemljišta) došlo do toga da se predmetno zemljište, koje je
bilo vlasništvo apelantovog oca, upiše kao opštenarodna
imovina organa upravljanja sreza Modriča.
8. Apelant je 19. novembra 2001. godine podnio tužbu
Osnovnom sudu protiv tuženog radi naknade za preuzeto
zemljište.
9. Presudom Osnovnog suda u Modriči (u daljnjem tekstu:
Osnovni sud) broj P-82/2005 od 20. januara 2006. godine,
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koja je potvrđena Presudom Okružnog suda u Doboju (u
daljnjem tekstu: Okružni sud) broj 013-0-Gž-06-000 308
od 16. maja 2007. godine, obavezan je tuženi da apelantu
isplati naknadu za preuzeto predmetno gradsko
građevinsko zemljište označeno u ukupnoj površini od
6.228 m² u iznosu od 62.280,00 KM sa zakonskom
zateznom kamatom od dana presuđenja pa do isplate.
10. Osnovni sud je u obrazloženju presude istakao da je među
strankama nesporno da je izvršena eksproprijacija
predmetnih nekretnina Rješenjem Opštine Modriča broj
03/24-475-57/87 od 25. augusta 1987. godine, i da je
izvršenje dozvoljeno 12. oktobra 1988. godine. Nakon
izvršene eksproprijacije, kako je dalje naveo sud, vođeni
su postupci koje je pokrenula apelantova sestra protiv
tuženog radi poništenja eksproprijacije, te je Odlukom
Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine broj U-551/89 od 12.
oktobra 1989. godine rješenje o eksproprijaciji poništeno.
Osnovni sud je dalje istakao da je Presudom tog suda broj
P-59/88 od 22. decembra 1989. godine (pravosnažna 3.
februara 1990. godine), u koju je izvršen uvid, utvrđeno
da je apelantov otac bio suvlasnik predmetnih nekretnina s
djelom 2/3 i da je promjena stanja u zemljišnim knjigama
izvršena bez valjanog pravnog osnova, zemljišnoknjižni
ured tog suda je bio obavezan da na osnovu navedene
presude izvrši brisanje uknjižbe predmetnog suvlasničkog
djela koji je na označenim nekretninama upisan kao
društvena svojina. Tuženi, kako je dalje naveo Osnovni
sud, nije bio u mogućnosti da vrati predmetne nekretnine
u posjed apelantu i ostalim nasljednicima apelantovog oca
jer je, prije nego što je Presudom broj P-59/88 od 22.
decembra 1989. godine predmetno zemljište pripalo
apelantovom ocu, zemljište isparcelisano i dodijeljeno
drugim osobama koje su na njemu sagradile kuće.
11. Dalje je u toku postupka, a na osnovu vještačenja vještaka
geometra, utvrđeno da je apelant postao suposjednik
parcele označene kao k.č. broj 636 površine 7.821 m² i
k.č. broj 635 koje je poslije diobenog ugovora, kojeg su
27. februara 2001. godine zaključili nasljednici
apelantovog oca (kao diobničari), pripalo njemu. Također
je utvrđeno da parceli broj k.č. 636 po novom
katastarskom operatu odgovora parcela po starom operatu
br. 2/35, 2/84 i dio 2/226, te da površina parcele koja je
eksproprirana a koja je pripala apelantu iznosi 6.228 m² i
da cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u toj zoni
iznosi 10 KM po m², pa da je stoga cijena zemljišta koje
je oduzeto apelantu 62.280,00 KM. Pored toga, Osnovni
sud je utvrdio da je u predmetu tog suda broj P-736/90
između apelantove sestre Zehre Mehmedbegović i tužene
zaključeno sudsko poravnanje 16. decembra 1991. godine
radi naknade štete za uništena stabla, bunar i jednu ljetinu
na parceli broj k.č. 636 a čiju je eksproprijaciju izvršio
tuženi, ali da poravnanje nije postignuto i u pogledu
naknade za eksproprirano predmetno zemljište koje je na
osnovu navedenih odluka i ugovora pripalo apelantu u
vlasništvo.
12. S obzirom da je Osnovni sud utvrdio da je apelant
naslijedio predmetne nekretnine u površini od 6.228 m²
koje su eksproprirane i da tuženi nije nikada platio
apelantu niti njegovom ocu kao pravnom predniku
naknadu za eksproprirano zemljište, tuženi je obavezan da
isplati naknadu u iznosu od 62.280 KM. Osnovni sud nije
prihvatio prigovor zastare potraživanja, s obzirom da od
dana donošenja Odluke u predmetu tog suda broj P-59/88
teče zastarni rok a presuda je donesena 22. decembra
1989. godine. Osnovni sud je istakao da je zastarni rok
prekinut aprila 1992. godine, da je nastavljen nakon
prestanka rata i ratnih dejstava 1996. godine jer apelant u
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tom periodu nije ni mogao tražiti naknadu za oduzeto
zemljište. Od vremena kada je apelant mogao tražiti
naknadu do izbijanja ratnih dejstava je prošlo dvije godine
i tri mjeseca, a od vremena nakon prestanka rata pа do
podnošenja tužbe 19. novembra 2001. godine je prošlo pet
godina i pet mjeseci, te je Osnovni sud zaključio da je
tužba podnesena u roku od deset godina i odbijen je
prigovor zastare potraživanja koji je podnio tuženi.
Okružni sud je u cijelosti prihvatio kao valjane razloge
iznesene u prvostepenoj presudi, navodeći da predmetno
potraživanje spada u red potraživanja utvrđenih
pravosnažnom odlukom ili odlukom drugog nadležnog
organa koja, u smislu odredbi člana 379. Zakona o
obligacionim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO),
zastarijevaju u roku od deset godina.
Odlučujući o reviziji koju je protiv drugostepene Presude
Okružnog suda broj 013-0-Gž-06-000 308 od 16. maja
2007. godine izjavio tuženi, Vrhovni sud je Presudom broj
118-0-Rev-07-000 885 od 26. marta 2009. godine reviziju
uvažio, Presudu Okružnog suda broj 013-0-Gž-06-000
308 od 16. maja 2007. godine preinačio tako što je žalbu
tuženog uvažio, Presudu Osnovnog suda broj P-82/2005
od 20. januara 2006. godine preinačio tako što je odbijen
apelantov tužbeni zahtjev da mu tuženi isplati naknadu za
preuzete predmetne nekretnine označene kao gradsko
građevinsko zemljište u ukupnoj površini od 6.228 m² u
iznosu od 62.280,00 KM sa zakonskom zateznom
kamatom od prvostepenog presuđenja pa do isplate.
U obrazloženju presude Vrhovni sud je istakao da su
presude nižestepenih sudova zasnovane na pravilno i
potpuno utvrđenom činjeničnom stanju, međutim
pogrešno je primijenjeno materijalno pravo. Taj sud je
citirao odredbu člana 27. stav 2. Zakona o građevinskom
zemljištu ("Službeni list SRBiH" br. 34/86, 1/90, 29/90 i
"Službeni glasnik RS" br. 29/94, 23/98 i 5/99) kojom je
propisano da ako je gradsko građevinsko zemljište prešlo
u posjed društveno pravnog lica bez pravnog osnova a
raniji vlasnik u roku od pet godina od saznanja za gubitak
posjeda odnosno najkasnije u roku od deset godina ne
podnese zahtjev odnosno tužbu da mu se zemljište vrati ili
plati naknada, gubi pravo korištenja zemljišta bez
naknade.
Iz rezultata provedenog postupka, kako je dalje istakao
Vrhovni sud, proizlazi da su prije provođenja rješenja
Agrarne komisije od 3. aprila 1954. godine predmetne
nekretnine bile upisane na Aliju i Mehmeda Ganibegović
s dijelom 1/3 i na apelantovog oca s dijelom 2/3. Prilikom
provođenja rješenja Agrarne komisije od 3 aprila 1954.
godine (kojim je zemljište oduzeto samo Mehmedu i Aliji
Ganibegović a ne i apelantovom ocu), upisano je i
zemljište apelantovog oca kao opštenarodna imovina
organa upravljanja sreza Modriča. Dakle, kako je
zaključio Vrhovni sud, zemljište apelantovog oca bilo je
upisano na ime tužene bez valjanog pravnog osnova, a
kako je i utvrđeno pravosnažnom presudom Osnovnog
suda od 22. decembra 1989. godine.
Vrhovni sud je istakao da je apelant kao jedan od
nasljednika svoga oca, u čiju korist je pravosnažnom
Presudom Osnovnog suda broj P-59/88 od 22. decembra
1989. godine utvrđen suvlasnički dio od 2/3 na
predmetnim nekretninama koje su bile upisane kao
društvena svojina, za takvu bespravno izvršenu uknjižbu
suvlasničkog dijela njegovog prednika–oca saznao danom
donošenja navedenе presude (22. decembra 1989. godine),
a najkasnije danom pravosnažnosti navedene presude (3.
februara 1990. godine). Računajući od tog datuma (3.
februar 1990. godine), kada je počeo da teče rok iz člana
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27. Zakona o građevinskom zemljištu od pet godina za
podnošenje zahtjeva odnosno tužbe za povrat zemljišta ili
isplatu naknade za bespravno preuzeto zemljište do 15.
aprila 1992. godine, kada je predsjedništvo Srpske
Republike BiH donijelo Odluku broj 03-11/92 o
proglašenju ratne opasnosti, proteklo je dvije godine dva
mjeseca i 12 dana. Okolnost što je do 19. juna 1996.
godine trajalo ratno stanje (ukinuto odlukom Narodne
skupštine RS broj 02-732/96 od 19. juna 1996) imalo je za
posljedicu da zastarjelost nije tekla zbog nesavladivih
prepreka (član 383. ZOO) i da je ono nastavljeno
prestankom uzroka zastoja zastarijevanja (član 384.
ZOO), tj. od 19. juna 1996. godine. Vrhovni sud je dalje
istakao da je od dana saznanja da je apelantov otac bio
suvlasnik na predmetnim nekretninama koje su bez
valjanog pravnog osnova upisane kao društvena svojina i
da ima pravo da podnese tužbu da mu se zemljište vrati ili
plati naknada (3. februara 1990. godine kao dan
pravosnažnosti Presude broj P-59/88 od 22. decembra
1989. godine) pa do dana proglašenja ratnog stanja
proteklo dvije godine, dva mjeseca i 12 dana, a od 19.
juna 1996. godine do dana podnošenja tužbe (19.
novembra 2001. godine) proteklo pet godina i pet mjeseci.
Vrhovni sud je zaključio da je od dana saznanja za
prelazak predmetnog gradskog građevinskog zemljišta na
tuženog bez pravnog osnova do podnošenja tužbe za
isplatu naknade protekao duži rok od pet godina propisan
članom 27. Zakona o građevinskom zemljištu u kojem
raniji vlasnik (što znači i njegovi nasljednici) može tražiti
naknadu za to zemljište, čime je apelant izgubio pravo da
traži naknadu za preuzeto zemljište što njegov tužbeni
zahtjev čini neosnovanim. Na kraju je Vrhovni sud naveo
da okolnost što je u konkretnom slučaju neizgrađeno
građevinsko zemljište oduzeto ranijem vlasniku bez
naknade nije smetnja za restituciju pod pretpostavkama
propisanim zakonom.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
18. Apelant smatra da mu je osporenim odlukama povrijeđeno
pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i
Hercegovine te člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku
konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u
daljem tekstu: Evropska konvencija). Apelant je istakao
da je redovni sud u osporenoj odluci pogrešno primijenio i
protumačio materijalno pravo, tačnije odredbe koje se
odnose na zastaru potraživanja. Apelant je istakao da mu
je na ime naknade štete za voće, ljetinu i bunar 1991.
godine isplaćen iznos od 80.185 dinara, dok za zemljište
nije dobio naknadu. Apelant smatra da je tužba podnesena
u zakonskom roku i da nije nastupila zastara potraživanja
ni po članu 379. ZOO a ni po članu 27. Zakona o
građevinskom zemljištu, s obzirom da je tužbu podnio u
zakonskom roku od deset godina. Vrhovni sud je
pogrešno primijenio odredbu člana 27. stav 2. Zakona o
građevinskom zemljištu, primijenivši subjektivni rok od
pet godina a zanemarujući da postoji i objektivni rok od
deset godina. Apelant također smatra da se u konkretnom
slučaju morao primijeniti i član 379. ZOO koji predviđa
rok zastarjelosti od deset godina, a kako su to pravilno
primijenili prvostepeni i drugostepeni sud. Predložio je da
Ustavni sud usvoji apelaciju, ukine osporenu odluku a
potvrdi drugostepenu i prvostepenu presudu.
b) Odgovor na apelaciju
19. U odgovoru na apelaciju Vrhovni sud smatra
neosnovanim apelantove navode da se u konkretnom
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slučaju zastarjelost predmetnog potraživanja cijeni u
smislu člana 379. ZOO. Vrhovni sud je istakao da se opšte
odredbe o zastarjelosti potraživanja, sadržane u ZOO,
primjenjuju za ona potraživanja za koja posebnim
propisima nije predviđen drugi zastarni rok. S obzirom da
je za predmetno potraživanje propisan zastarni rok
Zakonom o građevinskom zemljištu koji je lex specialis u
odnosu na ZOO, primjenjuje se zastarni rok propisan tim
zakonom a ne rok propisan ZOO. Vrhovni sud je istakao
da je rok početka i završetka zastare potraživanja opširno
obrazložen u osporenoj presudi, a primjeni objektivnog
roka nema mjesta zbog proteka subjektivnog roka od pet
godina koji se računa od dana saznanja za gubitak
posjeda. Predloženo je da se apelacija kao neosnovana
odbije.
20. U odgovoru na apelaciju tuženi je istakao da je Vrhovni
sud u osporenoj odluci pravilno primijenio materijalno
pravo i pravilno utvrdio da je apelant tužbu podnio nakon
proteka rokova koji su propisani članom 27. Zakona o
građevinskom zemljištu. Predloženo je da se apelacija
odbije kao neosnovana.
V. Relevantni propisi
21. Zakon o građevinskom zemljištu ("Službeni list
SRBiH" br. 34/86, 1/90, 29/90 i "Službeni glasnik RS" br.
29/94, 23/98 i 5/99) relevantna odredba glasi:
Član 27. stav 2.
Ako je gradsko građevinsko zemljište prešlo u posjed
društveno pravnog lica bez pravnog osnova a raniji vlasnik u
roku od pet godina od saznanja za gubitak posjeda odnosno
najkasnije u roku od deset godina ne podnese zahtjev odnosno
tužbu da mu se zemljište vrati ili plati naknada, gubi pravo
korištenja zemljišta bez naknade..
Ako je gradsko građevinsko zemljište prešlo u posjed
društveno pravnog lica bez pravnog osnova a raniji vlasnik u
roku od pet godina od saznanja za gubitak posjeda odnosno
najkasnije u roku od deset godina ne podnese zahtjev odnosno
tužbu da mu se zemljište vrati ili plati naknada, gubi pravo
korištenja zemljišta bez naknade..
22. Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ"
br. 29/78, 39/85 i 57/89 i "Službeni glasnik RS" br. 17/93,
3/96, 39703 i 74/04) relevantne odredbe glase:
Član 371.
Potraživanja zastarijevaju za pet godina ako zakonom nije
određen neki drugi rok zastarjelosti.
Član 379.
Sva potraživanja koja su utvrđena pravosnažnom sudskom
ili odlukom drugog nadležnog organa ili poravnanjem pred
sudom ili drugim nadležnim organom zastarijevaju za deset
godina i pa ona za koja zakon inače predviđa kraći rok
zastarjelosti.
Član 383.
Zastarjelost ne teče za sve vrijeme za koje povjeriocu nije
bilo moguće zbog nesavladivih prepreka da sudskim putem
zahtjeva ispunjenje obaveze.
Član 384.
Ako zastarijevanje nije moglo početi da teče zbog nekog
zakonskog uzroka ono počinje teći kad taj uzrok prestane.
VI. Dopustivost
23. U skladu s članom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine
Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovom Ustavu kada ona
postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u
Bosni i Hercegovini.
24. U skladu s članom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
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presude, odnosno odluke koja se njome osporava,
iscrpljeni svi djelotvorni pravni lijekovi mogući prema
zakonu i ako se podnese u roku od 60 dana od dana kada
je podnosilac apelacije primio odluku o posljednjem
djelotvornom pravnom lijeku koji je koristio.
25. U konkretnom slučaju, predmet osporavanja apelacijom je
Presuda Vrhovnog suda broj 118-0-Rev-07-000 885 od
26. marta 2009. godine, protiv koje nema drugih
djelotvornih pravnih lijekova mogućih prema zakonu.
Zatim, osporenu presudu apelant je primio 28. aprila
2009. godine, a apelacija je podnesena 18. maja 2009.
godine, dakle u roku od 60 dana, kako je propisano
članom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda. Konačno,
apelacija ispunjava i uvjete iz člana 16. st. 2. i 4. Pravila
Ustavnog suda, zato što nije očigledno (prima facie)
neosnovana, niti postoji neki drugi formalni razlog zbog
kojeg apelacija nije dopustiva.
26. Imajući u vidu odredbe člana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija
ispunjava uvjete u pogledu dopustivosti.
VII. Meritum
27. Apelant pobija osporenu odluku tvrdeći da mu je tom
odlukom povrijeđeno pravo na imovinu iz člana II/3.k)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz
Evropsku konvenciju.
Pravo na imovinu
28. Član II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje:
k) Pravo na imovinu.
Član 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju glasi:
Svako fizičko ili pravno lice ima pravo na mirno
neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen svoje
imovine, osim u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim
zakonom i općim načelima međunarodnog prava.
Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne utiču na
pravo države da primjenjuje takve zakone koje smatra
potrebnim da bi nadzirala korištenje imovine u skladu s općim
interesima ili da bi osigurala naplatu poreza ili drugih
doprinosa ili kazni.
29. U vezi s apelantovim navodima da je osporenom
presudom povrijeđeno njegovo pravo na imovinu, Ustavni
sud prvo mora utvrditi da li je apelant imao imovinu koja
je zaštićena članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku
konvenciju. U vezi s tim, Ustavni sud ukazuje na
konzistentnu praksu Evropskog suda i vlastitu
jurisprudenciju, prema kojoj "imovina" u smislu člana 1.
Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju može biti
"postojeća imovina" ili "dobra", uključujući i potraživanja
u odnosu na koja lice ima bar "legitimno očekivanje" da
će ih realizovati (vidi Evropski sud, Jantner protiv
Slovačke, presuda od 4. marta 2003. godine, aplikacija
broj 39050/97, stav 27). Ustavni sud također podsjeća da
pravo na imovinu iz člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku
konvenciju ne garantuje pravo na sticanje imovine (vidi
Evropski sud, Van der Mussele protiv Belgije, presuda od
23. novembra 1983. godine, serija A, broj 70, stav 48),
niti se može tumačiti kao ograničenje državi da zakonima
uredi pitanje uvjeta pod kojima određena lica mogu
ostvarivati određena imovinska prava. U konkretnom
slučaju, Ustavni sud smatra da se apelantova "imovina"
koja je zaštićena članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku
konvenciju sastojala u njegovom "legitimnom očekivanju"
da će ostvariti naknadu štete za preuzeto gradsko
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građevinsko zemljište. Dakle, u konkretnom slučaju
Ustavni sud smatra da potraživanje naknade štete
predstavlja "imovinu" u smislu člana 1. Protokola broj 1
uz Evropsku konvenciju.
30. Dalje, Ustavni sud treba utvrditi da li je došlo do
miješanja u apelantovu imovinu, da li je to miješanje bilo
u skladu sa zakonom i u javnom interesu i da li je to
miješanje bilo proporcionalno legitimnom cilju, dakle
uspostavlja li pravičnu ravnotežu između apelantovog
prava i općeg interesa. Ustavni sud je utvrdio da je
osporena odluka donesena u postupku povodom
apelantove tužbe protiv tuženog radi naknade štete za
preuzeto gradsko građevinsko zemljište. S obzirom na to
da je već konstatirano da se radi o apelantovoj imovini,
proizlazi da je u konkretnom slučaju osporenom odlukom,
kojom je odbijen apelantov tužbeni zahtjev za naknadu
štete, došlo do miješanja u apelantovu imovinu.
31. Sljedeće pitanje na koje Ustavni sud treba da odgovori
jeste da li je miješanje u apelantovo pravo na imovinu bilo
u skladu sa zakonom. U vezi s tim Ustavni sud zapaža da
su Osnovni i Okružni sud prigovor zastare potraživanja
smatrali neosnovanim, navodeći da se na konkretnu
situaciju ima primijeniti odredba člana 379. ZOO prema
kojoj predmetna potraživanja zastarijevaju u roku od 10
godina. Ustavni sud dalje zapaža da se u konkretnom
slučaju radi o naknadi za preuzeto gradsko građevinsko
zemljište, te je Vrhovni sud osporenu odluku i zasnovao
na relevantnim odredbama Zakona o građevinskom
zemljištu koji je u konkretnom slučaju lex specialis i
kojim su regulirani uvjeti i rokovi u kojima se određena
prava mogu ostvarivati. Iz navedenog proizlazi jasna
pravna osnova za donošenje osporene odluke propisana u
relevantnom, naprijed navedenom zakonu. To znači da je
osporena odluka (na osnovu koje je izvršeno miješanje u
apelantovu imovinu) donesena u skladu sa zakonom.
Također, Ustavni sud nije utvrdio nikakvu proizvoljnost
redovnog suda u primjeni relevantnih zakonskih odredbi
(računanje roka početka i završetka zastare potraživanja).
Naime, Ustavni sud zapaža da je Vrhovni sud utvrdio da
je od dana saznanja da je apelantov otac bio suvlasnik na
predmetnim nekretninama koje su bez valjanog pravnog
osnova upisane kao društvena svojina i da ima pravo da
podnese tužbu da mu se zemljište vrati ili plati naknada
(3. februara 1990. godine kao dan pravosnažnosti Presude
broj P-59/88 od 22. decembra 1989. godine) pa do
podnošenja tužbe za isplatu naknade protekao rok duži od
pet godina propisan članom 27. Zakona o građevinskom
zemljištu u kojem raniji vlasnik (što znači i njegovi
nasljednici) može tražiti naknadu za to zemljište. U vezi s
apelantovim navodima da je u konkretnom slučaju trebalo
primijeniti odredbu ZOO koja predviđa rok zastarjelosti
od 10 godina, Ustavni sud zapaža da se opšte odredbe o
zastarjelosti potraživanja prema članu 371. ZOO
primjenjuju na ona potraživanja za koja posebnim
propisima nije predviđen drugi zastarni rok. Za predmetno
potraživanje zastarni rok je propisan "drugim propisom",
tj. Zakonom o građevinskom zemljištu, koji je lex
specialis u odnosu na ZOO i u konkretnom slučaju se
primjenjuje zastarni rok propisan tim zakonom. Ustavni
sud napominje da je redovni sud utvrdio da je apelant
tužbu za naknadu za preuzeto gradsko građevinsko
zemljište podnio tek 19. novembra 2001. godine, dakle
nakon proteka subjektivnog roka od pet godina od dana
saznanja za bespravno izvršenu uknjižbu suvlasničkog
djela njegovog prednika-oca, a kako je to propisano
članom 27. Zakona o građevinskom zemljištu. U takvom
slučaju Ustavni sud smatra da pitanje da li je istekao ili ne
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i objektivni rok zastare potraživanja nije bilo relevantno,
jer objektivni rok predstavlja rok apsolutne zastare koja
prema odredbi člana 27. Zakona o građevinskom
zemljištu nastupa "najkasnije u roku od deset godina" od
saznanja da je predmetno zemljište prešlo u posjed
društvenog pravnog lica bez pravnog osnova. Ustavni sud
ukazuje da ovo ne derogira odredbu tog člana koja
propisuje subjektivni rok od pet godina unutar
objektivnog roka od deset godina. Ovo znači da je, kada
subjektivni rok od pet godina istekne a objektivni rok još
teče, potraživanje prema članu 27. Zakona o
građevinskom zemljištu zastarjelo. Imajući u vidu
navedeno, Ustavni sud zaključuje da je "miješanje" u
apelantovo pravo na imovinu izvršeno u skladu sa
zakonom.
32. Na kraju, Ustavni sud treba da odgovori na pitanje da li je
miješanje proporcionalno legitimnom cilju koji se želi
postići, odnosno uspostavlja li pravičnu ravnotežu između
apelantovog prava i općeg interesa. Kako je već navedeno
u prethodnim tačkama ove odluke, u sudskom postupku je
nesumnjivo utvrđeno da je apelant pasivnim odnosom
prema predmetnim nekretninama propustio zakonom
propisan rok za sudsku zaštitu, što je dovelo do gubitka
prava na naknadu štete za preuzeto građevinsko zemljište,
zbog čega se ne može zaključiti da je država stavila
neprimjeren teret na samog apelanta. Ustavni sud također
podsjeća da je u brojnim odlukama obrazložio da u
ograničenja u pogledu ostvarivanja građanskih prava
spada i mogućnost prigovora zastare tužbenih zahtjeva
(vidi Ustavni sud, Odluka o dopustivosti i meritumu broj
AP 150/04 od 17. februara 2005. godine, objavljena u
"Službenom glasniku BiH" broj 36/05 i odluku bivše
Evropske komisije za ljudska prava, aplikacija broj
13674/88 od 14. aprila 1989. u predmetu Cyril Albert
Warner protiv Velike Britanije). Ovo ograničenje je
potrebno da bi se osigurao princip pravne sigurnosti, a pri
konkretnom reguliranju ovog pitanja, prije svega
određivanja roka zastare, zakonodavac uživa određenu
slobodu procjene (vidi Evropski sud za ljudska prava,
Ashingdane protiv Velike Britanije, presuda od 28. maja
1985, serija A, broj 93, stav 57). Dakle, dosljedna
primjena relevantnih odredbi Zakona o građevinskom
zemljištu kojim je propisano vrijeme u kojem se određena
prava mogu ostvarivati je u interesu pravne sigurnosti i
ispravnog funkcioniranja pravnog sistema i nesumnjivo
predstavlja opći, odnosno javni interes koji je u
konkretnom slučaju "prevagnuo" nad apelantovim
pojedinačnim imovinskim interesom. Ustavni sud smatra
da je u konkretnom slučaju uspostavljena pravična
ravnoteža između zaštite apelantovog prava na imovinu i
općeg interesa, odnosno u ovoj situaciji nije na apelanta
prenesen neprimjeren teret radi ostvarivanja zakonitog
cilja. Stoga, Ustavni sud zaključuje da ne postoji kršenje
prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku
konvenciju.
VIII. Zaključak
33. Ustavni sud zaključuje da u konkretnom slučaju nije
povrijeđeno apelantovo pravo na imovinu iz člana II/3.k)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz
Evropsku konvenciju budući da je osporena odluka
zasnovana na zakonu, te da je donesena u javnom
interesu, a na apelanta nije stavljen pretjeran teret.
34. Na osnovu člana 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.
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35. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, s. r.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u Vijeću od pet
sudaca, u predmetu broj AP 1527/09, rješavajući apelaciju
Zehrudina Mehmedbegovića, na temelju članka VI/3.(b)
Ustava Bosne i Hercegovine, članka 59. stavak 2. alineja 2. i
članka 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br 60/05,
64/08 i 51/09), u sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, dopredsjednica
Seada Palavrić, dopredsjednica
Mato Tadić, sudac
Zlatko M. Knežević, sudac
na sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donio

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Odbija se kao neutemeljena apelacija Zehrudina
Mehmedbegovića, podnesena protiv Presude Vrhovnog suda
Republike Srpske broj 118-0-Rev-07-000 885 od 26. ožujka
2009. godine.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. Zehrudin Mehmedbegović (u daljnjem tekstu: apelant) iz
Modriče kojeg zastupa Dragan Davidović, odvjetnik iz
Modriče, podnio je 18. svibnja 2009. godine apelaciju
Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Ustavni sud) protiv Presude Vrhovnog suda Republike
Srpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj 118-0-Rev07-000 885 od 26. ožujka 2009. godine. Apelant je
dostavio dopune apelacije 20. svibnja, 8. lipnja, 16. rujna i
11. rujna 2009. godine, te 4. veljače, 11. i 14 ožujka 2011.
godine.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na temelju članka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
Vrhovnog suda i Općine Modriča (u daljnjem tekstu:
tuženi) je 11. kolovoza 2009. godine zatražena dostava
odgovora na apelaciju.
3. Tuženi je dostavio odgovor na apelaciju 2. rujna 2009.
godine, a Vrhovni sud 3. rujna 2009. godine.
4. Na temelju članka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,
odgovori na apelaciju su dostavljeni apelantu 7. prosinca
2009. godine.
III. Činjenično stanje
5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i
dokumenata podastrtih Ustavnom sudu mogu se sumirati
na sljedeći način.
6. Osnovni sud u Modriči (u daljnjem tekstu: Osnovni sud)
je Presudom broj P-55/88 od 22. prosinca 1989. godine
(pravomoćna 3. veljače 1990. godine) usvojio tužbeni
zahtjev
Zehre,
Hajrudina,
Halida
i
Murise
Mehmedbegović (u daljnjem tekstu: srodnici apelanta) i
apelanta, te utvrdio da je prednik apelanta i njegovih
1
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srodnika Mehmed Mehmedbegović (u daljnjem tekstu:
apelantov otac) bio suvlasnik u dijelu 2/3 na zemljištu
označenom kao k.č. broj 2/84 i 2/85, upisanih u zk. ul.
broj 1232 k.o. Modriča (u daljnjem tekstu predmetne
nekretnine) do promjene stanja u zemljišnim knjigama,
koje je izvršeno na temelju rješenja Agrarnog
povjerenstva Narodnog odbora sreza Modriča (u daljnjem
tekstu: Agrarno povjerenstvo) broj 7630/84 od 3. travnja
1954. godine, a koja je izvršena na navedeni suvlasnički
dio apelantovoga oca bez valjane pravne osnove. Istom
presudom Osnovni sud je naložio zemljišnoknjižnom
uredu toga suda da izvrši brisanje uknjižbe predmetnog
suvlasničkog dijela na predmetnom zemljištu u korist
društvenog vlasništva.
7. U obrazloženju presude Osnovni sud je istaknuo da su
prije provedbe rješenja Agrarnog povjerenstva predmetne
nekretnine bile upisane s dijelom 2/3 na apelantovoga oca,
a s dijelom 1/3 na Aliji i Mehmedu Ganibegoviću.
Osnovni sud je dalje istaknuo da je rješenjem Agrarnog
povjerenstva od 3. travnja 1954. godine oduzeta zemlja od
Alije i Mehmeda Ganibegovića jer nisu bili zemljoradnici
nego trgovci, te su imali višak zemljišne površine.
Osnovni sud je nakon izvršenoga uvida u rješenje
Agrarnog povjerenstva od 3. travnja 1954. godine utvrdio
da nije naznačeno da se oduzima zemljište i od
apelantovoga oca, ali da je prigodom provedbe rješenja (s
obzirom da nije vršeno cijepanje zemljišta) došlo do toga
da se predmetno zemljište, koje je bilo vlasništvo
apelantovoga oca, upiše kao općenarodna imovina organa
upravljanja sreza Modriča.
8. Apelant je 19. studenoga 2001. godine podnio tužbu
Osnovnom sudu protiv tuženoga radi naknade za preuzeto
zemljište.
9. Presudom Osnovnog suda u Modriči (u daljnjem tekstu:
Osnovni sud) broj P-82/2005 od 20. siječnja 2006. godine,
koja je potvrđena Presudom Okružnog suda u Doboju (u
daljnjem tekstu: Okružni sud) broj 013-0-Gž-06-000 308
od 16. svibnja 2007. godine, obvezan je tuženi apelantu
isplatiti naknadu za preuzeto predmetno gradsko
građevinsko zemljište označeno u ukupnoj površini od
6.228 m² u iznosu od 62.280,00 KM sa zakonskom
zateznom kamatom od dana presuđenja pa do isplate.
10. Osnovni sud je u obrazloženju presude istaknuo da je
među strankama neprijeporno da je izvršena
eksproprijacija predmetnih nekretnina Rješenjem Općine
Modriča broj 03/24-475-57/87 od 25. kolovoza 1987.
godine, i da je izvršenje dopušteno 12. listopada 1988.
godine. Nakon izvršene eksproprijacije, kako je dalje
naveo sud, vođeni su postupci koje je pokrenula
apelantova sestra protiv tuženoga radi poništenja
eksproprijacije, te je Odlukom Vrhovnog suda Bosne i
Hercegovine broj U-551/89 od 12. listopada 1989. godine
rješenje o eksproprijaciji poništeno. Osnovni sud je dalje
istaknuo da je Presudom toga suda broj P-59/88 od 22.
prosinca 1989. godine (pravomoćna 3. veljače 1990.
godine), u koju je izvršen uvid, utvrđeno da je apelantov
otac bio suvlasnik predmetnih nekretnina s djelom 2/3 i da
je promjena stanja u zemljišnim knjigama izvršena bez
valjane pravne osnove, zemljišnoknjižni ured toga suda je
bio obvezan na temelju navedene presude izvršiti brisanje
uknjižbe predmetnog suvlasničkog djela koji je na
označenim nekretninama upisan kao društveno vlasništvo.
Tuženi, kako je dalje naveo Osnovni sud, nije bio u
mogućnosti vratiti predmetne nekretnine u posjed
apelantu i ostalim nasljednicima apelantovog oca jer je,
prije nego što je Presudom broj P-59/88 od 22. prosinca
1989. godine predmetno zemljište pripalo apelantovom
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ocu, zemljište isparcelirano i dodijeljeno drugim osobama
koje su na njemu sagradile kuće.
Dalje je tijekom postupka, a na temelju vještačenja
vještaka geometra, utvrđeno da je apelant postao
suposjednik parcele označene kao k.č. broj 636 površine
7.821 m² i k.č. broj 635 koje je poslije diobenog ugovora,
kojega su 27. veljače 2001. godine zaključili nasljednici
apelantovoga oca (kao diobničari), pripalo njemu.
Također je utvrđeno da parceli broj k.č. 636 po novom
katastarskom operatu odgovora parcela po starom operatu
br. 2/35, 2/84 i dio 2/226, te da površina parcele koja je
eksproprirana a koja je pripala apelantu iznosi 6.228 m² i
da cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u toj zoni
iznosi 10 KM po m², pa da je stoga cijena zemljišta koje
je oduzeto apelantu 62.280,00 KM. Pored toga, Osnovni
sud je utvrdio da je u predmetu toga suda broj P-736/90
između apelantove sestre Zehre Mehmedbegović i tužene
zaključeno sudbeno poravnanje 16. prosinca 1991. godine
radi naknade štete za uništena stabla, bunar i jednu ljetinu
na parceli broj k.č. 636 a čiju je eksproprijaciju izvršio
tuženi, ali da poravnanje nije postignuto i glede naknade
za eksproprirano predmetno zemljište koje je na temelju
navedenih odluka i ugovora pripalo apelantu u vlasništvo.
S obzirom da je Osnovni sud utvrdio da je apelant
naslijedio predmetne nekretnine u površini od 6.228 m²
koje su eksproprirane i da tuženi nije nikada platio
apelantu niti njegovom ocu kao pravnom predniku
naknadu za eksproprirano zemljište, tuženi je obvezan
isplatiti naknadu u iznosu od 62.280 KM. Osnovni sud
nije prihvatio prigovor zastare potraživanja, s obzirom da
od dana donošenja Odluke u predmetu toga suda broj P59/88 teče zastarni rok a presuda je donesena 22. prosinca
1989. godine. Osnovni sud je istaknuo da je zastarni rok
prekinut travnja 1992. godine, da je nastavljen nakon
prestanka rata i ratnih dejstava 1996. godine jer apelant u
tome razdoblju nije ni mogao tražiti naknadu za oduzeto
zemljište. Od vremena kada je apelant mogao tražiti
naknadu do izbijanja ratnih dejstava je prošlo dvije godine
i tri mjeseca, a od vremena nakon prestanka rata pa do
podnošenja tužbe 19. studenoga 2001. godine je prošlo pet
godina i pet mjeseci, te je Osnovni sud zaključio da je
tužba podnesena u roku od deset godina i odbijen je
prigovor zastare potraživanja koji je podnio tuženi.
Okružni sud je u cijelosti prihvatio kao valjane razloge
iznesene u prvostupanjskoj presudi, navodeći kako
predmetno potraživanje spada u red potraživanja
utvrđenih pravomoćnom odlukom ili odlukom drugog
nadležnog organa koja, u smislu odredbi članka 379.
Zakona o obligacionim odnosima (u daljnjem tekstu:
ZOO), zastarijevaju u roku od deset godina.
Odlučujući o reviziji koju je protiv drugostupanjske
Presude Okružnog suda broj 013-0-Gž-06-000 308 od 16.
svibnja 2007. godine izjavio tuženi, Vrhovni sud je
Presudom broj 118-0-Rev-07-000 885 od 26. ožujka 2009.
godine reviziju uvažio, Presudu Okružnog suda broj 0130-Gž-06-000 308 od 16. svibnja 2007. godine preinačio
tako što je priziv tuženoga uvažio, Presudu Osnovnog
suda broj P-82/2005 od 20. siječnja 2006. godine
preinačio tako što je odbijen apelantov tužbeni zahtjev da
mu tuženi isplati naknadu za preuzete predmetne
nekretnine označene kao gradsko građevinsko zemljište u
ukupnoj površini od 6.228 m² u iznosu od 62.280,00 KM
sa zakonskom zateznom kamatom od prvostupanjskog
presuđenja pa do isplate.
U obrazloženju presude Vrhovni sud je istaknuo da su
presude nižestupanjskih sudova utemeljene na pravilno i
potpuno utvrđenom činjeničnom stanju, međutim
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pogrešno je primijenjeno materijalno pravo. Taj sud je
citirao odredbu članka 27. stavak 2. Zakona o
građevinskom zemljištu ("Službeni list SRBiH" br. 34/86,
1/90, 29/90 i "Službeni glasnik RS" br. 29/94, 23/98 i
5/99) kojom je propisano da ako je gradsko građevinsko
zemljište prešlo u posjed društveno pravnog lica bez
pravnog osnova a raniji vlasnik u roku od pet godina od
saznanja za gubitak posjeda odnosno najkasnije u roku od
deset godina ne podnese zahtjev odnosno tužbu da mu se
zemljište vrati ili plati naknada, gubi pravo korištenja
zemljišta bez naknade.
16. Iz rezultata provedenoga postupka, kako je dalje istaknuo
Vrhovni sud, proizlazi da su prije provedbe rješenja
Agrarnog povjerenstva od 3. travnja 1954. godine
predmetne nekretnine bile upisane na Aliju i Mehmeda
Ganibegović s dijelom 1/3 i na apelantovoga oca s dijelom
2/3. Prilikom provedbe rješenja Agrarnog povjerenstva od
3 travnja 1954. godine (kojim je zemljište oduzeto samo
Mehmedu i Aliji Ganibegović a ne i apelantovome ocu),
upisano je i zemljište apelantovoga oca kao općenarodna
imovina organa upravljanja sreza Modriča. Dakle, kako je
zaključio Vrhovni sud, zemljište apelantovoga oca je bilo
upisano na ime tužene bez valjane pravne osnove, a kako
je i utvrđeno pravomoćnom presudom Osnovnog suda od
22. prosinca 1989. godine.
17. Vrhovni sud je istaknuo kako je apelant kao jedan od
nasljednika svoga oca, u čiju korist je pravomoćnom
Presudom Osnovnog suda broj P-59/88 od 22. prosinca
1989. godine utvrđen suvlasnički dio od 2/3 na
predmetnim nekretninama koje su bile upisane kao
društveno vlasništvo, za takvu bespravno izvršenu
uknjižbu suvlasničkog dijela njegovog prednika–oca
saznao danom donošenja navedene presude (22. prosinca
1989. godine), a najkasnije danom pravomoćnosti
navedene presude (3. veljače 1990. godine). Računajući
od toga nadnevka (3. veljače 1990. godine), kada je počeo
teći rok iz članka 27. Zakona o građevinskom zemljištu od
pet godina za podnošenje zahtjeva odnosno tužbe za
povrat zemljišta ili isplatu naknade za bespravno preuzeto
zemljište do 15. travnja 1992. godine, kada je
predsjedništvo Srpske Republike BiH donijelo Odluku
broj 03-11/92 o proglašenju ratne opasnosti, proteklo je
dvije godine dva mjeseca i 12 dana. Okolnost što je do 19.
lipnja 1996. godine trajalo ratno stanje (ukinuto odlukom
Narodne skupštine RS broj 02-732/96 od 19. lipnja 1996)
imalo je za posljedicu da zastarjelost nije tekla zbog
nesavladivih prepreka (članak 383. ZOO) i da je ono
nastavljeno prestankom uzroka zastoja zastarijevanja
(članak 384. ZOO), tj. od 19. lipnja 1996. godine. Vrhovni
sud je dalje istaknuo da je od dana saznanja da je
apelantov otac bio suvlasnik na predmetnim nekretninama
koje su bez valjane pravne osnove upisane kao društveno
vlasništvo i da ima pravo podnijeti tužbu da mu se
zemljište vrati ili plati naknada (3. veljače 1990. godine
kao dan pravomoćnosti Presude broj P-59/88 od 22.
prosinca 1989. godine) pa do dana proglašenja ratnog
stanja proteklo dvije godine, dva mjeseca i 12 dana, a od
19. lipnja 1996. godine do dana podnošenja tužbe (19.
studenoga 2001. godine) proteklo pet godina i pet mjeseci.
Vrhovni sud je zaključio da je od dana saznanja za
prelazak predmetnog gradskog građevinskog zemljišta na
tuženog bez pravne osnove do podnošenja tužbe za isplatu
naknade protekao dulji rok od pet godina propisan
člankom 27. Zakona o građevinskom zemljištu u kojemu
raniji vlasnik (što znači i njegovi nasljednici) može tražiti
naknadu za to zemljište, čime je apelant izgubio pravo da
traži naknadu za preuzeto zemljište što njegov tužbeni
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zahtjev čini neutemeljenim. U konačnici je Vrhovni sud
naveo kako okolnost što je u konkretnom slučaju
neizgrađeno građevinsko zemljište oduzeto ranijem
vlasniku bez naknade nije smetnja za restituciju pod
pretpostavkama propisanim zakonom.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
18. Apelant smatra kako mu je pobijanim odlukama
povrijeđeno pravo na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava
Bosne i Hercegovine te članka 1. Protokola broj 1 uz
Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda (u daljem tekstu: Europska konvencija). Apelant
je istaknuo kako je redoviti sud u pobijanoj odluci
pogrešno primijenio i protumačio materijalno pravo,
točnije odredbe koje se odnose na zastaru potraživanja.
Apelant je istaknuo kako mu je na ime naknade štete za
voće, ljetinu i bunar 1991. godine isplaćen iznos od
80.185 dinara, dok za zemljište nije dobio naknadu.
Apelant smatra da je tužba podnesena u zakonskom roku i
da nije nastupila zastara potraživanja ni po članku 379.
ZOO a ni po članku 27. Zakona o građevinskom
zemljištu, s obzirom da je tužbu podnio u zakonskom roku
od deset godina. Vrhovni sud je pogrešno primijenio
odredbu članka 27. stavak 2. Zakona o građevinskom
zemljištu, primijenivši subjektivni rok od pet godina a
zanemarujući da postoji i objektivni rok od deset godina.
Apelant također smatra da se u konkretnom slučaju morao
primijeniti i članak 379. ZOO koji predviđa rok
zastarjelosti od deset godina, a kako su to pravilno
primijenili prvostupanjski i drugostupanjski sud.
Predložio je da Ustavni sud usvoji apelaciju, ukine
pobijanu odluku a potvrdi drugostupanjsku i
prvostupanjsku presudu.
b) Odgovor na apelaciju
19. U odgovoru na apelaciju Vrhovni sud smatra
neutemeljenim apelantove navode da se u konkretnom
slučaju zastarjelost predmetnog potraživanja cijeni u
smislu članka 379. ZOO. Vrhovni sud je istaknuo da se
opće odredbe o zastarjelosti potraživanja, sadržane u
ZOO, primjenjuju za ona potraživanja za koja posebnim
propisima nije predviđen drugi zastarni rok. S obzirom da
je za predmetno potraživanje propisan zastarni rok
Zakonom o građevinskom zemljištu koji je lex specialis u
odnosu na ZOO, primjenjuje se zastarni rok propisan tim
zakonom a ne rok propisan ZOO. Vrhovni sud je istaknuo
kako je rok početka i svršetka zastare potraživanja opširno
obrazložen u pobijanoj presudi, a primjeni objektivnog
roka nema mjesta zbog proteka subjektivnog roka od pet
godina koji se računa od dana saznanja za gubitak
posjeda. Predloženo je da se apelacija kao neutemeljena
odbije.
20. U odgovoru na apelaciju tuženi je istaknuo kako je
Vrhovni sud u pobijanoj odluci pravilno primijenio
materijalno pravo i pravilno utvrdio da je apelant tužbu
podnio nakon proteka rokova koji su propisani člankom
27. Zakona o građevinskom zemljištu. Predloženo je da se
apelacija odbije kao neutemeljena.
V. Relevantni propisi
21. Zakon o građevinskom zemljištu ("Službeni list
SRBiH" br. 34/86, 1/90, 29/90 i "Službeni glasnik RS" br.
29/94, 23/98 i 5/99) relevantna odredba glasi:
Član 27. stav 2.
Ako je gradsko građevinsko zemljište prešlo u posjed
društveno pravnog lica bez pravnog osnova a raniji vlasnik u
roku od pet godina od saznanja za gubitak posjeda odnosno
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najkasnije u roku od deset godina ne podnese zahtjev odnosno
tužbu da mu se zemljište vrati ili plati naknada, gubi pravo
korištenja zemljišta bez naknade..
22. Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ"
br. 29/78, 39/85 i 57/89 i "Službeni glasnik RS" br. 17/93,
3/96, 39703 i 74/04) relevantne odredbe glase:
Član 371.
Potraživanja zastarijevaju za pet godina ako zakonom nije
određen neki drugi rok zastarjelosti.
Član 379.
Sva potraživanja koja su utvrđena pravomoćnom
sudbenom ili odlukom drugog nadležnog organa ili
poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom
zastarijevaju za deset godina i pa ona za koja zakon inače
predviđa kraći rok zastarjelosti.
Član 383.
Zastarjelost ne teče za sve vrijeme za koje povjeriocu nije
bilo moguće zbog nesavladivih prepreka da sudbenim putem
zahtjeva ispunjenje obveze.
Član 384.
Ako zastarijevanje nije moglo početi da teče zbog nekog
zakonskog uzroka ono počinje teći kad taj uzrok prestane.
VI. Dopustivost
23. Sukladno članku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine
Ustavni sud, također, ima prizivnu nadležnost u pitanjima
koja su sadržana u ovome Ustavu kada ona postanu
predmetom spora zbog presude bilo kojega suda u Bosni i
Hercegovini.
24. Sukladno članku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi učinkoviti pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako
se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj
apelacije primio odluku o posljednjem učinkovitom
pravnom lijeku koji je koristio.
25. U konkretnom slučaju, predmet pobijanja apelacijom je
Presuda Vrhovnog suda broj 118-0-Rev-07-000 885 od
26. ožujka 2009. godine, protiv koje nema drugih
učinkovitih pravnih lijekova mogućih prema zakonu.
Potom, pobijanu je presudu apelant primio 28. travnja
2009. godine, a apelacija je podnesena 18. svibnja 2009.
godine, dakle u roku od 60 dana, kako je propisano
člankom 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda. Konačno,
apelacija ispunjava i uvjete iz članka 16. st. 2. i 4. Pravila
Ustavnog suda, zato što nije očigledno (prima facie)
neutemeljena, niti postoji neki drugi formalni razlog zbog
kojeg apelacija nije dopustiva.
26. Imajući u vidu odredbe članka VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija
ispunjava uvjete glede dopustivosti.
VII. Meritum
27. Apelant pobija pobijanu odluku tvrdeći da mu je tom
odlukom povrijeđeno pravo na imovinu iz članka II/3.(k)
Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1
uz Europsku konvenciju.
Pravo na imovinu
28. Članak II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uživaju
ljudska prava i slobode iz stavka 2. ovog članka, što uključuje:
(k) Pravo na imovinu.
Članak 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju glasi:
Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na mirno
neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen svoje
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imovine, osim u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim
zakonom i općim načelima međunarodnog prava.
Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne utiču na
pravo države da primjenjuje takve zakone koje smatra
potrebnim da bi nadzirala korištenje imovine sukladno općim
interesima ili da bi osigurala naplatu poreza ili drugih
doprinosa ili kazni.
29. U svezi s apelantovim navodima da je pobijanom
presudom povrijeđeno njegovo pravo na imovinu, Ustavni
sud prvo mora utvrditi je li apelant imao imovinu koja je
zaštićena člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku
konvenciju. U svezi s tim, Ustavni sud ukazuje na
konzistentnu praksu Europskog suda i vlastitu
jurisprudenciju, prema kojoj "imovina" u smislu članka 1.
Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju može biti
"postojeća imovina" ili "dobra", uključujući i potraživanja
u odnosu na koja osoba ima bar "legitimno očekivanje" da
će ih realizirati (vidi Europski sud, Jantner protiv
Slovačke, presuda od 4. ožujka 2003. godine, aplikacija
broj 39050/97, stavak 27). Ustavni sud također podsjeća
da pravo na imovinu iz članka 1. Protokola broj 1 uz
Europsku konvenciju ne garantira pravo na sticanje
imovine (vidi Europski sud, Van der Mussele protiv
Belgije, presuda od 23. studenoga 1983. godine, serija A,
broj 70, stavak 48), niti se može tumačiti kao ograničenje
državi da zakonima uredi pitanje uvjeta pod kojima
određene osobe mogu ostvarivati određena imovinska
prava. U konkretnom slučaju, Ustavni sud smatra da se
apelantova "imovina" koja je zaštićena člankom 1.
Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju sastojala u
njegovom "legitimnom očekivanju" da će ostvariti
naknadu štete za preuzeto gradsko građevinsko zemljište.
Dakle, u konkretnom slučaju Ustavni sud smatra da
potraživanje naknade štete predstavlja "imovinu" u smislu
članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
30. Dalje, Ustavni sud treba utvrditi je li došlo do miješanja u
apelantovu imovinu, je li to miješanje bilo sukladno
zakonu i u javnom interesu i je li to miješanje bilo
proporcionalno legitimnom cilju, dakle uspostavlja li
pravičnu ravnotežu između apelantovoga prava i općeg
interesa. Ustavni sud je utvrdio da je pobijana odluka
donesena u postupku povodom apelantove tužbe protiv
tuženoga radi naknade štete za preuzeto gradsko
građevinsko zemljište. S obzirom na to da je već
konstatirano da se radi o apelantovoj imovini, proizilazi
da je u konkretnom slučaju pobijanom odlukom, kojom je
odbijen apelantov tužbeni zahtjev za naknadu štete, došlo
do miješanja u apelantovu imovinu.
31. Sljedeće pitanje na koje Ustavni sud treba odgovoriti jeste
je li miješanje u apelantovo pravo na imovinu bilo
sukladno zakonu. U svezi s tim Ustavni sud opaža kako su
Osnovni i Okružni sud prigovor zastare potraživanja
smatrali neutemeljenim, navodeći da se na konkretnu
situaciju ima primijeniti odredba članka 379. ZOO prema
kojoj predmetna potraživanja zastarijevaju u roku od 10
godina. Ustavni sud dalje opaža kako se u konkretnom
slučaju radi o naknadi za preuzeto gradsko građevinsko
zemljište, te je Vrhovni sud pobijanu odluku i utemeljio
na relevantnim odredbama Zakona o građevinskom
zemljištu koji je u konkretnom slučaju lex specialis i
kojim su regulirani uvjeti i rokovi u kojima se određena
prava mogu ostvarivati. Iz navedenoga proizlazi jasna
pravna osnova za donošenje pobijane odluke propisana u
relevantnom, naprijed navedenom zakonu. To znači da je
pobijana odluka (na temelju koje je izvršeno miješanje u
apelantovu imovinu) donesena sukladno zakonu. Također,
Ustavni sud nije utvrdio nikakvu proizvoljnost redovitoga
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suda u primjeni relevantnih zakonskih odredbi (računanje
roka početka i završetka zastare potraživanja). Naime,
Ustavni sud opaža kako je Vrhovni sud utvrdio da je od
dana saznanja da je apelantov otac bio suvlasnik na
predmetnim nekretninama koje su bez valjane pravne
osnove upisane kao društveno vlasništvo i kako ima pravo
podnijeti tužbu da mu se zemljište vrati ili plati naknada
(3. veljače 1990. godine kao dan pravomoćnosti Presude
broj P-59/88 od 22. prosinca 1989. godine) pa do
podnošenja tužbe za isplatu naknade protekao rok dulji od
pet godina propisan člankom 27. Zakona o građevinskom
zemljištu u kojemu raniji vlasnik (što znači i njegovi
nasljednici) može tražiti naknadu za to zemljište. U svezi
s apelantovim navodima da je u konkretnom slučaju
trebalo primijeniti odredbu ZOO koja predviđa rok
zastarjelosti od 10 godina, Ustavni sud opaža kako se
opće odredbe o zastarjelosti potraživanja prema članku
371. ZOO primjenjuju na ona potraživanja za koja
posebnim propisima nije predviđen drugi zastarni rok. Za
predmetno potraživanje zastarni rok je propisan "drugim
propisom", tj. Zakonom o građevinskom zemljištu, koji je
lex specialis u odnosu na ZOO i u konkretnom slučaju se
primjenjuje zastarni rok propisan tim zakonom. Ustavni
sud napominje kako je redoviti sud utvrdio da je apelant
tužbu za naknadu za preuzeto gradsko građevinsko
zemljište podnio tek 19. studenoga 2001. godine, dakle
nakon proteka subjektivnog roka od pet godina od dana
saznanja za bespravno izvršenu uknjižbu suvlasničkog
djela njegovog prednika-oca, a kako je to propisano
člankom 27. Zakona o građevinskom zemljištu. U takvom
slučaju Ustavni sud smatra kako pitanje je li istekao ili ne
i objektivni rok zastare potraživanja nije bilo relevantno,
jer objektivni rok predstavlja rok apsolutne zastare koja
prema odredbi članka 27. Zakona o građevinskom
zemljištu nastupa "najkasnije u roku od deset godina" od
saznanja da je predmetno zemljište prešlo u posjed
društvenog pravnog lica bez pravne osnove. Ustavni sud
ukazuje da ovo ne derogira odredbu toga članka koja
propisuje subjektivni rok od pet godina unutar
objektivnog roka od deset godina. Ovo znači da je, kada
subjektivni rok od pet godina istekne a objektivni rok još
teče, potraživanje prema članku 27. Zakona o
građevinskom zemljištu zastarjelo. Imajući u vidu
navedeno, Ustavni sud zaključuje da je "miješanje" u
apelantovo pravo na imovinu izvršeno sukladno zakonu.
32. Konačno, Ustavni sud treba odgovoriti na pitanje je li
miješanje proporcionalno legitimnom cilju koji se želi
postići, odnosno uspostavlja li pravičnu ravnotežu između
apelantovoga prava i općeg interesa. Kako je već
navedeno u prethodnim točkama ove odluke, u sudbenom
postupku je nedvojbeno utvrđeno kako je apelant
pasivnim odnosom prema predmetnim nekretninama
propustio zakonom propisan rok za sudbenu zaštitu, što je
dovelo do gubitka prava na naknadu štete za preuzeto
građevinsko zemljište, zbog čega se ne može zaključiti da
je država stavila neprimjeren teret na samoga apelanta.
Ustavni sud također podsjeća kako je u brojnim odlukama
obrazložio da u ograničenja glede ostvarivanja građanskih
prava spada i mogućnost prigovora zastare tužbenih
zahtjeva (vidi Ustavni sud, Odluka o dopustivosti i
meritumu broj AP 150/04 od 17. veljače 2005. godine,
objavljena u "Službenom glasniku BiH" broj 36/05 i
odluku bivšeg Europskog povjerenstva za ljudska prava,
aplikacija broj 13674/88 od 14. travnja 1989. u predmetu
Cyril Albert Warner protiv Velike Britanije). Ovo
ograničenje je potrebno kako bi se osigurao načelo pravne
sigurnosti, a pri konkretnom reguliranju ovoga pitanja,

Број 33 - Страна 88

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

prije svega određivanja roka zastare, zakonodavac uživa
određenu slobodu procjene (vidi Europski sud za ljudska
prava, Ashingdane protiv Velike Britanije, presuda od 28.
svibnja 1985, serija A, broj 93, stavak 57). Dakle,
dosljedna primjena relevantnih odredbi Zakona o
građevinskom zemljištu kojim je propisano vrijeme u
kojemu se određena prava mogu ostvarivati je u interesu
pravne sigurnosti i ispravnoga funkcioniranja pravnog
sustava i nedvojbeno predstavlja opći, odnosno javni
interes koji je u konkretnom slučaju "prevagnuo" nad
apelantovim pojedinačnim imovinskim interesom. Ustavni
sud smatra kako je u konkretnom slučaju uspostavljena
pravična ravnoteža između zaštite apelantovoga prava na
imovinu i općeg interesa, odnosno u ovoj situaciji nije na
apelanta prenesen neprimjeren teret radi ostvarivanja
zakonitoga cilja. Stoga, Ustavni sud zaključuje kako ne
postoji kršenje prava na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava
Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz
Europsku konvenciju.
VIII. Zaključak
33. Ustavni sud zaključuje kako u konkretnom slučaju nije
povrijeđeno apelantovo pravo na imovinu iz članka
II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola
broj 1 uz Europsku konvenciju budući da je pobijana
odluka utemeljena na zakonu, te da je donesena u javnom
interesu, a na apelanta nije stavljen pretjeran teret.
34. Na temelju članka 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.
35. Prema članku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konačne i obvezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, v. r.
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Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет
судија, у предмету број АП 2550/09, рјешавајући апелацију
Завода за изградњу а.д. Бања Лука, на основу члана
VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 59 став 2 алинеја
2 и члана 61 ст. 1 и 3 Правила Уставног суда Босне и
Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине"
бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:
Миодраг Симовић, предсједник
Валерија Галић, потпредсједница
Сеада Палаврић, потпредсједница
Мато Тадић, судија
Златко М. Кнежевић, судија
на сједници одржаној 6. децембра 2011. године донио
је

ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ
И
МЕРИТУМУ1

Одбија се као неоснована апелација Завода за
изградњу а.д. Бања Лука поднесена против Пресуде
Окружног суда у Бањој Луци број 71 0 П 034312 09 Гж од
13. маја 2009. године.
Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука
Уставног суда Босне и Херцеговине о привременој мјери
број АП 2550/09 од 8. јуна 2011. године.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и
Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и
Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и
1

Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 27/12
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у "Службеном гласнику Дистриктa Брчко Босне и
Херцеговине".
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. Увод
1. Завод за изградњу а.д. Бања Лука (у даљњем тексту:
апелант), којег заступа Чедо Савић, директор, поднио
је 6. августа 2009. године апелацију Уставном суду
Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Уставни суд)
против Пресуде Окружног суда у Бањој Луци (у
даљњем тексту: Окружни суд) број 71 0 П 034312 09
Гж од 13. маја 2009. године. Апелант је, такође, 21.
јануара 2011. године поднио предлог за доношење
привремене мјере којом би Уставни суд забранио
Мидхети
Турчинхоџић
(у
даљњем
тексту:
тужитељица) да располаже станом у Бањој Луци у
Улици Раде Врањешевић број 2, односно да наведени
стан отуђи или оптерети до доношења одлуке о
апелацији, уз забиљежбу забране у књизи уложених
уговора о откупу стамбених зграда и станова
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове Бања Лука.
II. Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 22 ст. 1 и 2 Правила Уставног суда,
од пуномоћника супротне стране у поступку
тужитељице затражено је 11. фебруара 2010. године, а
од Окружног суда 12. фебруара 2010. године да
доставе одговоре на апелацију.
3. Пуномоћник супротне стране у поступку тужитељице
је 23. фебруара 2010. године доставио одговор на
апелацију, а Окружни суд је 2. марта 2010. године
доставио одговор на апелацију.
4. На основу члана 26 став 2 Правила Уставног суда,
одговори на апелацију су достављени апеланту 6.
априла 2010. године.
5. Уставни суд је на сједници Малог вијећа, одржаној 8.
јуна 2011. године, на апелантов захтјев донио одлуку
о привременој мјери, којом је усвојио захтјев за
доношење привремене мјере тако што је наложио
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне
послове, Подручна јединица Бања Лука (у даљњем
тексту: Републичка управа) да у kњигу уложених
уговора о откупу стамбених зграда и станова, која се
води за катастарску општину Бања Лука 6, у листу
број 12739, изврши забиљежбу забране располагања,
односно отуђења или оптерећења на стану у Улици
Раде Врањешевић број 2 у Бањој Луци, на којем је као
носилац права у дијелу 1/1 уписана тужитељица.
Предметном одлуком је одређено да та одлука ступа
на снагу одмах и да производи правно дејство до
доношења коначне одлуке Уставног суда о апелацији,
или док Уставни суд не одлучи другачије.
III. Чињенично стање
6. Чињенице предмета које произилазе из апелантових
навода и докумената предочених Уставном суду могу
да се сумирају на сљедећи начин:
7. Пресудом Основног суда у Бањој Луци (у даљњем
тексту: Основни суд) број 71 0 П 034312 06 П од 20.
јануара 2009. године у ставу I је утврђено да је правно
ништаво Рјешење Државног трговачког предузећа
"Матекс" Бања Лука број 04-1151/98 од 9. новембра
1998. године о додјели стана на трајно коришћење
Драшку Радуловићу (у даљњем тексту: првотужени)
који се налази у Бањој Луци, у Улици Раде
Врањешевић број 2, сутерен, што су првотужени, те
ТП "Матекс" а.д. Бања Лука (у даљњем тексту:
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друготужени) и апелант као трећетужени дужни да
признају. У ставу II је утврђено да је правно ништав
Уговор о коришћењу предметног стана закључен
између првотуженог и апеланта као трећетуженог број
0303-183/99 од 20. јануара 1999. године, што су
тужени дужни да признају. У ставу III је утврђено да
је ништав Уговор о откупу предметног стана
закључен у Бањој Луци 28. фебруара 2002. године под
бројем
ОСУг-2253/03/1805968100027
између
првотуженог и друготуженог овјерен код Основног
суда под бројем Ов-3352/03 5. марта 2003. године, што
су тужени дужни да признају да се изврши брисање
уписа права својине првотуженог на предметном
стану-гарсонијери из књиге уложених уговора о
откупу стамбених зграда и станова и листа о
уложеним уговорима о откупу стамбених зграда и
станова број 2207 к.о. Бања Лука 6 код Републичке
управе за геодетске и имовинско-правне послове Подручна јединица Бања Лука под пријетњом
принудног извршења. У ставу IV првотужени и
друготужени су обавезани да тужитељици солидарно
накнаде трошкове парничног поступка у износу од
5.740,00 КМ са законском затезном каматом почев од
дана доношења одлуке па до коначне исплате, све у
року од 30 дана од дана правоснажности пресуде под
пријетњом принудног извршења. Ставом V
тужитељичин захтјев да јој апелант накнади трошкове
поступка заједно са првотуженим и друготуженим је
одбијен као неоснован. Ставом VI тужба тужитељице
којом је тражила да јој се преда предметни стан у
посјед одбачена је због ненадлежности суда.
Основни суд је у образложењу пресуде, између
осталог, констатовао да се апелант у одговору на
тужбу није противио тужбеном захтјеву који се
односи на утврђење ништавости уговора о коришћењу
стана закљученог између апелантовог правног
предника ОДП Завод за изградњу Бања Лука и
првотуженог уколико суд утврди да је ништава одлука
друготуженог о додјели предметног стана на
коришћење првотуженом, будући да та одлука
представља правни основ наведеног уговора о
коришћењу стана. Такође, констатовано је да је
апелант у завршном излагању изјавио да одлуку о
тужбеном захтјеву у предметној правној ствари
препушта суду, те да је истакао да је уговор о
коришћењу стана са првотуженим закључио на основу
правоснажне одлуке о додјели стана, те да је, сходно
томе, јасно да ничим није допринио вођењу парнице,
те да се изричито противи захтјеву тужитељице да
солидарно са осталим туженим надокнади трошкове
парничног поступка.
Даље, Основни суд је констатовао да је међу
парничним странкама неспорна чињеница да је
предметни стан рјешењем друготуженог додијељен на
коришћење првотуженом на основу којег је
првотужени закључио уговор о коришћењу
предметног стана са апелантом, а затим откупио стан
закључивањем уговора о откупу са друготуженим.
Међутим, суд је установио да је међу парничним
странкама спорна чињеница да ли су предметни акти,
односно уговори, правно ваљани и да ли је
друготужена пасивно легитимисана у предметном
поступку. У вези са тим, увидом у рјешење о додјели
стана првотуженом од 9. новембра 1998. године
Основни суд је утврдио да је давалац стана на
коришћење друготужени, а увидом у уговор о откупу
стана на отплату од 28. фебруара 2003. године
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утврдио је да је тај уговор закључен између
првотуженог и друготуженог, а да је апелант
приликом закључења тог уговора поступао у име и за
рачун друготуженог. Сходно томе, закључио је да је
неоснована тврдња друготуженог да није пасивно
легитимисан у предметном поступку јер се као
давалац стана на коришћење и уговорна страна налази
у улози јединственог нужног супарничара у смислу
одредбе члана 366 Закона о парничном поступку
("Службени гласник Републике Српске" бр. 58/03,
85/03, 74/05, 63/07; у даљњем тексту: ЗПП) и,
слиједећи то, представља јединствену странку у
поступку заједно са првотуженим, сходно одредби
члана 295 ЗПП. Затим, Основни суд је констатовао да
је тужитељица поднијела захтјев за враћање у посјед
предметног стана у року који је предвиђен чланом 16
Закона о престанку примјене Закона о коришћењу
напуштене имовине ("Службени гласник Републике
Српске" бр. 38/98, 12/99, 31/99, 65/01, 64/02, 39/03 и
96/03; у даљњем тексту: Закон о престанку примјене)
због чега је закључио да нису ex lege наступиле
посљедице губитка станарског права на предметном
стану и да је тужитељица активно легитимисана за
подношење утврђујуће тужбе у смислу одредбе члана
54 ЗПП. Даље, Основни суд је истакао да је чланом 2
став 2 Закона о престанку примјене прописано да
свако станарско право или уговор о коришћењу стана
закључени у периоду од 30. априла 1991. године до
19. децембра 1998. године престају да важе. У вези са
тим, констатовано је да је друготужени у назначеном
периоду рјешењем располагао предметним станом на
којем је раније постојало станарско право
тужитељице, те да су, сходно томе, неосновани
наводи првотуженог да је стекао станарско право на
предметном стану. Такође, истакао је да, сходно
одредби члана 19 Закона о стамбеним односима,
носилац станарског права може бити само једно лице,
па је, у складу са наведеним, закључио да је рјешење о
додјели стана првотуженом апсолутно ништаво, а
самим тим и уговор о коришћењу стана који је
првотужени закључио са апелантом. Првостепени суд
је, такође, закључио да су се стекли услови из члана
18 Закона о приватизацији државних станова, јер је
уговор о откупу предметног стана закључен противно
принудним прописима, односно члану 9 Закона о
приватизацији државних станова, а уговор који је
закључен противно принудним прописима на основу
одредбе члана 103 Закона о облигационим односима
("Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/86, 57/89
и "Службени гласник Републике Српске" бр. 17/93,
3/96, 39/03 и 74/04; у даљњем тексту: ЗОО) је
апсолутно ништав.
10. Основни суд је о трошковима поступка одлучио на
основу одредбе члана 386 ЗПП, прихватајући
апелантове наводе да ничим није допринио настанку
предметног поступка, па је на накнаду трошкова
поступка обавезао првотуженог и друготуженог, док
је у односу на апеланта одбио захтјев за накнаду
трошкова поступка. Основни суд је обавезао
првотуженог и друготуженог да солидарно сносе
трошкове парничног поступка у цијелости с обзиром
на то да је дио тужбеног захтјева са којим тужитељица
није успјела у поступку незнатан.
11. Против првостепене пресуде жалбу су поднијели
првотужени, друготужени и тужитељица. Окружни
суд је Пресудом број 71 0 П 034312 09 Гж од 13. маја
2009. године жалбу првотуженог и друготуженог на
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одлуку о трошковима парничног поступка одбио и
првостепену пресуду потврдио у усвајајућем дијелу
(ст. I, II, III и IV изреке првостепене пресуде). Жалба
тужитељице на одбијајући дио одлуке о трошковима
парничног поступка (став V изреке првостепене
пресуде) је уважена, те је првостепена пресуда
преиначена у том дијелу тако да је апелант као
трећетужени обавезан да заједно са осталим туженим
(првотуженим и друготуженим) солидарно накнади
тужитељици на име трошкова парничног поступка
износ од 5.740,00 КМ са законском затезном каматом
почев од 20. јануара 2009. године па до исплате.
Одбијен је захтјев тужитељице за накнаду трошкова
одговора на жалбу.
12. Окружни суд је у образложењу своје пресуде
констатовао да је, полазећи од чињенице да је
тужитељица била носилац станарског права на
предметном стану, првостепени суд правилно
закључио да су захтјеви тужитељице у погледу
утврђивања ништавости рјешења и уговора, те
посљедица реституције у цијелости основани. Наиме,
Окружни суд је закључио да је Основни суд правилно
утврдио да се стан на коришћење може дати само
једном лицу као што је прописано одредбом члана 19
став 1 Закона о стамбеним односима. Констатујући да
је станарско право тужитељице постојало у вријеме
доношења рјешења друготуженог о додјели
предметног стана на трајно коришћење првотуженом,
Окружни суд је закључио да су сва даљња
располагања предметним станом без правног дејства.
Наиме, Окружни суд је констатовао да су рјешење о
додјели стана на коришћење и уговор о коришћењу
стана у супротности са чланом 19 став 1 Закона о
стамбеним односима, те да на наведену чињеницу не
може да утиче ни постојање правоснажне Пресуде
Основног суда број П-1217/97 од 20. маја 1998.
године, којом је тужитељици отказан уговор о
коришћењу стана, с обзиром на то да је та пресуда
ништава у смислу одредбе члана 3 став 2 Закона о
измјенама и допунама Закона о стамбеним односима
("Службени гласник Републике Српске" број 12/99).
Такође, закључио је да су рјешење о додјели стана на
коришћење и уговор о коришћењу стана неважећи у
смислу члана 2 Закона о престанку примјене, те да је
као посљедица тога уговор о откупу стана закључен
противно члану 9 Закона о приватизацији државних
станова.
13. Даље, у образложењу пресуде је наведено да
тужитељица побија одлуку о трошковима парничног
поступка због тога што сматра да је и апелант као
трећетужени солидарно одговоран да накнади
проузроковане
трошкове
поступка.
Затим,
констатовано је да је тужитељица у жалби навела да је
апелант учествовао у процедури закључивања свих
уговора и да је у поступку откупа стана заступао
даваоца стана, утврђивао откупне цијене, те вршио
овјере и потписивање уговора о откупу на отплату, те
да је самим тим одговоран за штетне посљедице које
су наступиле на страни тужитељице. Окружни суд је
закључио да су предметни жалбени наводи
тужитељице основани и да се, у смислу члана 386
ЗПП, у жалби тужитељице правилно закључује да је
апелант био странка у поступку пред судом, као и у
поступку закључења свих уговора. Истакнуто је да из
списа произилази да је апелант дао одговор на тужбу
(писмени одговор од 11. фебруара 2005. године) којим
је оспорио захтјев тужитељице у погледу утврђивања
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ништавости уговора о коришћењу стана од 28. јануара
1999. године, као и истакао приговор недостатка
пасивне легитимације на својој страни. Стога је
Окружни суд закључио да је апелант активно
учествовао у предметној парници. Такође је наведено
да из списа произилази да је апелант позиван на
расправе којима је присуствовао, истицао приговоре,
па је тиме дао повод за подношење тужбе и вођење
поступка, јер је донио незаконита рјешења којим се
предметни стан додјељује првотуженом. С обзиром на
наведено, према мишљењу
Окружног суда,
првостепени суд је извео погрешан закључак да
апелант није ничим допринио настанку овог поступка
па га је због тога ослободио обавезе плаћања
трошкова поступка.
14. Истакнуто је да је предметни поступак, због природе
правног односа, требао и морао да буде ријешен
јединствено према свим туженим сходно одредби
члана 362 тачка 1 ЗПП у вези са одредбом члана 206
став 1 ЗОО. Према томе, према мишљењу Окружног
суда, апеланта је ваљало обавезати да накнади
трошкове тужитељици. Окружни суд је навео да,
према оцјени тог суда, тужени имају положај
формалних супарничара, јер су самосталне странке у
спору, радње сваког од њих су појединачне и
независне од радњи других супарничара, а
потраживање тужитељице се заснива према свим
туженим на истоврсном чињеничном и правном
основу. Стога, према оцјени Окружног суда, није било
разлога да се одвојено посматра обавеза на накнаду
трошкова парничног поступка у односу на апеланта.
15. Рјешењем Основног суда о извршењу број 71 0 И
092952 10 И од 29. децембра 2010. године одређено је
извршење против апеланта као извршеника, које је
предложила тужитељица као тражилац извршења,
ради наплате трошкова парничног поступка у износу
од 5.740,00 КМ, са законском затезном каматом почев
од 20. јануара 2009. године до исплате, по основу
Пресуде Окружног суда број 71 0 П 034312 09 Гж од
13. маја 2009. године.
16. Републичка управа је, на основу Одлуке Уставног
суда о привременој мјери број АП 2550/09 од 8. јуна
2011. године, донијела Рјешење број 21.11/952.21874/11 од 25. августа 2011. године, којим је
дозвољена забиљежба привремене мјере забране
отуђења, располагања и оптерећења на стану који се
налази у Улици Раде Врањешевић број 2 у Бањој
Луци, спрат СУ, стан број 000, корисне површине 25
м², изграђен на земљишту означеном као к.ч. бр. 1987,
уписано у пл.бр. 1019 к.о. Бања Лука 6, са правом
својине Ернеста Бибића са 1/1 дијела.
IV. Апелација
а) Наводи из апелације
17. Апелант сматра да му је оспореном пресудом
повријеђено право на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 Европске
конвенције за заштиту људских права и основних
слобода (у даљњем тексту: Европска конвенција) и
право на имовину из члана II/3к) Устава Босне и
Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску
конвенцију. У вези са тим, наводи да је тужитељица у
жалби коју је изјавила против првостепене пресуде, у
одбијајућем дијелу који се односи на трошкове
поступка, први пут изнијела чињенице које се односе
на апелантово поступање у поступку откупа
предметног стана. Даље, наводи да је у одговору на
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жалбу указао на пропуст тужитељице да током
првостепеног поступка изнесе чињенице и предложи
доказе на околности да ли је апелант и у којем
својству учествовао у поступку откупа стана и да је
појаснио своју улогу у поступку откупа стана, али да
те наводе Окружни суд уопште није оцијенио, већ да
је донио оспорену пресуду којом је уважио
тужитељичину жалбу и преиначио првостепену
пресуду тако што је обавезао апеланта да заједно са
осталим туженим солидарно тужитељици накнади
трошкове поступка. Апелант сматра да је Окружни
суд на описани начин учинио повреду правила
поступка тако што га је онемогућио да расправља
пред судом због чега је другостепена пресуда
заснована на грубој повреди одредаба чл. 5 и 207
ЗПП. Затим, истиче да образложење другостепене
пресуде у дијелу који се односи на трошкове поступка
садржи више произвољних разлога који немају
упориште у доказној грађи, нити произилазе из стања
списа. У вези са тим, наводи да је Окружни суд
констатовао да је апелант дао одговор на тужбу
(писмени одговор од 11. фебруара 2005. године) којим
је оспорио захтјев тужитељице у погледу утврђивања
ништавости уговора о коришћењу стана, те се жали да
је тај дио образложења Окружног суда апсолутно
нетачан и да је у потпуној супротности са наводима
поменутог одговора на тужбу, у којем се апелант
децидирано изјаснио да се наведеном захтјеву
тужитељице не противи, док је у преосталом дијелу
тужбеног захтјева истакао приговор недостатка
пасивне легитимације. Даље, жали се да је
произвољно образложење Окружног суда да је
апелант активно учествовао у парници, те да из списа
произилази да је позиван на расправе којима је
присуствовао, истицао приговоре, па је тиме дао
повода за подношење тужбе и вођење поступка.
Такође, жали се да је нетачан и произвољан навод
Окружног суда да је апелант дао повода за подношење
тужбе, јер је донио незаконита рјешења којим се
предметни
стан
додјељује
на
коришћење
првотуженом, истичући да апелант није доносио било
каква рјешења о додјели стана првотуженом, већ да је
првотуженом стан додијелио друготужени, као
носилац права располагања. Сходно свему наведеном,
апелант је предложио Уставном суду да "прогласи
неважећом" оспорену пресуду Окружног суда у дијелу
у којем је преиначена Пресуда Основног суда број 71
0 П 034312 09 Гж од 13. маја 2009. године (став 5
изреке) и да предмет врати Окружном суду на
поновни поступак или да мериторно ријеши
предметну правну ствар у наведеном смислу, те да
одбије захтјев тужитељице за накнаду трошкова спора
од апеланта.
b) Одговор на апелацију
18. Пуномоћник тужитељице је у одговору на апелацију
навео да у предметном поступку који је окончан
оспореном пресудом нису повријеђена апелантова
права из Европске конвенције и Устава Босне и
Херцеговине, те је предложио да Уставни суд
апелацију одбије као неосновану. Према мишљењу
пуномоћника тужитељице, Окружни суд је правилно
обавезао апеланта да заједно са осталим туженим
плати трошкове поступка због тога што је, како
наводи, апелант одговоран за накнаду штете, јер је
одговоран за вођење предметног поступка, односно
јер је активно учествовао у закључењу уговора о
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коришћењу стана и уговора о откупу стана, те зато
што је у поднеску који је назвао "одговор
трећетуженог на тужбу" оспорио тужбени захтјев
тужитељице, као и зато што су његове радње
предузете у даљњем току парнице, предлози и ставови
које је износио досљедни у оспоравању тужбеног
захтјева тужитељице.
19. Окружни суд је у одговору на апелацију навео да,
према оцјени тог суда, није дошло до повреде права
на чију повреду се апелант жали у апелацији, те да је
оспорена одлука донесена уз правилну примјену
материјалног права на правилно и потпуно утврђено
чињенично стање, као и да је разлоге за ту одлуку дао
у образложењу предметне одлуке. С обзиром на дато
образложење у оспореној пресуди, Окружни суд је
оцијенио да су наводи апелације неосновани због чега
је предложио да се апелација одбије као неоснована.
V. Релевантни прописи
20. Закон о парничном поступку ("Службени гласник
РС" бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 и 49/09) у
релевантном дијелу гласи:
Члан 5.
Свака странка има право да се изјасни о приједлозима
и захтјевима противне странке. Само кад је то овим
законом одређено, суд је овлашћен да одлучи о захтјеву о
коме противној странци није била пружена могућност да
се изјасни.
Члан 207.
У жалби се не могу износити нове чињенице и
предлагати нови докази, осим ако жалилац пружи доказе
да их без своје кривице није могао изнијети, односно
предложити до закључења главне расправе.
Позивајући се на нове чињенице, жалилац је дужан
навести доказе којима би се те чињенице утврдиле, а
предлажући нове доказе, дужан је навести чињенице које
тим доказима треба утврдити.
[...]
Члан 362.
Више лица могу једном тужбом тужити, односно
бити тужени (супарничари):
1) ако су у погледу предмета спора у правној
заједници или ако њихова права, односно обавезе
проистичу из истог чињеничног и правног основа
(материјални супарничари);
2) ако су предмет спора захтјеви, односно обавезе
исте врсте који се заснивају на битно истоврсном
чињеничном и правном основу, и ако постоји стварна и
мјесна надлежност истог суда за сваки и за сваког
туженог (формални супарничари);
3) ако је то другим законом одређено.
[...]
Члан 386.
Странка која у цјелини изгуби парницу дужна је да
противној странци накнади трошкове.
Ако странка дјелимично успије у парници, суд може с
обзиром на постигнути успјех, одредити да свака странка
подмирује своје трошкове или да једна странка накнади
другој сразмјеран дио трошкова.
Суд може одлучити да једна странка накнади све
трошкове које је друга странка имала, ако противна
странка није успјела само у сразмјерно незнатном дијелу
свог захтјева, а због тог дијела нису настали посебни
трошкови.
Према резултату доказивања суд ће одлучити да ли
ће трошкове из члана 385. став 4. овог закона сносити
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једна или обје странке или ће ти трошкови пасти на
терет трошкова суда.
21. Закон о облигационим односима ("Службени лист
СФРЈ" бр. 29/78, 39/85 и 57/89, те "Службени гласник
РС" бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04) у релевантном
дијелу гласи:
Члан 206. став 1.
За штету коју је више лица проузроковало заједно,
сви учесници одговарају солидарно.
VI. Допустивост
22. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине, Уставни суд, такође, има апелациону
надлежност у питањима која су садржана у овом
уставу када она постану предмет спора због пресуде
било којег суда у Босни и Херцеговини.
23. У складу са чланом 16 став 1 Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су
против пресуде, односно одлуке која се њоме побија,
исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући
према закону и ако се поднесе у року од 60 дана од
дана када је подносилац апелације примио одлуку о
посљедњем дјелотворном правном лијеку којег је
користио.
24. У
конкретном
случају
предмет
оспоравања
апелацијом је Пресуда Окружног број 71 0 П 034312
09 Гж од 13. маја 2009. године против које нема
других дјелотворних правних лијекова могућих према
закону. Затим, оспорену пресуду апелант је примио 9.
јуна 2009. године а апелација је поднесена 6. августа
2009. године, тј. у року од 60 дана, како је прописано
чланом 16 став 1 Правила Уставног суда. Коначно,
апелација испуњава и услове из члана 16 ст. 2 и 4
Правила Уставног суда, јер није очигледно (prima
facie) неоснована, нити постоји неки други формални
разлог због којег апелација није допустива.
25. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине, члана 16 ст. 1, 2 и 4 Правила Уставног
суда, Уставни суд је утврдио да предметна апелација
испуњава услове у погледу допустивости.
VII. Меритум
26. Апелант тврди да му је оспореном одлуком Окружног
суда повријеђено право на правично суђење из члана
II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1
Европске конвенције.
27. Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у релевантном
дијелу гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају
људска права и основне слободе из става 2 овог члана, а
она обухватају:
[…]
е) Право на правичан поступак у грађанским и
кривичним стварима и друга права у вези са кривичним
поступком.
28. Члан 6 став 1 Европске конвенције у релевантном
дијелу гласи:
1) Приликом утврђивања грађанских права и обавеза
или основаности било какве кривичне оптужбе против
њега свако има право на правичну и јавну расправу у
разумном року пред независним и непристраним, законом
установљеним судом. […]
29. Уставни суд сматра да из навода апелације
произилази да апелант пресуду Окружног суда
оспорава искључиво у дијелу који се односи на
досуђене трошкове поступка иако није експлицитно
оспорио предметну пресуду само у дијелу који се
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односи на трошкове поступка. Апелант се жали да му
је оспореном пресудом Окружног суда повријеђено
право на приступ суду, истовремено наводећи да је
образложење те пресуде произвољно у дијелу који се
односи на трошкове поступка. У прилог наведеном
говори и чињеница да апелант није изјавио жалбу
против Пресуде Основног суда број 71 0 П 034312 06
П од 20. јануара 2009. године и да је та пресуда,
изузев у дијелу који се односи на трошкове поступка,
потврђена оспореном пресудом Окружног суда, као и
да је апелант затражио од Уставног суда да "прогласи
неважећом" оспорену пресуду Окружног суда у дијелу
у којем је преиначена пресуда Основног суда (који се
односи на трошкове поступка). Стога, Уставни суд
закључује да из предметних апелационих навода
произилази да се апелант жали да је оспореном
пресудом Окружног суда повријеђено његово право
на правично суђење само у дијелу у којем је одлучено
о трошковима поступка, и то због уважавања жалбе
тужитељице, те преиначења првостепене пресуде у
дијелу одлуке о трошковима поступка на начин да је и
апелант обавезан да солидарно са осталим туженим
тужитељици надокнади трошкове поступка.
30. У вези са тим, Уставни суд напомиње да се, према
пракси Европског суда за људска права, гаранције
члана 6 став 1 Европске конвенције примјењују на све
фазе поступка за одређивање грађанских права и
обавеза, не искључујући фазе поступка након одлуке у
меритуму. Поступак којим се одређује износ
трошкова поступка мора да се сагледава као наставак
парнице о главном питању и, у складу с тим, као дио
"утврђивања грађанских права и обавеза" (види,
Европски суд за људска права, Robins против
Уједињеног Краљевства, пресуда од 23. септембра
1997. године, став 29). У конкретном случају ради се о
спору који се тиче трошкова поступка, дакле,
предметна апелација се тиче "утврђивања грађанских
права и обавеза", па је члан 6 став 1 Европске
конвенције примјењив.
31. Уставни суд указује да, према пракси Европског суда
и Уставног суда, задатак ових судова није да
преиспитују закључке редовних судова у погледу
чињеничног стања и примјене права (види, Европски
суд, Pronina против Русије, Одлука о допустивости од
30. јуна 2005. године, апликација број 65167/01).
Наиме, Уставни суд није надлежан да супституише
редовне судове у процјени чињеница и доказа, већ је
уопштено задатак редовних судова да оцијене
чињенице и доказе које су извели (види, Европски
суд, Thomas против Уједињеног Краљевства, пресуда
од 10. маја 2005. године, апликација број 19354/02).
Задатак Уставног суда је да испита да ли је
евентуално дошло до повреде или занемаривања
уставних права (право на правично суђење, право на
приступ суду, право на дјелотворан правни лијек и
др.), те да ли је примјена закона била, евентуално,
произвољна или дискриминациона. Дакле, у оквиру
апелационе надлежности Уставни суд се бави
искључиво питањем евентуалне повреде уставних
права или права из Европске конвенције у поступку
пред редовним судовима, па ће у конкретном случају
Уставни суд испитати да ли је поступак у цјелини био
правичан на начин на који то захтијева члан 6 став 1
Европске конвенције (види, Уставни суд, Одлука број
АП 20/05 од 18. маја 2005. године, објављена у
"Службеном гласнику БиХ" број 58/05).
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32. Уставни суд подсјећа да се суштина апелантових
навода своди на тврдње да Окружни суд није оцијенио
апелантове наводе из одговора на жалбу коју је
тужитељица изјавила против првостепене пресуде у
дијелу у којем је одлучено о трошковима поступка. На
тај начин, како апелант сматра, тај суд је учинио
повреду правила поступка и онемогућио га да
расправља пред тим судом. Такође, жали се да је
образложење пресуде Окружног суда у дијелу који се
односи на трошкове поступка произвољно и да нема
упориште у доказној грађи, нити произилази из стања
списа.
33. У вези са тим, Уставни суд указује да, према
устаљеној пракси Европског суда и Уставног суда,
члан 6 став 1 Европске конвенције обавезује судове,
између осталог, да образложе своје пресуде. Међутим,
та обавеза не може бити схваћена као обавеза да се у
пресуди изнесу сви детаљи и дају одговори на сва
постављена питања и изнесене аргументе (види,
Уставни суд, одлуке бр. У 62/01 од 5. априла 2002.
године и АП 352/04 од 23. марта 2005. године). Мјера
у којој ова обавеза постоји зависи од природе одлуке
(види, Европски суд за људска права, Ruiz Torija
против Шпаније, пресуда од 9. децембра 1994.
године, серија А број 303-А, став 29). Европски и
Уставни суд су у бројним одлукама указали да домаћи
судови имају одређену дискрециону оцјену у вези с
тим које ће аргументе и доказе прихватити у
одређеном предмету, али истовремено имају обавезу
да образложе своју одлуку тако што ће навести јасне и
разумљиве разлоге на којима су ту одлуку засновали
(види, Европски суд за људска права, Suominen
против Финске, пресуда од 1. јула 2003. године,
апликација број 37801/97, став 36, и, mutatis mutandis,
Уставни суд, Одлука број АП 5/05 од 14. марта 2006.
године). Уставни суд, такође, наглашава да је ван
његове надлежности да процјењује квалитет
закључака редовних судова у погледу оцјене доказа
уколико се ова оцјена не доима очигледно
произвољном (види, Уставни суд, Одлука број АП
661/04 од 22. априла 2005. године, објављена у
"Службеном гласнику БиХ" број 44/05).
34. Уставни суд подсјећа да је Окружни суд оспореном
пресудом уважио жалбу тужитељице у односу на
одбијајући дио одлуке о трошковима поступка на
начин што је првостепену пресуду преиначио у том
дијелу тако што је обавезао апеланта да заједно са
осталим туженим солидарно накнади тужитељици
трошкове поступка. Даље, из образложења пресуде
Окружног суда Уставни суд уочава да је, супротно
наводима апелације, Окружни суд у односу на питање
трошкова поступка све одлучне чињенице утврдио на
основу стања списа предмета и чињеница утврђених у
првостепеном поступку. Затим, Уставни суд
примјећује да је Окружни суд, образлажући своју
одлуку о трошковима поступка, истакао да су
основани жалбени наводи тужитељице и да је апелант
био странка у поступку пред судом. Такође, Уставни
суд запажа да је Окружни суд у образложењу своје
пресуде констатовао да је апелант активно учествовао
у предметној парници, те да је свој закључак о томе
засновао на апелантовом одговору на тужбу, тврдећи
да из списа произилази да је апелант предметним
одговором на тужбу оспорио захтјев тужитељице у
погледу
утврђивања
ништавости
уговора
о
коришћењу стана од 28. јануара 1999. године и
истакао приговор недостатка пасивне легитимације.
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Такође, Окружни суд је у образложењу пресуде
закључио да је апелант дао разлоге за подношење
тужбе и вођење поступка тиме што је позиван на
расправе којима је присуствовао, истицао приговоре и
донио незаконита рјешења којим се предметни стан
додјељује првотуженом. Сходно наведеном, Окружни
суд је закључио да је Основни суд извео погрешан
закључак да апелант није ничим допринио настанку
поступка због чега га је ослободио обавезе плаћања
трошкова поступка. Окружни суд је установио да се
предметни поступак, због природе правног односа,
требао и морао да ријеши јединствено према свим
туженим сходно одредби члана 362 тачка 1 ЗПП, у
вези са одредбом члана 206 став 1 ЗОО, због чега је
обавезао и апеланта да солидарно са осталим туженим
накнади трошкове тужитељици.
35. Из наведеног Уставни суд закључује да је Окружни
суд дао довољно јасно и аргументовано образложење
за своју одлуку о трошковима поступка, примјењујући
релевантне одредбе процесног и материјалног права,
на начин који Уставни суд не сматра произвољним. С
обзиром на то, Уставни суд примјећује да, супротно
апелантовим наводима, Окружни суд није онемогућио
апеланта да расправља пред тим судом иако није дао
експлицитан одговор на наводе из одговора на жалбу,
јер је своју одлуку донио на основу стања у спису, а
не на основу чињеница које су први пут изнесене у
жалби тужитељице. При томе, Уставни суд подсјећа
да, у складу са стандардима права на правично
суђење, Окружни суд није био ни обавезан да изнесе
све детаље и дậ експлицитне одговоре на сва
постављена питања и изнесене аргументе, него је био
дужан да образложи разлоге на којима заснива своју
одлуку, што је Окружни суд и учинио. Имајући у виду
наведено, Уставни суд закључује да је Окружни суд
дао довољно јасно и аргументовано образложење за
своју одлуку о трошковима поступка, које Уставни
суд не сматра произвољним.
36. На основу свега наведеног, Уставни суд закључује да
у апелантовом случају нема повреде права на
правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције.
Остали наводи
37. С обзиром на закључак Уставног суда у погледу
повреде члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и
члана 6 став 1 Европске конвенције, Уставни суд
сматра да није неопходно посебно разматрати дио
апелације који се односи на повреду права на
имовину, јер су наводи из апелације о наводној
повреди права на имовину идентични наводима у
погледу наводне повреде права на правично суђење.
VIII. Закључак
38. Уставни суд закључује да не постоји повреда права на
правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције у
ситуацији када је Окружни суд довољно јасно
образложио своју одлуку о трошковима поступка
примјењујући релевантне одредбе процесног и
материјалног права.
39. На основу члана 61 ст. 1 и 3 Правила Уставног суда,
Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.
40. Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука
Уставног суда о привременој мјери број АП 2550/09
од 8. јуна 2011. године.
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41. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине,
одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда
Босне и Херцеговине
Проф. др Миодраг Симовић, с. р.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudija, u
predmetu broj AP 2550/09, rješavajući apelaciju Zavoda za
izgradnju a.d. Banja Luka, na osnovu člana VI/3.b) Ustava
Bosne i Hercegovine, člana 59. stav 2. alineja 2. i člana 61. st.
1. i 3. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u
sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, potpredsjednica
Seada Palavrić, potpredsjednica
Mato Tadić, sudija
Zlatko M. Knežević, sudija
na sjednici održanoj 6. decembra 2011. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Odbija se kao neosnovana apelacija Zavoda za izgradnju
a.d. Banja Luka podnesena protiv Presude Okružnog suda u
Banjoj Luci broj 71 0 P 034312 09 Gž od 13. maja 2009.
godine.
Donošenjem ove odluke prestaje da važi Odluka Ustavnog
suda Bosne i Hercegovine o privremenoj mjeri broj AP 2550/09
od 8. juna 2011. godine.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i u
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka (u daljnjem tekstu:
apelant), kojeg zastupa Čedo Savić, direktor, podnio je 6.
augusta 2009. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv
Presude Okružnog suda u Banjoj Luci (u daljnjem tekstu:
Okružni sud) broj 71 0 P 034312 09 Gž od 13. maja 2009.
godine. Apelant je, također, 21. januara 2011. godine
podnio prijedlog za donošenje privremene mjere kojom bi
Ustavni sud zabranio Midheti Turčinhodžić (u daljnjem
tekstu: tužiteljica) da raspolaže stanom u Banjoj Luci u
Ulici Rade Vranješević broj 2, odnosno da navedeni stan
otuđi ili optereti do donošenja odluke o apelaciji, uz
zabilježbu zabrane u knjizi uloženih ugovora o otkupu
stambenih zgrada i stanova Republičke uprave za
geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na osnovu člana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
opunomoćenika suprotne strane u postupku tužiteljice
zatraženo je 11. februara 2010. godine, a od Okružnog
suda 12. februara 2010. godine da dostave odgovore na
apelaciju.
3. Opunomoćenik suprotne strane u postupku tužiteljice je
23. februara 2010. godine dostavio odgovor na apelaciju,
a Okružni sud je 2. marta 2010. godine dostavio odgovor
na apelaciju.
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Na osnovu člana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,
odgovori na apelaciju su dostavljeni apelantu 6. aprila
2010. godine.
5. Ustavni sud je na sjednici Malog vijeća, održanoj 8. juna
2011. godine, na apelantov zahtjev donio оdluku o
privremenoj mjeri, kojom je usvojio zahtjev za donošenje
privremene mjere tako što je naložio Republičkoj upravi
za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna
jedinica Banja Luka (u daljnjem tekstu: Republička
uprava) da u knjigu uloženih ugovora o otkupu stambenih
zgrada i stanova, koja se vodi za katastarsku opštinu
Banja Luka 6, u listu broj 12739, izvrši zabilježbu zabrane
raspolaganja, odnosno otuđenja ili opterećenja na stanu u
Ulici Rade Vranješević broj 2 u Banjoj Luci, na kojem je
kao nosilac prava u dijelu 1/1 upisana tužiteljica.
Predmetnom odlukom je određeno da ta odluka stupa na
snagu odmah i da proizvodi pravno djelovanje do
donošenja konačne odluke Ustavnog suda o apelaciji, ili
dok Ustavni sud ne odluči drugačije.
III. Činjenično stanje
6. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i
dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati
na sljedeći način:
7. Presudom Osnovnog suda u Banjoj Luci (u daljnjem
tekstu: Osnovni sud) broj 71 0 P 034312 06 P od 20.
januara 2009. godine u stavu I je utvrđeno da je pravno
ništavo Rješenje Državnog trgovačkog preduzeća
"Mateks" Banja Luka broj 04-1151/98 od 9. novembra
1998. godine o dodjeli stana na trajno korištenje Drašku
Raduloviću (u daljnjem tekstu: prvotuženi) koji se nalazi
u Banjoj Luci, u Ulici Rade Vranješević broj 2, suteren,
što su prvotuženi, te TP "Mateks" a.d. Banja Luka (u
daljnjem tekstu: drugotuženi) i apelant kao trećetuženi
dužni priznati. U stavu II je utvrđeno da je pravno ništav
Ugovor o korištenju predmetnog stana zaključen između
prvotuženog i apelanta kao trećetuženog broj 0303-183/99
od 20. januara 1999. godine, što su tuženi dužni priznati.
U stavu III je utvrđeno da je ništav Ugovor o otkupu
predmetnog stana zaključen u Banjoj Luci 28. februara
2002. godine pod brojem OSUg-2253/03/1805968100027
između prvotuženog i drugotuženog ovjeren kod
Osnovnog suda pod brojem Ov-3352/03 5. marta 2003.
godine, što su tuženi dužni priznati da se izvrši brisanje
upisa prava vlasništva prvotuženog na predmetnom stanugarsonijeri iz knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih
zgrada i stanova i lista o uloženim ugovorima o otkupu
stambenih zgrada i stanova broj 2207 k.o. Banja Luka 6
kod Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne
poslove - Područna jedinica Banja Luka pod prijetnjom
prinudnog izvršenja. U stavu IV prvotuženi i drugotuženi
su obavezani da tužiteljici solidarno naknade troškove
parničnog postupka u iznosu od 5.740,00 KM sa
zakonskom zateznom kamatom počev od dana donošenja
odluke pa do konačne isplate, sve u roku od 30 dana od
dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog
izvršenja. Stavom V tužiteljicin zahtjev da joj apelant
naknadi troškove postupka zajedno sa prvotuženim i
drugotuženim je odbijen kao neosnovan. Stavom VI tužba
tužiteljice kojom je tražila da joj se preda predmetni stan u
posjed odbačena je zbog nenadležnosti suda.
8. Osnovni sud je u obrazloženju presude, između ostalog,
konstatirao da se apelant u odgovoru na tužbu nije
protivio tužbenom zahtjevu koji se odnosi na utvrđenje
ništavosti ugovora o korištenju stana zaključenog između
apelantovog pravnog prednika ODP Zavod za izgradnju
Banja Luka i prvotuženog ukoliko sud utvrdi da je ništava
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odluka drugotuženog o dodjeli predmetnog stana na
korištenje prvotuženom, budući da ta odluka predstavlja
pravni osnov navedenog ugovora o korištenju stana.
Također, konstatirano je da je apelant u završnom
izlaganju izjavio da odluku o tužbenom zahtjevu u
predmetnoj pravnoj stvari prepušta sudu, te da je istakao
da je ugovor o korištenju stana sa prvotuženim zaključio
na osnovu pravosnažne odluke o dodjeli stana, te da je,
shodno tome, jasno da ničim nije doprinio vođenju
parnice, te da se izričito protivi zahtjevu tužiteljice da
solidarno sa ostalim tuženim nadoknadi troškove
parničnog postupka.
Dalje, Osnovni sud je konstatirao da je među parničnim
strankama nesporna činjenica da je predmetni stan
rješenjem drugotuženog dodijeljen na korištenje
prvotuženom na osnovu kojeg je prvotuženi zaključio
ugovor o korištenju predmetnog stana sa apelantom, a
zatim otkupio stan zaključivanjem ugovora o otkupu sa
drugotuženim. Međutim, sud je ustanovio da je među
parničnim strankama sporna činjenica da li su predmetni
akti, odnosno ugovori, pravno valjani i da li je
drugotužena pasivno legitimirana u predmetnom
postupku. U vezi sa tim, uvidom u rješenje o dodjeli stana
prvotuženom od 9. novembra 1998. godine Osnovni sud
je utvrdio da je davalac stana na korištenje drugotuženi, a
uvidom u ugovor o otkupu stana na otplatu od 28.
februara 2003. godine utvrdio je da je taj ugovor
zaključen između prvotuženog i drugotuženog, a da je
apelant prilikom zaključenja tog ugovora postupao u ime i
za račun drugotuženog. Shodno tome, zaključio je da je
neosnovana tvrdnja drugotuženog da nije pasivno
legitimiran u predmetnom postupku jer se kao davalac
stana na korištenje i ugovorna strana nalazi u ulozi
jedinstvenog nužnog suparničara u smislu odredbe člana
366. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik
Republike Srpske" br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07; u
daljnjem tekstu: ZPP) i, slijedeći to, predstavlja
jedinstvenu stranku u postupku zajedno sa prvotuženim,
shodno odredbi člana 295. ZPP. Zatim, Osnovni sud je
konstatirao da je tužiteljica podnijela zahtjev za vraćanje u
posjed predmetnog stana u roku koji je predviđen članom
16. Zakona o prestanku primjene Zakona o korištenju
napuštene imovine ("Službeni glasnik Republike Srpske"
br. 38/98, 12/99, 31/99, 65/01, 64/02, 39/03 i 96/03; u
daljnjem tekstu: Zakon o prestanku primjene) zbog čega
je zaključio da nisu ex lege nastupile posljedice gubitka
stanarskog prava na predmetnom stanu i da je tužiteljica
aktivno legitimirana za podnošenje utvrđujuće tužbe u
smislu odredbe člana 54. ZPP. Dalje, Osnovni sud je
istakao da je članom 2. stav 2. Zakona o prestanku
primjene propisano da svako stanarsko pravo ili ugovor o
korištenju stana zaključeni u periodu od 30. aprila 1991.
godine do 19. decembra 1998. godine prestaju da važe. U
vezi sa tim, konstatirao je da je drugotuženi u naznačenom
periodu rješenjem raspolagao predmetnim stanom na
kojem je ranije postojalo stanarsko pravo tužiteljice, te da
su, shodno tome, neosnovani navodi prvotuženog da je
stekao stanarsko pravo na predmetnom stanu. Također,
istakao je da, shodno odredbi člana 19. Zakona o
stambenim odnosima, nosilac stanarskog prava može biti
samo jedno lice, pa je, u skladu sa navedenim, zaključio
da je rješenje o dodjeli stana prvotuženom apsolutno
ništavo, a samim tim i ugovor o korištenju stana koji je
prvotuženi zaključio sa apelantom. Prvostepeni sud je,
također, zaključio da su se stekli uvjeti iz člana 18.
Zakona o privatizaciji državnih stanova, jer je ugovor o
otkupu predmetnog stana zaključen protivno prinudnim
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propisima, odnosno članu 9. Zakona o privatizaciji
državnih stanova, a ugovor koji je zaključen protivno
prinudnim propisima na osnovu odredbe člana 103.
Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ"
br. 29/78, 39/85, 45/86, 57/89 i "Službeni glasnik
Republike Srpske" br. 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04; u
daljnjem tekstu: ZOO) je apsolutno ništav.
Osnovni sud je o troškovima postupka odlučio na osnovu
odredbe člana 386. ZPP, prihvatajući apelantove navode
da ničim nije doprinio nastanku predmetnog postupka, pa
je na naknadu troškova postupka obavezao prvotuženog i
drugotuženog, dok je u odnosu na apelanta odbio zahtjev
za naknadu troškova postupka. Osnovni sud je obavezao
prvotuženog i drugotuženog da solidarno snose troškove
parničnog postupka u cijelosti s obzirom na to da je dio
tužbenog zahtjeva sa kojim tužiteljica nije uspjela u
postupku neznatan.
Protiv prvostepene presude žalbu su podnijeli prvotuženi,
drugotuženi i tužiteljica. Okružni sud je Presudom broj 71
0 P 034312 09 Gž od 13. maja 2009. godine žalbu
prvotuženog i drugotuženog na odluku o troškovima
parničnog postupka odbio i prvostepenu presudu potvrdio
u usvajajućem dijelu (st. I, II, III i IV izreke prvostepene
presude). Žalba tužiteljice na odbijajući dio odluke o
troškovima parničnog postupka (stav V izreke
prvostepene presude) je uvažena, te je prvostepena
presuda preinačena u tom dijelu tako da je apelant kao
trećetuženi obavezan da zajedno sa ostalim tuženim
(prvotuženim i drugotuženim) solidarno naknadi tužiteljici
na ime troškova parničnog postupka iznos od 5.740,00
KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 20.
januara 2009. godine pa do isplate. Odbijen je zahtjev
tužiteljice za naknadu troškova odgovora na žalbu.
Okružni sud je u obrazloženju svoje presude konstatirao
da je, polazeći od činjenice da je tužiteljica bila nosilac
stanarskog prava na predmetnom stanu, prvostepeni sud
pravilno zaključio da su zahtjevi tužiteljice u pogledu
utvrđivanja ništavosti rješenja i ugovora, te posljedica
restitucije u cijelosti osnovani. Naime, Okružni sud je
zaključio da je Osnovni sud pravilno utvrdio da se stan na
korištenje može dati samo jednom licu kao što je
propisano odredbom člana 19. stav 1. Zakona o
stambenim odnosima. Konstatirajući da je stanarsko pravo
tužiteljice postojalo u vrijeme donošenja rješenja
drugotuženog o dodjeli predmetnog stana na trajno
korištenje prvotuženom, Okružni sud je zaključio da su
sva daljnja raspolaganja predmetnim stanom bez pravnog
djejstva. Naime, Okružni sud je konstatirao da su rješenje
o dodjeli stana na korištenje i ugovor o korištenju stana u
suprotnosti sa članom 19. stav 1. Zakona o stambenim
odnosima, te da na navedenu činjenicu ne može utjecati ni
postojanje pravosnažne Presude Osnovnog suda broj P1217/97 od 20. maja 1998. godine, kojom je tužiteljici
otkazan ugovor o korištenju stana, s obzirom na to da je ta
presuda ništava u smislu odredbe člana 3. stav 2. Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima
("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 12/99).
Također, zaključio je da su rješenje o dodjeli stana na
korištenje i ugovor o korištenju stana nevažeći u smislu
člana 2. Zakona o prestanku primjene, te da je kao
posljedica toga ugovor o otkupu stana zaključen protivno
članu 9. Zakona o privatizaciji državnih stanova.
Dalje, u obrazloženju presude je navedeno da tužiteljica
pobija odluku o troškovima parničnog postupka zbog toga
što smatra da je i apelant kao trećetuženi solidarno
odgovoran da naknadi prouzrokovane troškove postupka.
Zatim, konstatirano je da je tužiteljica u žalbi navela da je
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apelant učestvovao u proceduri zaključivanja svih
ugovora i da je u postupku otkupa stana zastupao davaoca
stana, utvrđivao otkupne cijene, te vršio ovjere i
potpisivanje ugovora o otkupu na otplatu, te da je samim
tim odgovoran za štetne posljedice koje su nastupile na
strani tužiteljice. Okružni sud je zaključio da su predmetni
žalbeni navodi tužiteljice osnovani i da se, u smislu člana
386. ZPP, u žalbi tužiteljice pravilno zaključuje da je
apelant bio stranka u postupku pred sudom, kao i u
postupku zaključenja svih ugovora. Istaknuto je da iz
spisa proizlazi da je apelant dao odgovor na tužbu
(pismeni odgovor od 11. februara 2005. godine) kojim je
osporio zahtjev tužiteljice u pogledu utvrđivanja ništavosti
ugovora o korištenju stana od 28. januara 1999. godine,
kao i istakao prigovor nedostatka pasivne legitimacije na
svojoj strani. Stoga je Okružni sud zaključio da je apelant
aktivno učestvovao u predmetnoj parnici. Također je
navedeno da iz spisa proizlazi da je apelant pozivan na
rasprave kojima je prisustvovao, isticao prigovore, pa je
time dao povod za podnošenje tužbe i vođenje postupka,
jer je donio nezakonita rješenja kojim se predmetni stan
dodjeljuje prvotuženom. S obzirom na navedeno, prema
mišljenju Okružnog suda, prvostepeni sud je izveo
pogrešan zaključak da apelant nije ničim doprinio
nastanku ovog postupka pa ga je zbog toga oslobodio
obaveze plaćanja troškova postupka.
14. Istaknuto je da je predmetni postupak, zbog prirode
pravnog odnosa, trebao i morao da bude riješen
jedinstveno prema svim tuženim shodno odredbi člana
362. tačka 1. ZPP u vezi sa odredbom člana 206. stav 1.
ZOO. Prema tome, prema mišljenju Okružnog suda,
apelanta je valjalo obavezati da naknadi troškove
tužiteljici. Okružni sud je naveo da, prema ocjeni tog
suda, tuženi imaju položaj formalnih suparničara, jer su
samostalne stranke u sporu, radnje svakog od njih su
pojedinačne i nezavisne od radnji drugih suparničara, a
potraživanje tužiteljice se zasniva prema svim tuženim na
istovrsnom činjeničnom i pravnom osnovu. Stoga, prema
ocjeni Okružnog suda, nije bilo razloga da se odvojeno
promatra obaveza na naknadu troškova parničnog
postupka u odnosu na apelanta.
15. Rješenjem Osnovnog suda o izvršenju broj 71 0 I 092952
10 I od 29. decembra 2010. godine određeno je izvršenje
protiv apelanta kao izvršenika, koje je predložila
tužiteljica kao tražilac izvršenja, radi naplate troškova
parničnog postupka u iznosu od 5.740,00 KM, sa
zakonskom zateznom kamatom počev od 20. januara
2009. godine do isplate, po osnovu Presude Okružnog
suda broj 71 0 P 034312 09 Gž od 13. maja 2009. godine.
16. Republička uprava je, na osnovu Odluke Ustavnog suda o
privremenoj mjeri broj AP 2550/09 od 8. juna 2011.
godine, donijela Rješenje broj 21.11/952.2-1874/11 od 25.
augusta 2011. godine, kojim je dozvoljena zabilježba
privremene mjere zabrane otuđenja, raspolaganja i
opterećenja na stanu koji se nalazi u Ulici Rade
Vranješević broj 2 u Banjoj Luci, sprat SU, stan broj 000,
korisne površine 25 m², izgrađen na zemljištu označenom
kao k.č. br. 1987, upisano u pl.br.1019 k.o. Banja Luka 6,
sa pravom vlasništva Ernesta Bibića sa 1/1 dijela.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
17. Apelant smatra da mu je osporenom presudom
povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. Evropske
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u
daljnjem tekstu: Evropska konvencija) i pravo na imovinu
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iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1.
Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. U vezi sa tim,
navodi da je tužiteljica u žalbi koju je izjavila protiv
prvostepene presude, u odbijajućem dijelu koji se odnosi
na troškove postupka, prvi put iznijela činjenice koje se
odnose na apelantovo postupanje u postupku otkupa
predmetnog stana. Dalje, navodi da je u odgovoru na
žalbu ukazao na propust tužiteljice da tokom
prvostepenog postupka iznese činjenice i predloži dokaze
na okolnosti da li je apelant i u kojem svojstvu učestvovao
u postupku otkupa stana i da je pojasnio svoju ulogu u
postupku otkupa stana, ali da te navode Okružni sud
uopće nije ocijenio, već da je donio osporenu presudu
kojom je uvažio tužiteljicinu žalbu i preinačio
prvostepenu presudu tako što je obavezao apelanta da
zajedno sa ostalim tuženim solidarno tužiteljici naknadi
troškove postupka. Apelant smatra da je Okružni sud na
opisani način učinio povredu pravila postupka tako što ga
je onemogućio da raspravlja pred sudom zbog čega je
drugostepena presuda zasnovana na gruboj povredi
odredaba čl. 5. i 207. ZPP. Zatim, ističe da obrazloženje
drugostepene presude u dijelu koji se odnosi na troškove
postupka sadrži više proizvoljnih razloga koji nemaju
uporište u dokaznoj građi, niti proizlaze iz stanja spisa. U
vezi sa tim, navodi da je Okružni sud konstatirao da je
apelant dao odgovor na tužbu (pismeni odgovor od 11.
februara 2005. godine) kojim je osporio zahtjev tužiteljice
u pogledu utvrđivanja ništavosti ugovora o korištenju
stana, te se žali da je taj dio obrazloženja Okružnog suda
apsolutno netačan i da je u potpunoj suprotnosti sa
navodima spomenutog odgovora na tužbu, u kojem se
apelant decidirano izjasnio da se navedenom zahtjevu
tužiteljice ne protivi, dok je u preostalom dijelu tužbenog
zahtjeva istakao prigovor nedostatka pasivne legitimacije.
Dalje, žali se da je proizvoljno obrazloženje Okružnog
suda da je apelant aktivno učestvovao u parnici, te da iz
spisa proizlazi da je pozivan na rasprave kojima je
prisustvovao, isticao prigovore, pa je time dao povoda za
podnošenje tužbe i vođenje postupka. Također, žali se da
je netačan i proizvoljan navod Okružnog suda da je
apelant dao povoda za podnošenje tužbe, jer je donio
nezakonita rješenja kojim se predmetni stan dodjeljuje na
korištenje prvotuženom, ističući da apelant nije donosio
bilo kakva rješenja o dodjeli stana prvotuženom, već da je
prvotuženom stan dodijelio drugotuženi, kao nosilac prava
raspolaganja. Shodno svemu navedenom, apelant je
predložio Ustavnom sudu da "proglasi nevažećom"
osporenu presudu Okružnog suda u dijelu u kojem je
preinačena Presuda Osnovnog suda broj 71 0 P 034312 09
Gž od 13. maja 2009. godine (stav 5. izreke) i da predmet
vrati Okružnom sudu na ponovni postupak ili da
meritorno riješi predmetnu pravnu stvar u navedenom
smislu, te da odbije zahtjev tužiteljice za naknadu
troškova spora od apelanta.
b) Odgovor na apelaciju
18. Opunomoćenik tužiteljice je u odgovoru na apelaciju
naveo da u predmetnom postupku koji je okončan
osporenom presudom nisu povrijeđena apelantova prava
iz Evropske konvencije i Ustava Bosne i Hercegovine, te
je predložio da Ustavni sud apelaciju odbije kao
neosnovanu. Prema mišljenju opunomoćenika tužiteljice,
Okružni sud je pravilno obavezao apelanta da zajedno sa
ostalim tuženim plati troškove postupka zbog toga što je,
kako navodi, apelant odgovoran za naknadu štete, jer je
odgovoran za vođenje predmetnog postupka, odnosno jer
je aktivno učestvovao u zaključenju ugovora o korištenju
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stana i ugovora o otkupu stana, te zato što je u podnesku
koji je nazvao "odgovor trećetuženog na tužbu" osporio
tužbeni zahtjev tužiteljice, kao i zato što su njegove radnje
preduzete u daljnjem toku parnice, prijedlozi i stavovi
koje je iznosio dosljedni u osporavanju tužbenog zahtjeva
tužiteljice.
19. Okružni sud je u odgovoru na apelaciju naveo da, prema
ocjeni tog suda, nije došlo do povrede prava na čiju
povredu se apelant žali u apelaciji, te da je osporena
odluka donesena uz pravilnu primjenu materijalnog prava
na pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje, kao i da
je razloge za tu odluku dao u obrazloženju predmetne
odluke. S obzirom na dato obrazloženje u osporenoj
presudi, Okružni sud je ocijenio da su navodi apelacije
neosnovani zbog čega je predložio da se apelacija odbije
kao neosnovana.
V. Relevantni propisi
20. Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS"
br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 i 49/09) u relevantnom
dijelu glasi:
Član 5.
Svaka stranka ima pravo da se izjasni o prijedlozima i
zahtjevima protivne stranke. Samo kad je to ovim zakonom
određeno, sud je ovlašćen da odluči o zahtjevu o kome
protivnoj stranci nije bila pružena mogućnost da se izjasni.
Član 207.
U žalbi se ne mogu iznositi nove činjenice i predlagati
novi dokazi, osim ako žalilac pruži dokaze da ih bez svoje
krivice nije mogao iznijeti, odnosno predložiti do zaključenja
glavne rasprave.
Pozivajući se na nove činjenice, žalilac je dužan navesti
dokaze kojima bi se te činjenice utvrdile, a predlažući nove
dokaze, dužan je navesti činjenice koje tim dokazima treba
utvrditi.
[...]
Član 362.
Više lica mogu jednom tužbom tužiti, odnosno biti tuženi
(suparničari):
1) ako su u pogledu predmeta spora u pravnoj zajednici
ili ako njihova prava, odnosno obaveze proističu iz istog
činjeničnog i pravnog osnova (materijalni suparničari);
2) ako su predmet spora zahtjevi, odnosno obaveze iste
vrste koji se zasnivaju na bitno istovrsnom činjeničnom i
pravnom osnovu, i ako postoji stvarna i mjesna nadležnost istog
suda za svaki i za svakog tuženog (formalni suparničari);
3) ako je to drugim zakonom određeno.
[...]
Član 386.
Stranka koja u cjelini izgubi parnicu dužna je da protivnoj
stranci naknadi troškove.
Ako stranka djelimično uspije u parnici, sud može s
obzirom na postignuti uspjeh, odrediti da svaka stranka
podmiruje svoje troškove ili da jedna stranka naknadi drugoj
srazmjeran dio troškova.
Sud može odlučiti da jedna stranka naknadi sve troškove
koje je druga stranka imala, ako protivna stranka nije uspjela
samo u srazmjerno neznatnom dijelu svog zahtjeva, a zbog tog
dijela nisu nastali posebni troškovi.
Prema rezultatu dokazivanja sud će odlučiti da li će
troškove iz člana 385. stav 4. ovog zakona snositi jedna ili obje
stranke ili će ti troškovi pasti na teret troškova suda.
21. Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ"
br. 29/78, 39/85 i 57/89, te "Službeni glasnik RS" br.
17/93, 3/96, 39/03 i 74/04) u relevantnom dijelu glasi:
Član 206. stav 1.
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Za štetu koju je više lica prouzrokovalo zajedno, svi
učesnici odgovaraju solidarno.
VI. Dopustivost
22. U skladu sa članom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada ona
postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u
Bosni i Hercegovini.
23. U skladu sa članom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako
se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac
apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom
pravnom lijeku kojeg je koristio.
24. U konkretnom slučaju predmet osporavanja apelacijom je
Presuda Okružnog broj 71 0 P 034312 09 Gž od 13. maja
2009. godine protiv koje nema drugih djelotvornih
pravnih lijekova mogućih prema zakonu. Zatim, osporenu
presudu apelant je primio 9. juna 2009. godine a apelacija
je podnesena 6. augusta 2009. godine, tj. u roku od 60
dana, kako je propisano članom 16. stav 1. Pravila
Ustavnog suda. Konačno, apelacija ispunjava i uvjete iz
člana 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer nije
očigledno (prima facie) neosnovana, niti postoji neki
drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva.
25. Imajući u vidu odredbe člana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, člana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava
uvjete u pogledu dopustivosti.
VII. Meritum
26. Apelant tvrdi da mu je osporenom odlukom Okružnog
suda povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz člana
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1.
Evropske konvencije.
27. Član II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom
dijelu glasi:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje:
[…]
e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim
stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom.
28. Član 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnom dijelu
glasi:
1) Prilikom utvrđivanja građanskih prava i obaveza ili
osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega svako ima
pravo na pravično suđenje i javnu raspravu u razumnom roku
pred nezavisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenim sudom.
[…]
29. Ustavni sud smatra da iz navoda apelacije proizlazi da
apelant presudu Okružnog suda osporava isključivo u
dijelu koji se odnosi na dosuđene troškove postupka iako
nije eksplicitno osporio predmetnu presudu samo u dijelu
koji se odnosi na troškove postupka. Apelant se žali da mu
je osporenom presudom Okružnog suda povrijeđeno
pravo na pristup sudu, istovremeno navodeći da je
obrazloženje te presude proizvoljno u dijelu koji se odnosi
na troškove postupka. U prilog navedenom govori i
činjenica da apelant nije izjavio žalbu protiv Presude
Osnovnog suda broj 71 0 P 034312 06 P od 20. januara
2009. godine i da je ta presuda, izuzev u dijelu koji se
odnosi na troškovе postupka, potvrđena osporenom
presudom Okružnog suda, kao i da je apelant zatražio od
Ustavnog suda da "proglasi nevažećom" osporenu
presudu Okružnog suda u dijelu u kojem je preinačena
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presuda Osnovnog suda (koji se odnosi na troškove
postupka). Stoga, Ustavni sud zaključuje da iz predmetnih
apelacionih navoda proizlazi da se apelant žali da je
osporenom presudom Okružnog suda povrijeđeno njegovo
pravo na pravično suđenje samo u dijelu u kojem je
odlučeno o troškovima postupka, i to zbog uvažavanja
žalbe tužiteljice, te preinačenja prvostepene presude u
dijelu odluke o troškovima postupka na način da je i
apelant obavezan da solidarno sa ostalim tuženim
tužiteljici nadoknadi troškove postupka.
U vezi sa tim, Ustavni sud napominje da se, prema praksi
Evropskog suda za ljudska prava, garancije člana 6. stav
1. Evropske konvencije primjenjuju na sve faze postupka
za određivanje građanskih prava i obaveza, ne isključujući
faze postupka nakon odluke u meritumu. Postupak kojim
se određuje iznos troškova postupka se mora sagledavati
kao nastavak parnice o glavnom pitanju i, u skladu s tim,
kao dio "utvrđivanja građanskih prava i obaveza" (vidi,
Evropski sud za ljudska prava, Robins protiv Ujedinjenog
Kraljevstva, presudа od 23. septembra 1997. godine, stav
29). U konkretnom slučaju radi se o sporu koji se tiče
troškova postupka, dakle, predmetna apelacija se tiče
"utvrđivanja građanskih prava i obaveza", pa je član 6.
stav 1. Evropske konvencije primjenjiv.
Ustavni sud ukazuje da, prema praksi Evropskog suda i
Ustavnog suda, zadatak ovih sudova nije da preispituju
zaključke redovnih sudova u pogledu činjeničnog stanja i
primjene prava (vidi, Evropski sud, Pronina protiv Rusije,
Odluka o dopustivosti od 30. juna 2005. godine, aplikacija
broj 65167/01). Naime, Ustavni sud nije nadležan
supstituirati redovne sudove u procjeni činjenica i dokaza,
već je općenito zadatak redovnih sudova da ocijene
činjenice i dokaze koje su izveli (vidi, Evropski sud,
Thomas protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 10.
maja 2005. godine, aplikacija broj 19354/02). Zadatak
Ustavnog suda je da ispita da li je eventualno došlo do
povrede ili zanemarivanja ustavnih prava (pravo na
pravično suđenje, pravo na pristup sudu, pravo na
djelotvoran pravni lijek i dr.), te da li je primjena zakona
bila, eventualno, proizvoljna ili diskriminacijska. Dakle, u
okviru apelacione nadležnosti Ustavni sud se bavi
isključivo pitanjem eventualne povrede ustavnih prava ili
prava iz Evropske konvencije u postupku pred redovnim
sudovima, pa će u konkretnom slučaju Ustavni sud ispitati
da li je postupak u cjelini bio pravičan na način na koji to
zahtijeva član 6. stav 1. Evropske konvencije (vidi,
Ustavni sud, Odluka broj AP 20/05 od 18. maja 2005.
godine, objavljena u "Službenom glasniku BiH" broj
58/05).
Ustavni sud podsjeća da se suština apelantovih navoda
svodi na tvrdnje da Okružni sud nije ocijenio apelantove
navode iz odgovora na žalbu koju je tužiteljica izjavila
protiv prvostepene presude u dijelu u kojem je odlučeno o
troškovima postupka. Na taj način, kako apelant smatra,
taj sud je učinio povredu pravila postupka i onemogućio
ga da raspravlja pred tim sudom. Također, žali se da je
obrazloženje presude Okružnog suda u dijelu koji se
odnosi na troškove postupka proizvoljno i da nema
uporište u dokaznoj građi, niti proizlazi iz stanja spisa.
U vezi sa tim, Ustavni sud ukazuje da, prema ustaljenoj
praksi Evropskog suda i Ustavnog suda, član 6. stav 1.
Evropske konvencije obavezuje sudove, između ostalog,
da obrazlože svoje presude. Međutim, ta obaveza ne može
biti shvaćena kao obaveza da se u presudi iznesu svi
detalji i daju odgovori na sva postavljena pitanja i
iznesene argumente (vidi, Ustavni sud, odluke br. U 62/01
od 5. aprila 2002. godine i AP 352/04 od 23. marta 2005.
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godine). Mjera u kojoj ova obaveza postoji zavisi od
prirode odluke (vidi, Evropski sud za ljudska prava, Ruiz
Torija protiv Španije, presuda od 9. decembra 1994.
godine, serija A broj 303-A, stav 29). Evropski i Ustavni
sud su u brojnim odlukama ukazali da domaći sudovi
imaju određenu diskrecionu ocjenu u vezi s tim koje će
argumente i dokaze prihvatiti u određenom predmetu, ali
istovremeno imaju obavezu da obrazlože svoju odluku
tako što će navesti jasne i razumljive razloge na kojima su
tu odluku zasnovali (vidi, Evropski sud za ljudska prava,
Suominen protiv Finske, presuda od 1. jula 2003. godine,
aplikacija broj 37801/97, stav 36, i, mutatis mutandis,
Ustavni sud, Odluka broj AP 5/05 od 14. marta 2006.
godine). Ustavni sud, također, naglašava da je van
njegove nadležnosti da procjenjuje kvalitet zaključaka
redovnih sudova u pogledu ocjene dokaza ukoliko se ova
ocjena ne doima očigledno proizvoljnom (vidi, Ustavni
sud, Odluka broj AP 661/04 od 22. aprila 2005. godine,
objavljena u "Službenom glasniku BiH" broj 44/05).
34. Ustavni sud podsjeća da je Okružni sud osporenom
presudom uvažio žalbu tužiteljice u odnosu na odbijajući
dio odluke o troškovima postupka na način što je
prvostepenu presudu preinačio u tom dijelu tako što je
obavezao apelanta da zajedno sa ostalim tuženim
solidarno naknadi tužiteljici troškove postupka. Dalje, iz
obrazloženja presude Okružnog suda Ustavni sud uočava
da je, suprotno navodima apelacije, Okružni sud u odnosu
na pitanje troškova postupka sve odlučne činjenice utvrdio
na osnovu stanja spisa predmeta i činjenica utvrđenih u
prvostepenom postupku. Zatim, Ustavni sud primjećuje da
je Okružni sud, obrazlažući svoju odluku o troškovima
postupka, istakao da su osnovani žalbeni navodi tužiteljice
i da je apelant bio stranka u postupku pred sudom.
Također, Ustavni sud zapaža da je Okružni sud u
obrazloženju svoje presude konstatirao da je apelant
aktivno učestvovao u predmetnoj parnici, te da je svoj
zaključak o tome zasnovao na apelantovom odgovoru na
tužbu, tvrdeći da iz spisa proizlazi da je apelant
predmetnim odgovorom na tužbu osporio zahtjev
tužiteljice u pogledu utvrđivanja ništavosti ugovora o
korištenju stana od 28. januara 1999. godine i istakao
prigovor nedostatka pasivne legitimacije. Također,
Okružni sud je u obrazloženju presude zaključio da je
apelant dao razloge za podnošenje tužbe i vođenje
postupka time što je pozivan na rasprave kojima je
prisustvovao, isticao prigovore i donio nezakonita rješenja
kojim se predmetni stan dodjeljuje prvotuženom. Shodno
navedenom, Okružni sud je zaključio da je Osnovni sud
izveo pogrešan zaključak da apelant nije ničim doprinio
nastanku postupka zbog čega ga je oslobodio obaveze
plaćanja troškova postupka. Okružni sud je ustanovio da
se predmetni postupak, zbog prirode pravnog odnosa,
trebao i morao riješiti jedinstveno prema svim tuženim
shodno odredbi člana 362. tačka 1. ZPP, u vezi sa
odredbom člana 206. stav 1. ZOO, zbog čega je obavezao
i apelanta da solidarno sa ostalim tuženim naknadi
troškove tužiteljici.
35. Iz navedenog Ustavni sud zaključuje da je Okružni sud
dao dovoljno jasno i argumentirano obrazloženje za svoju
odluku o troškovima postupka, primjenjujući relevantne
odredbe procesnog i materijalnog prava, na način koji
Ustavni sud ne smatra proizvoljnim. S obzirom na to,
Ustavni sud primjećuje da, suprotno apelantovim
navodima, Okružni sud nije onemogućio apelanta da
raspravlja pred tim sudom iako nije dao eksplicitan
odgovor na navode iz odgovora na žalbu, jer je svoju
odluku donio na osnovu stanja u spisu, a ne na osnovu
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činjenica koje su prvi put iznesene u žalbi tužiteljice. Pri
tome, Ustavni sud podsjeća da, u skladu sa standardima
prava na pravično suđenje, Okružni sud nije bio ni
obavezan da iznese sve detalje i dậ eksplicitne odgovore
na sva postavljena pitanja i iznesene argumente, nego je
bio dužan da obrazloži razloge na kojima zasniva svoju
odluku, što je Okružni sud i učinio. Imajući u vidu
navedeno, Ustavni sud zaključuje da je Okružni sud dao
dovoljno jasno i argumentirano obrazloženje za svoju
odluku o troškovima postupka, koje Ustavni sud ne smatra
proizvoljnim.
36. Na osnovu svega navedenog, Ustavni sud zaključuje da u
apelantovom slučaju nema povrede prava na pravično
suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i
člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
Ostali navodi
37. S obzirom na zaključak Ustavnog suda u pogledu povrede
člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1.
Evropske konvencije, Ustavni sud smatra da nije
neophodno posebno razmatrati dio apelacije koji se odnosi
na povredu prava na imovinu, jer su navodi iz apelacije o
navodnoj povredi prava na imovinu identični navodima u
pogledu navodne povrede prava na pravično suđenje.
VIII. Zaključak
38. Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda prava na
pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u
situaciji kada je Okružni sud dovoljno jasno obrazložio
svoju odluku o troškovima postupka primjenjujući
relevantne odredbe procesnog i materijalnog prava.
39. Na osnovu člana 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.
40. Donošenjem ove odluke prestaje da važi Odluka Ustavnog
suda o privremenoj mjeri broj AP 2550/09 od 8. juna
2011. godine.
41. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, s. r.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudaca,
u predmetu broj AP 2550/09, rješavajući apelaciju Zavoda za
izgradnju a.d. Banjaluka, na temelju članka VI/3.(b) Ustava
Bosne i Hercegovine, članka 59. stavak 2. alineja 2. i članka 61.
st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i
51/09), u sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, dopredsjednica
Seada Palavrić, dopredsjednica
Mato Tadić, sudac
Zlatko M. Knežević, sudac
na sjednici održanoj 6. prosinca 2011. godine donio je
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Odbija se kao neutemeljena apelacija Zavoda za
izgradnju a.d. Banjaluka podnesena protiv Presude Okružnog
suda u Banjaluci broj 71 0 P 034312 09 Gž od 13. svibnja 2009.
godine.
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Donošenjem ove odluke prestaje važiti Odluka Ustavnog
suda Bosne i Hercegovine o privremenoj mjeri broj AP 2550/09
od 8. lipnja 2011. godine.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i u
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. Zavod za izgradnju a.d. Banjaluka (u daljnjem tekstu:
apelant), kojeg zastupa Čedo Savić, ravnatelj, podnio je 6.
kolovoza 2009. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv
Presude Okružnog suda u Banjaluci (u daljnjem tekstu:
Okružni sud) broj 71 0 P 034312 09 Gž od 13. svibnja
2009. godine. Apelant je, također, 21. siječnja 2011.
godine podnio prijedlog za donošenje privremene mjere
kojom bi Ustavni sud zabranio Midheti Turčinhodžić (u
daljnjem tekstu: tužiteljica) da raspolaže stanom u
Banjaluci u Ulici Rade Vranješević broj 2, odnosno da
navedeni stan otuđi ili optereti do donošenja odluke o
apelaciji, uz zabilježbu zabrane u knjizi uloženih ugovora
o otkupu stambenih zgrada i stanova Republičke uprave
za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na temelju članka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
opunomoćenika suprotne strane u postupku tužiteljice
zatraženo je 11. veljače 2010. godine, a od Okružnog suda
12. veljače 2010. godine da dostave odgovore na
apelaciju.
3. Opunomoćenik suprotne strane u postupku tužiteljice je
23. veljače 2010. godine dostavio odgovor na apelaciju, a
Okružni sud je 2. ožujka 2010. godine dostavio odgovor
na apelaciju.
4. Na temelju članka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,
odgovori na apelaciju su dostavljeni apelantu 6. travnja
2010. godine.
5. Ustavni sud je na sjednici Malog vijeća, održanoj 8. lipnja
2011. godine, na apelantov zahtjev donio odluku o
privremenoj mjeri, kojom je usvojio zahtjev za donošenje
privremene mjere tako što je naložio Republičkoj upravi
za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna
jedinica Banjaluka (u daljnjem tekstu: Republička uprava)
da u knjigu uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i
stanova, koja se vodi za katastarsku općinu Banjaluka 6, u
listu broj 12739, izvrši zabilježbu zabrane raspolaganja,
odnosno otuđenja ili opterećenja na stanu u Ulici Rade
Vranješević broj 2 u Banjaluci, na kojem je kao nositelj
prava u dijelu 1/1 upisana tužiteljica. Predmetnom
odlukom je određeno da ta odluka stupa na snagu odmah i
da proizvodi pravno djelovanje do donošenja konačne
odluke Ustavnog suda o apelaciji, ili dok Ustavni sud ne
odluči drugačije.
III. Činjenično stanje
6. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i
dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati
na sljedeći način:
7. Presudom Osnovnog suda u Banjaluci (u daljnjem tekstu:
Osnovni sud) broj 71 0 P 034312 06 P od 20. siječnja
2009. godine u stavku I. je utvrđeno da je pravno ništavo
Rješenje Državnog trgovačkog poduzeća "Mateks"
Banjaluka broj 04-1151/98 od 9. studenog 1998. godine o
dodjeli stana na trajno korištenje Drašku Raduloviću (u
daljnjem tekstu: prvotuženi) koji se nalazi u Banjaluci, u
Ulici Rade Vranješević broj 2, suteren, što su prvotuženi,
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te TP "Mateks" a.d. Banjaluka (u daljnjem tekstu:
drugotuženi) i apelant kao trećetuženi dužni priznati. U
stavku II. je utvrđeno da je pravno ništav Ugovor o
korištenju predmetnog stana zaključen između
prvotuženog i apelanta kao trećetuženog broj 0303-183/99
od 20. siječnja 1999. godine, što su tuženi dužni priznati.
U stavku III. je utvrđeno da je ništav Ugovor o otkupu
predmetnog stana zaključen u Banjaluci 28. veljače 2002.
godine pod brojem OSUg-2253/03/1805968100027
između prvotuženog i drugotuženog ovjeren kod
Osnovnog suda pod brojem Ov-3352/03 5. ožujka 2003.
godine, što su tuženi dužni priznati da se izvrši brisanje
upisa prava vlasništva prvotuženog na predmetnom stanugarsonijeri iz knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih
zgrada i stanova i lista o uloženim ugovorima o otkupu
stambenih zgrada i stanova broj 2207 k.o. Banjaluka 6
kod Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne
poslove - Područna jedinica Banjaluka pod prijetnjom
prinudne ovrhe. U stavku IV. prvotuženi i drugotuženi su
obvezani tužiteljici solidarno naknaditi troškove
parničnog postupka u iznosu od 5.740,00 KM sa
zakonskom zateznom kamatom počevši od dana
donošenja odluke pa do konačne isplate, sve u roku od 30
dana od dana pravomoćnosti presude pod prijetnjom
prinudne ovrhe. Stavkom V. tužiteljičin zahtjev da joj
apelant naknadi troškove postupka zajedno sa
prvotuženim i drugotuženim je odbijen kao neutemeljen.
Stavkom VI. tužba tužiteljice kojom je tražila da joj se
preda predmetni stan u posjed odbačena je zbog
nenadležnosti suda.
Osnovni sud je u obrazloženju presude, između ostalog,
konstatirao da se apelant u odgovoru na tužbu nije
protivio tužbenom zahtjevu koji se odnosi na utvrđenje
ništavosti ugovora o korištenju stana zaključenog između
apelantova pravnog prednika ODP Zavod za izgradnju
Banjaluka i prvotuženog ukoliko sud utvrdi da je ništava
odluka drugotuženog o dodjeli predmetnog stana na
korištenje prvotuženom, budući da ta odluka predstavlja
pravni temelj navedenog ugovora o korištenju stana.
Također, konstatirano je da je apelant u završnom
izlaganju izjavio da odluku o tužbenom zahtjevu u
predmetnoj pravnoj stvari prepušta sudu, te da je istaknuo
da je ugovor o korištenju stana sa prvotuženim zaključio
na temelju pravomoćne odluke o dodjeli stana, te da je,
sukladno tomu, jasno da ničim nije doprinio vođenju
parnice, te da se izričito protivi zahtjevu tužiteljice da
solidarno sa ostalim tuženim nadoknadi troškove
parničnog postupka.
Dalje, Osnovni sud je konstatirao da je među parničnim
strankama nesporna činjenica da je predmetni stan
rješenjem drugotuženog dodijeljen na korištenje
prvotuženom na temelju kojeg je prvotuženi zaključio
ugovor o korištenju predmetnog stana sa apelantom, a
potom otkupio stan zaključivanjem ugovora o otkupu sa
drugotuženim. Međutim, sud je ustanovio da je među
parničnim strankama sporna činjenica jesu li predmetni
akti, odnosno ugovori, pravno valjani i je li drugotužena
pasivno legitimirana u predmetnom postupku. U svezi s
tim, uvidom u rješenje o dodjeli stana prvotuženom od 9.
studenog 1998. godine Osnovni sud je utvrdio da je
davatelj stana na korištenje drugotuženi, a uvidom u
ugovor o otkupu stana na otplatu od 28. veljače 2003.
godine utvrdio je da je taj ugovor zaključen između
prvotuženog i drugotuženog, a da je apelant prigodom
zaključenja tog ugovora postupao u ime i za račun
drugotuženog. Sukladno tomu, zaključio je da je
neutemeljena tvrdnja drugotuženog da nije pasivno
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legitimiran u predmetnom postupku jer se kao davatelj
stana na korištenje i ugovorna strana nalazi u ulozi
jedinstvenog nužnog suparničara u smislu odredbe članka
366. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik
Republike Srpske" br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07; u
daljnjem tekstu: ZPP) i, slijedeći to, predstavlja
jedinstvenu stranku u postupku zajedno sa prvotuženim,
sukladno odredbi članka 295. ZPP. Potom, Osnovni sud je
konstatirao da je tužiteljica podnijela zahtjev za vraćanje u
posjed predmetnog stana u roku koji je predviđen
člankom 16. Zakona o prestanku primjene Zakona o
korištenju napuštene imovine ("Službeni glasnik
Republike Srpske" br. 38/98, 12/99, 31/99, 65/01, 64/02,
39/03 i 96/03; u daljnjem tekstu: Zakon o prestanku
primjene) zbog čega je zaključio da nisu ex lege nastupile
posljedice gubitka stanarskog prava na predmetnom stanu
i da je tužiteljica aktivno legitimirana za podnošenje
utvrđujuće tužbe u smislu odredbe članka 54. ZPP. Dalje,
Osnovni sud je istaknuo da je člankom 2. stavak 2.
Zakona o prestanku primjene propisano da svako
stanarsko pravo ili ugovor o korištenju stana zaključeni u
razdoblju od 30. travnja 1991. godine do 19. prosinca
1998. godine prestaju važiti. U svezi s tim, konstatirao je
da je drugotuženi u naznačenom razdoblju rješenjem
raspolagao predmetnim stanom na kojem je ranije
postojalo stanarsko pravo tužiteljice, te da su, sukladno
tomu, neutemeljeni navodi prvotuženog da je stekao
stanarsko pravo na predmetnom stanu. Također, istaknuo
je da, sukladno odredbi članka 19. Zakona o stambenim
odnosima, nositelj stanarskog prava može biti samo jedna
osoba, pa je, sukladno navedenom, zaključio da je rješenje
o dodjeli stana prvotuženom apsolutno ništavo, a samim
tim i ugovor o korištenju stana koji je prvotuženi zaključio
sa apelantom. Prvostupanjski sud je, također, zaključio da
su se stekli uvjeti iz članka 18. Zakona o privatizaciji
državnih stanova, jer je ugovor o otkupu predmetnog
stana zaključen oprečno prinudnim propisima, odnosno
članku 9. Zakona o privatizaciji državnih stanova, a
ugovor koji je zaključen oprečno prinudnim propisima na
temelju odredbe članka 103. Zakona o obligacionim
odnosima ("Službeni list SFRJ" br. 29/78, 39/85, 45/86,
57/89 i "Službeni glasnik Republike Srpske" br. 17/93,
3/96, 39/03 i 74/04; u daljnjem tekstu: ZOO) je apsolutno
ništav.
10. Osnovni sud je o troškovima postupka odlučio na temelju
odredbe članka 386. ZPP, prihvaćajući apelantove navode
da ničim nije doprinio nastanku predmetnog postupka, pa
je na naknadu troškova postupka obvezao prvotuženog i
drugotuženog, dok je u odnosu na apelanta odbio zahtjev
za naknadu troškova postupka. Osnovni sud je obvezao
prvotuženog i drugotuženog da solidarno snose troškove
parničnog postupka u cijelosti obzirom na to da je dio
tužbenog zahtjeva sa kojim tužiteljica nije uspjela u
postupku neznatan.
11. Protiv prvostupanjske presude priziv su podnijeli
prvotuženi, drugotuženi i tužiteljica. Okružni sud je
Presudom broj 71 0 P 034312 09 Gž od 13. svibnja 2009.
godine priziv prvotuženog i drugotuženog na odluku o
troškovima parničnog postupka odbio i prvostupanjsku
presudu potvrdio u usvajajućem dijelu (st. I, II, III. i IV.
izreke prvostupanjske presude). Priziv tužiteljice na
odbijajući dio odluke o troškovima parničnog postupka
(stavak V. izreke prvostupanjske presude) je uvažen, te je
prvostupanjska presuda preinačena u tom dijelu tako da je
apelant kao trećetuženi obvezan da zajedno sa ostalim
tuženim (prvotuženim i drugotuženim) solidarno naknadi
tužiteljici na ime troškova parničnog postupka iznos od
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5.740,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom počevši
od 20. siječnja 2009. godine pa do isplate. Odbijen je
zahtjev tužiteljice za naknadu troškova odgovora na
priziv.
12. Okružni sud je u obrazloženju svoje presude konstatirao
da je, polazeći od činjenice da je tužiteljica bila nositeljica
stanarskog prava na predmetnom stanu, prvostupanjski
sud pravilno zaključio da su zahtjevi tužiteljice glede
utvrđivanja ništavosti rješenja i ugovora, te posljedica
restitucije u cijelosti utemeljeni. Naime, Okružni sud je
zaključio da je Osnovni sud pravilno utvrdio da se stan na
korištenje može dati samo jednoj osobi kao što je
propisano odredbom članka 19. stavak 1. Zakona o
stambenim odnosima. Konstatirajući da je stanarsko pravo
tužiteljice postojalo u vrijeme donošenja rješenja
drugotuženog o dodjeli predmetnog stana na trajno
korištenje prvotuženom, Okružni sud je zaključio da su
sva daljnja raspolaganja predmetnim stanom bez pravnog
djejstva. Naime, Okružni sud je konstatirao da su rješenje
o dodjeli stana na korištenje i ugovor o korištenju stana u
oprečnosti sa člankom 19. stavak 1. Zakona o stambenim
odnosima, te da na navedenu činjenicu ne može utjecati ni
postojanje pravomoćne Presude Osnovnog suda broj P1217/97 od 20. svibnja 1998. godine, kojom je tužiteljici
otkazan ugovor o korištenju stana, obzirom na to da je ta
presuda ništava u smislu odredbe članka 3. stavak 2.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim
odnosima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj
12/99). Također, zaključio je da su rješenje o dodjeli stana
na korištenje i ugovor o korištenju stana nevažeći u smislu
članka 2. Zakona o prestanku primjene, te da je kao
posljedica toga ugovor o otkupu stana zaključen protivno
članku 9. Zakona o privatizaciji državnih stanova.
13. Dalje, u obrazloženju presude je navedeno da tužiteljica
pobija odluku o troškovima parničnog postupka zbog toga
što smatra da je i apelant kao trećetuženi solidarno
odgovoran da naknadi prouzročene troškove postupka.
Potom, konstatirano je da je tužiteljica u prizivu navela da
je apelant sudjelovao u proceduri zaključivanja svih
ugovora i da je u postupku otkupa stana zastupao
davatelja stana, utvrđivao otkupne cijene, te vršio ovjere i
potpisivanje ugovora o otkupu na otplatu, te da je samim
tim odgovoran za štetne posljedice koje su nastupile na
strani tužiteljice. Okružni sud je zaključio da su predmetni
prizivni navodi tužiteljice utemeljeni i da se, u smislu
članka 386. ZPP, u prizivu tužiteljice pravilno zaključuje
da je apelant bio stranka u postupku pred sudom, kao i u
postupku zaključenja svih ugovora. Istaknuto je da iz
spisa proizlazi da je apelant dao odgovor na tužbu
(pismeni odgovor od 11. veljače 2005. godine) kojim je
osporio zahtjev tužiteljice glede utvrđivanja ništavosti
ugovora o korištenju stana od 28. siječnja 1999. godine,
kao i istaknuo prigovor nedostatka pasivne legitimacije na
svojoj strani. Stoga je Okružni sud zaključio da je apelant
aktivno sudjelovao u predmetnoj parnici. Također je
navedeno da iz spisa proizlazi da je apelant pozivan na
rasprave kojima je bio nazočan, isticao prigovore, pa je
time dao povod za podnošenje tužbe i vođenje postupka,
jer je donio nezakonita rješenja kojim se predmetni stan
dodjeljuje prvotuženom. Obzirom na navedeno, prema
mišljenju Okružnog suda, prvostupanjski sud je izveo
pogrešan zaključak da apelant nije ničim doprinio
nastanku ovog postupka pa ga je zbog toga oslobodio
obveze plaćanja troškova postupka.
14. Istaknuto je da se predmetni postupak, zbog naravi
pravnog odnosa, trebao i morao riješiti jedinstveno prema
svim tuženim sukladno odredbi članka 362. točka 1. ZPP

Број 33 - Страна 101

u svezi sa odredbom članka 206. stavak 1. ZOO. Prema
tomu, prema mišljenju Okružnog suda, apelanta je valjalo
obvezati da naknadi troškove tužiteljici. Okružni sud je
naveo da, prema ocjeni tog suda, tuženi imaju položaj
formalnih suparničara, jer su samostalne stranke u sporu,
radnje svakog od njih su pojedinačne i neovisne o
radnjama drugih suparničara, a potraživanje tužiteljice se
zasniva prema svim tuženim na istovrsnom činjeničnom i
pravnom temelju. Stoga, prema ocjeni Okružnog suda,
nije bilo razloga da se odvojeno promatra obveza na
naknadu troškova parničnog postupka u odnosu na
apelanta.
15. Rješenjem Osnovnog suda o izvršenju broj 71 0 I 092952
10 I od 29. prosinca 2010. godine određeno je izvršenje
protiv apelanta kao izvršenika, koje je predložila
tužiteljica kao tražitelj izvršenja, radi naplate troškova
parničnog postupka u iznosu od 5.740,00 KM, sa
zakonskom zateznom kamatom počevši od 20. siječnja
2009. godine do isplate, po osnovi Presude Okružnog
suda broj 71 0 P 034312 09 Gž od 13. svibnja 2009.
godine.
16. Republička uprava je, na temelju Odluke Ustavnog suda o
privremenoj mjeri broj AP 2550/09 od 8. lipnja 2011.
godine, donijela Rješenje broj 21.11/952.2-1874/11 od 25.
kolovoza 2011. godine, kojim je dozvoljena zabilježba
privremene mjere zabrane otuđenja, raspolaganja i
opterećenja na stanu koji se nalazi u Ulici Rade
Vranješević broj 2 u Banjaluci, kat SU, stan broj 000,
korisne površine 25 m², izgrađen na zemljištu označenom
kao k.č. br. 1987, upisano u pl.br. 1019 k.o. Banjaluka 6,
sa pravom vlasništva Ernesta Bibića sa 1/1 dijela.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
17. Apelant smatra da mu je osporenom presudom
povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz članka II/3.(e)
Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. Europske
konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u
daljnjem tekstu: Europska konvencija) i pravo na imovinu
iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1.
Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju. U svezi sa tim,
navodi da je tužiteljica u prizivu koji je izjavila protiv
prvostupanjske presude, u odbijajućem dijelu koji se
odnosi na troškove postupka, prvi put iznijela činjenice
koje se odnose na apelantovo postupanje u postupku
otkupa predmetnog stana. Dalje, navodi da je u odgovoru
na priziv ukazao na propust tužiteljice da tijekom
prvostupanjskog postupka iznese činjenice i predloži
dokaze na okolnosti je li apelant i u kojem svojstvu
sudjelovao u postupku otkupa stana i da je pojasnio svoju
ulogu u postupku otkupa stana, ali da te navode Okružni
sud uopće nije ocijenio, već da je donio osporenu presudu
kojom je uvažio tužiteljičin priziv i preinačio
prvostupanjsku presudu tako što je obvezao apelanta da
zajedno sa ostalim tuženim solidarno tužiteljici naknadi
troškove postupka. Apelant smatra da je Okružni sud na
opisani način učinio povredu pravila postupka tako što ga
je onemogućio da raspravlja pred sudom zbog čega je
drugostupanjska presuda zasnovana na gruboj povredi
odredaba čl. 5. i 207. ZPP. Potom, ističe da obrazloženje
drugostupanjske presude u dijelu koji se odnosi na
troškove postupka sadrži više proizvoljnih razloga koji
nemaju uporište u dokaznoj građi, niti proizlaze iz stanja
spisa. U svezi s tim, navodi da je Okružni sud konstatirao
da je apelant dao odgovor na tužbu (pismeni odgovor od
11. veljače 2005. godine) kojim je osporio zahtjev
tužiteljice glede utvrđivanja ništavosti ugovora o
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korištenju stana, te se žali da je taj dio obrazloženja
Okružnog suda apsolutno netočan i da je u potpunoj
oprečnosti sa navodima spomenutog odgovora na tužbu, u
kojem se apelant decidirano izjasnio da se navedenom
zahtjevu tužiteljice ne protivi, dok je u preostalom dijelu
tužbenog zahtjeva istaknuo prigovor nedostatka pasivne
legitimacije. Dalje, žali se da je proizvoljno obrazloženje
Okružnog suda da je apelant aktivno sudjelovao u parnici,
te da iz spisa proizlazi da je pozivan na rasprave kojima je
bio nazočan, isticao prigovore, pa je time dao povoda za
podnošenje tužbe i vođenje postupka. Također, žali se da
je netočan i proizvoljan navod Okružnog suda da je
apelant dao povoda za podnošenje tužbe, jer je donio
nezakonita rješenja kojim se predmetni stan dodjeljuje na
korištenje prvotuženom, ističući da apelant nije donosio
bilo kakva rješenja o dodjeli stana prvotuženom, već da je
prvotuženom stan dodijelio drugotuženi, kao nositelj
prava raspolaganja. Sukladno svemu navedenom, apelant
je predložio Ustavnom sudu da "proglasi nevažećom"
osporenu presudu Okružnog suda u dijelu u kojem je
preinačena Presuda Osnovnog suda broj 71 0 P 034312 09
Gž od 13. svibnja 2009. godine (stavak 5. izreke) i da
predmet vrati Okružnom sudu na ponovni postupak ili da
meritorno riješi predmetnu pravnu stvar u navedenom
smislu, te da odbije zahtjev tužiteljice za naknadu
troškova spora od apelanta.
b) Odgovor na apelaciju
18. Opunomoćenik tužiteljice je u odgovoru na apelaciju
naveo da u predmetnom postupku koji je okončan
osporenom presudom nisu povrijeđena apelantova prava
iz Europske konvencije i Ustava Bosne i Hercegovine, te
je predložio da Ustavni sud apelaciju odbije kao
neutemeljenu.
Prema
mišljenju
opunomoćenika
tužiteljice, Okružni sud je pravilno obvezao apelanta da
zajedno sa ostalim tuženim plati troškove postupka zbog
toga što je, kako navodi, apelant odgovoran za naknadu
štete, jer je odgovoran za vođenje predmetnog postupka,
odnosno jer je aktivno sudjelovao u zaključenju ugovora o
korištenju stana i ugovora o otkupu stana, te zato što je u
podnesku koji je nazvao "odgovor trećetuženog na tužbu"
osporio tužbeni zahtjev tužiteljice, kao i zato što su
njegove radnje poduzete u daljnjem tijeku parnice,
prijedlozi i stajališta koje je iznosio dosljedni u
osporavanju tužbenog zahtjeva tužiteljice.
19. Okružni sud je u odgovoru na apelaciju naveo da, prema
ocjeni tog suda, nije došlo do povrede prava na čiju
povredu se apelant žali u apelaciji, te da je osporena
odluka donesena uz pravilnu primjenu materijalnog prava
na pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje, kao i da
je razloge za tu odluku dao u obrazloženju predmetne
odluke. Obzirom na dano obrazloženje u osporenoj
presudi, Okružni sud je ocijenio da su navodi apelacije
neutemeljeni zbog čega je predložio da se apelacija odbije
kao neutemeljena.
V. Relevantni propisi
20. Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS"
br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 i 49/09) u relevantnom
dijelu glasi:
Član 5.
Svaka stranka ima pravo da se izjasni o prijedlozima i
zahtjevima protivne stranke. Samo kad je to ovim zakonom
određeno, sud je ovlašćen da odluči o zahtjevu o kome
protivnoj stranci nije bila pružena mogućnost da se izjasni.
Član 207.
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U žalbi se ne mogu iznositi nove činjenice i predlagati
novi dokazi, osim ako žalilac pruži dokaze da ih bez svoje
krivice nije mogao iznijeti, odnosno predložiti do zaključenja
glavne rasprave.
Pozivajući se na nove činjenice, žalilac je dužan navesti
dokaze kojima bi se te činjenice utvrdile, a predlažući nove
dokaze, dužan je navesti činjenice koje tim dokazima treba
utvrditi.
[...]
Član 362.
Više lica mogu jednom tužbom tužiti, odnosno biti tuženi
(suparničari):
1) ako su u pogledu predmeta spora u pravnoj zajednici
ili ako njihova prava, odnosno obaveze proističu iz istog
činjeničnog i pravnog osnova (materijalni suparničari);
2) ako su predmet spora zahtjevi, odnosno obaveze iste
vrste koji se zasnivaju na bitno istovrsnom činjeničnom i
pravnom osnovu, i ako postoji stvarna i mjesna nadležnost istog
suda za svaki i za svakog tuženog (formalni suparničari);
3) ako je to drugim zakonom određeno.
[...]
Član 386.
Stranka koja u cjelini izgubi parnicu dužna je da protivnoj
stranci naknadi troškove.
Ako stranka djelimično uspije u parnici, sud može s
obzirom na postignuti uspjeh, odrediti da svaka stranka
podmiruje svoje troškove ili da jedna stranka naknadi drugoj
srazmjeran dio troškova.
Sud može odlučiti da jedna stranka naknadi sve troškove
koje je druga stranka imala, ako protivna stranka nije uspjela
samo u srazmjerno neznatnom dijelu svog zahtjeva, a zbog tog
dijela nisu nastali posebni troškovi.
Prema rezultatu dokazivanja sud će odlučiti da li će
troškove iz člana 385. stav 4. ovog zakona snositi jedna ili obje
stranke ili će ti troškovi pasti na teret troškova suda.
21. Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ"
br. 29/78, 39/85 i 57/89, te "Službeni glasnik RS" br.
17/93, 3/96, 39/03 i 74/04) u relevantnom dijelu glasi:
Član 206. stav 1.
Za štetu koju je više lica prouzrokovalo zajedno, svi
učesnici odgovaraju solidarno.
VI. Dopustivost
22. Sukladno članku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud, također, ima apelacijsku nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada ona
postanu predmetom spora zbog presude bilo kojeg suda u
Bosni i Hercegovini.
23. Sukladno članku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi učinkoviti pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako
se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj
apelacije primio odluku o posljednjem učinkovitom
pravnom lijeku kojeg je koristio.
24. U konkretnom slučaju predmet osporavanja apelacijom je
Presuda Okružnog broj 71 0 P 034312 09 Gž od 13.
svibnja 2009. godine protiv koje nema drugih učinkovitih
pravnih lijekova mogućih prema zakonu. Potom, osporenu
presudu apelant je primio 9. lipnja 2009. godine a
apelacija je podnesena 6. kolovoza 2009. godine, tj. u
roku od 60 dana, kako je propisano člankom 16. stavak 1.
Pravila Ustavnog suda. Konačno, apelacija ispunjava i
uvjete iz članka 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer
nije očigledno (prima facie) neutemeljena, niti postoji
neki drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nije
dopustiva.
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25. Imajući u vidu odredbe članka VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine, članka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija
ispunjava uvjete glede dopustivosti.
VII. Meritum
26. Apelant tvrdi da mu je osporenom odlukom Okružnog
suda povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz članka
II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1.
Europske konvencije.
27. Članak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom
dijelu glasi:
Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uživaju
ljudska prava i temeljne slobode iz ovog članka, stavak 2, što
uključuje:
[…]
e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim
stvarima i druga prava vezana za krivične postupke.
28. Članak 6. stavak 1. Europske konvencije u relevantnom
dijelu glasi:
1) Prilikom utvrđivanja građanskih prava i obveza ili
osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega, svako ima
pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred
neovisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenim sudom. […]
29. Ustavni sud smatra da iz navoda apelacije proizlazi da
apelant presudu Okružnog suda osporava isključivo u
dijelu koji se odnosi na dosuđene troškove postupka iako
nije eksplicitno osporio predmetnu presudu samo u dijelu
koji se odnosi na troškove postupka. Apelant se žali da mu
je osporenom presudom Okružnog suda povrijeđeno
pravo na pristup sudu, istodobno navodeći da je
obrazloženje te presude proizvoljno u dijelu koji se odnosi
na troškove postupka. U prilog navedenom govori i
činjenica da apelant nije izjavio priziv protiv Presude
Osnovnog suda broj 71 0 P 034312 06 P od 20. siječnja
2009. godine i da je ta presuda, izuzev u dijelu koji se
odnosi na troškove postupka, potvrđena osporenom
presudom Okružnog suda, kao i da je apelant zatražio od
Ustavnog suda da "proglasi nevažećom" osporenu
presudu Okružnog suda u dijelu u kojem je preinačena
presuda Osnovnog suda (koji se odnosi na troškove
postupka). Stoga, Ustavni sud zaključuje da iz predmetnih
apelacijskih navoda proizlazi da se apelant žali da je
osporenom presudom Okružnog suda povrijeđeno njegovo
pravo na pravično suđenje samo u dijelu u kojem je
odlučeno o troškovima postupka, i to zbog uvažavanja
priziva tužiteljice, te preinačenja prvostupanjske presude u
dijelu odluke o troškovima postupka na način da je i
apelant obvezan solidarno sa ostalim tuženim tužiteljici
nadoknaditi troškove postupka.
30. U svezi s tim, Ustavni sud napominje da se, prema praksi
Europskog suda za ljudska prava, garancije članka 6.
stavak 1. Europske konvencije primjenjuju na sve faze
postupka za određivanje građanskih prava i obveza, ne
isključujući faze postupka nakon odluke u meritumu.
Postupak kojim se određuje iznos troškova postupka se
mora sagledavati kao nastavak parnice o glavnom pitanju
i, sukladno tomu, kao dio "utvrđivanja građanskih prava i
obveza" (vidi, Europski sud za ljudska prava, Robins
protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 23. rujna
1997. godine, stavak 29). U konkretnom slučaju radi se o
sporu koji se tiče troškova postupka, dakle, predmetna
apelacija se tiče "utvrđivanja građanskih prava i obveza",
pa je članak 6. stavak 1. Europske konvencije primjenjiv.
31. Ustavni sud ukazuje da, prema praksi Europskog suda i
Ustavnog suda, zadatak ovih sudova nije da preispituju
zaključke redovitih sudova glede činjeničnog stanja i
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primjene prava (vidi, Europski sud, Pronina protiv Rusije,
Odluka o dopustivosti od 30. lipnja 2005. godine,
aplikacija broj 65167/01). Naime, Ustavni sud nije
nadležan supstituirati redovite sudove u procjeni činjenica
i dokaza, već je općenito zadatak redovitih sudova da
ocijene činjenice i dokaze koje su izveli (vidi, Europski
sud, Thomas protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od
10. svibnja 2005. godine, aplikacija broj 19354/02).
Zadatak Ustavnog suda je ispitati je li eventualno došlo do
povrede ili zanemarivanja ustavnih prava (pravo na
pravično suđenje, pravo na pristup sudu, pravo na
učinkovit pravni lijek i dr.), te je li primjena zakona bila,
eventualno, proizvoljna ili diskriminacijska. Dakle, u
okviru apelacijske nadležnosti Ustavni sud se bavi
isključivo pitanjem eventualne povrede ustavnih prava ili
prava iz Europske konvencije u postupku pred redovitim
sudovima, pa će u konkretnom slučaju Ustavni sud ispitati
je li postupak u cjelini bio pravičan na način na koji to
zahtijeva članak 6. stavak 1. Europske konvencije (vidi,
Ustavni sud, Odluka broj AP 20/05 od 18. svibnja 2005.
godine, objavljena u "Službenom glasniku BiH" broj
58/05).
32. Ustavni sud podsjeća da se suština apelantovih navoda
svodi na tvrdnje da Okružni sud nije ocijenio apelantove
navode iz odgovora na priziv koji je tužiteljica izjavila
protiv prvostupanjske presude u dijelu u kojem je
odlučeno o troškovima postupka. Na taj način, kako
apelant smatra, taj sud je učinio povredu pravila postupka
i onemogućio ga da raspravlja pred tim sudom. Također,
žali se da je obrazloženje presude Okružnog suda u dijelu
koji se odnosi na troškove postupka proizvoljno i da nema
uporište u dokaznoj građi, niti proizlazi iz stanja spisa.
33. U svezi s tim, Ustavni sud ukazuje da, prema ustaljenoj
praksi Europskog suda i Ustavnog suda, članak 6. stavak
1. Europske konvencije obvezuje sudove, između ostalog,
da obrazlože svoje presude. Međutim, ta obveza ne može
biti shvaćena kao obveza da se u presudi iznesu svi detalji
i daju odgovori na sva postavljena pitanja i iznesene
argumente (vidi, Ustavni sud, odluke br. U 62/01 od 5.
travnja 2002. godine i AP 352/04 od 23. ožujka 2005.
godine). Mjera u kojoj ova obveza postoji ovisi o naravi
odluke (vidi, Europski sud za ljudska prava, Ruiz Torija
protiv Španjolske, presuda od 9. prosinca 1994. godine,
serija A broj 303-A, stavak 29). Europski i Ustavni sud su
u brojnim odlukama ukazali da domaći sudovi imaju
određenu diskrecijsku ocjenu u svezi s tim koje će
argumente i dokaze prihvatiti u određenom predmetu, ali
istodobno imaju obvezu obrazložiti svoju odluku tako što
će navesti jasne i razumljive razloge na kojima su tu
odluku zasnovali (vidi, Europski sud za ljudska prava,
Suominen protiv Finske, presuda od 1. srpnja 2003.
godine, aplikacija broj 37801/97, stavak 36, i, mutatis
mutandis, Ustavni sud, Odluka broj AP 5/05 od 14. ožujka
2006. godine). Ustavni sud, također, naglašava da je izvan
njegove nadležnosti da procjenjuje kvalitetu zaključaka
redovitih sudova glede ocjene dokaza ukoliko se ova
ocjena ne doima očigledno proizvoljnom (vidi, Ustavni
sud, Odluka broj AP 661/04 od 22. travnja 2005. godine,
objavljena u "Službenom glasniku BiH" broj 44/05).
34. Ustavni sud podsjeća da je Okružni sud osporenom
presudom uvažio priziv tužiteljice u odnosu na odbijajući
dio odluke o troškovima postupka na način što je
prvostupanjsku presudu preinačio u tom dijelu tako što je
obvezao apelanta da zajedno sa ostalim tuženim solidarno
naknadi tužiteljici troškove postupka. Dalje, iz
obrazloženja presude Okružnog suda Ustavni sud uočava
da je, oprečno navodima apelacije, Okružni sud u odnosu
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na pitanje troškova postupka sve odlučne činjenice utvrdio
na temelju stanja spisa predmeta i činjenica utvrđenih u
prvostupanjskom postupku. Potom, Ustavni sud
primjećuje da je Okružni sud, obrazlažući svoju odluku o
troškovima postupka, istaknuo da su osnovani prizivni
navodi tužiteljice i da je apelant bio stranka u postupku
pred sudom. Također, Ustavni sud zapaža da je Okružni
sud u obrazloženju svoje presude konstatirao da je apelant
aktivno sudjelovao u predmetnoj parnici, te da je svoj
zaključak o tomu zasnovao na apelantovu odgovoru na
tužbu, tvrdeći da iz spisa proizlazi da je apelant
predmetnim odgovorom na tužbu osporio zahtjev
tužiteljice glede utvrđivanja ništavosti ugovora o
korištenju stana od 28. siječnja 1999. godine i istaknuo
prigovor nedostatka pasivne legitimacije. Također,
Okružni sud je u obrazloženju presude zaključio da je
apelant dao razloge za podnošenje tužbe i vođenje
postupka time što je pozivan na rasprave kojima je bio
nazočan, isticao prigovore i donio nezakonita rješenja
kojim se predmetni stan dodjeljuje prvotuženom.
Sukladno navedenom, Okružni sud je zaključio da je
Osnovni sud izveo pogrešan zaključak da apelant nije
ničim doprinio nastanku postupka zbog čega ga je
oslobodio obveze plaćanja troškova postupka. Okružni
sud je ustanovio da se predmetni postupak, zbog naravi
pravnog odnosa, trebao i morao riješiti jedinstveno prema
svim tuženim sukladno odredbi članka 362. točka 1. ZPP,
u svezi sa odredbom članka 206. stavak 1. ZOO, zbog
čega je obvezao i apelanta da solidarno sa ostalim tuženim
naknadi troškove tužiteljici.
35. Iz navedenog Ustavni sud zaključuje da je Okružni sud
dao dovoljno jasno i argumentirano obrazloženje za svoju
odluku o troškovima postupka, primjenjujući relevantne
odredbe procesnog i materijalnog prava, na način koji
Ustavni sud ne smatra proizvoljnim. Obzirom na to,
Ustavni sud primjećuje da, oprečno apelantovim
navodima, Okružni sud nije onemogućio apelanta da
raspravlja pred tim sudom iako nije dao eksplicitan
odgovor na navode iz odgovora na priziv, jer je svoju
odluku donio na temelju stanja u spisu, a ne na temelju
činjenica koje su prvi put iznesene u prizivu tužiteljice.
Pri tomu, Ustavni sud podsjeća da, sukladno standardima
prava na pravično suđenje, Okružni sud nije bio ni
obvezan iznijeti sve detalje i dti eksplicitne odgovore na
sva postavljena pitanja i iznesene argumente, nego je bio
dužan obrazložiti razloge na kojima zasniva svoju odluku,
što je Okružni sud i učinio. Imajući u vidu navedeno,
Ustavni sud zaključuje da je Okružni sud dao dovoljno
jasno i argumentirano obrazloženje za svoju odluku o
troškovima postupka, koje Ustavni sud ne smatra
proizvoljnim.
36. Na temelju svega navedenog, Ustavni sud zaključuje da u
apelantovom slučaju nema povrede prava na pravično
suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i
članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
Ostali navodi
37. Obzirom na zaključak Ustavnog suda glede povrede
članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6.
stavak 1. Europske konvencije, Ustavni sud smatra da nije
neophodno posebice razmatrati dio apelacije koji se
odnosi na povredu prava na imovinu, jer su navodi iz
apelacije o navodnoj povredi prava na imovinu identični
navodima glede navodne povrede prava na pravično
suđenje.
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VIII. Zaključak
38. Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda prava na
pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u
situaciji kada je Okružni sud dovoljno jasno obrazložio
svoju odluku o troškovima postupka primjenjujući
relevantne odredbe procesnog i materijalnog prava.
39. Na temelju članka 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.
40. Donošenjem ove odluke prestaje važiti Odluka Ustavnog
suda o privremenoj mjeri broj AP 2550/09 od 8. lipnja
2011. godine.
41. Prema članku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konačne i obvezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, v. r.
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Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет
судија, у предмету број АП 4525/10, рјешавајући апелацију
Бојана Гламочанина и Аните Ристановић, на основу
члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 59 став 2
алинеја 2 и члана 61 ст. 1 и 3 Правила Уставног суда Босне
и Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине"
бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:
Миодраг Симовић, предсједник
Валерија Галић, потпредсједница
Сеада Палаврић, потпредсједница
Мирсад Ћеман, судија
Златко М. Кнежевић, судија
на сједници одржаној 20. децембра 2011. године
донио је

ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ
И
МЕРИТУМУ1

Одбија се као неоснована апелација Бојана
Гламочанина и Аните Ристановић поднесена против:
- Пресуде Врховног суда Републике Српске број 11 0
У 001356 11 Увп од 20. јула 2011. године, Пресуде
Окружног суда у Бањој Луци број 11 0 У 001356 09 У од
13. септембра 2010. године, Рјешења Министарства за
избјеглице и расељена лица Републике Српске број 18. 05/2
Р 518/08 од 28. новембра 2008. године и Закључка о
дозволи извршења Министарства за избјеглице и расељена
лица Републике Српске, Одсјек Бања Лука, број I-081447/02 од 18. марта 2008. године;
- Пресуде Окружног суда у Бањој Луци број 11 0 У
001429 09 У од 13. септембра 2010. године, Рјешења
Министарства за избјеглице и расељена лица Републике
Српске број 18. 05/2-Р 512/08 од 27. новембра 2008. године
и Закључка о дозволи извршења Министарства за
избјеглице и расељена лица Републике Српске, Одсјек
Бања Лука, број I-08-1447/02 од 18. марта 2008. године.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и
Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и
Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и
"Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и
Херцеговине".

1

Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 27/12
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. Увод
1. Бојан Гламочанин (у даљњем тексту: првоапелант) из
Бање Луке, ког заступа Радмила Плавшић, адвокатица
из Бање Луке, поднио је 22. октобра 2010. године
апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине (у
даљњем тексту: Уставни суд) против Пресуде
Окружног суда у Бањој Луци (у даљњем тексту:
Окружни суд) број 11 0 У 001356 09 У од 13.
септембра 2010. године, Рјешења Министарства за
избјеглице и расељена лица Републике Српске (у
даљњем тексту: Министарство за избјеглице и
расељена лица) број 18. 05/2 Р 518/08 од 28. новембра
2008. године и Закључка о дозволи извршења
Министарства за избјеглице и расељена лица, Одсјек
Бања Лука (у даљњем тексту: Одсјек Бања Лука), број
I-08-1447/02 од 18. марта 2008. године. Првоапелант
је, такође, поднио захтјев за доношење привремене
мјере којом би Уставни суд обуставио извршење
наведеног закључка о дозволи извршења до доношења
одлуке о апелацији. Првоапелант је допунио
апелацију 2. новембра 2010. године.
2. Првоапелант је 8. септембра 2011. године Уставном
суду поднио нову апелацију, апелацију број АП
3557/11, против Пресуде Врховног суда Републике
Српске (у даљњем тексту: Врховни суд) број 11 0 У
001356 11 Увп од 20. јула 2011. године и захтјев за
доношење привремене мјере којом би Уставни суд
обуставио извршење Закључка о дозволи извршења
Одсјека Бања Лука број I-08-1447/02 од 18. марта
2008. године.
3. Анита
Ристановић
(у
даљњем
тексту:
другоапеланткиња) из Бање Луке, коју заступа
Јадранка Ивановић, адвокатица из Бање Луке,
поднијела је 29. новембра 2010. године апелацију
Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљњем
тексту: Уставни суд) против Пресуде Окружног суда
број 11 0 У 001429 09 У од 13. септембра 2010.
године, Рјешења Министарства за избјеглице и
расељена лица број 18. 05/2-Р 512/08 од 27. новембра
2008. године и Закључка о дозволи извршења Одсјека
Бања Лука број I-08-1447/02 од 18. марта 2008.
године. Другоапеланткиња је, такође, поднијела
захтјев за доношење привремене мјере којом би
Уставни суд обуставио извршење закључка о дозволи
извршења Одсјека Бања Лука од 18. марта 2008.
године до доношења одлуке о апелацији.
II. Поступак пред Уставним судом
4. На основу члана 22 ст. 1 и 2 Правила Уставног суда,
од Окружног суда и Министарства за избјеглице и
расељена лица затражено је 3. децембра 2010. године
да доставе одговоре на апелацију број АП 4525/10. Од
Врховног суда је затражено 10. септембра 2011.
године да достави одговор на апелацију број АП
3557/11.
5. Министарство за избјеглице и расељена лица је 24.
децембра 2010. године доставило одговор на
апелацију АП 4525/10. Окружни суд није доставио
одговор на апелацију. Такође, ни Врховни суд није
доставио одговор на апелацију АП 3557/11.
6. На основу члана 22 ст. 1 и 2 Правила Уставног суда,
од Окружног суда и Министарства за избјеглице и
расељена лица, Одсјек Бања Лука, затражено је 7.
децембра 2010. године да доставе одговоре на
апелацију број АП 5305/10.

7.
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Министарство за избјеглице и расељена лица је
одговор на апелацију доставило 24. децембра 2010.
године. Окружни суд и Одсјек Бања Лука нису
доставили одговоре на апелацију.
8. На основу члана 26 став 2 Правила Уставног суда,
одговори на апелације бр. АП 4525/10 и АП 5305/10
Министарства за избјеглице и расељена лица
достављени су првоапеланту и другоапеланткињи 29.
децембра 2010. године.
9. С обзиром на то да апелације бр. АП 4525/10, АП
3557/11 и АП 5305/10 указују на исти чињенични
супстрат, те да је ријеч о странкама у поступцима у
истој правној ствари, Уставни суд је, у складу са
чланом 31 став 1 Правила Уставног суда, донио
одлуку о спајању наведених предмета у којима ће
водити један поступак и донијети једну одлуку под
бројем АП 4525/10.
III. Чињенично стање
10. Чињенице предмета које произилазе из навода
првоапеланта и другоапеланткиње и докумената
предочених Уставном суду могу да се сумирају на
сљедећи начин.
а) Чињенице заједничке за оба предмета
11. Закључком о дозволи извршења Одсјека Бања Лука
број I-08-1447/02 од 18. марта 2008. године (у
поновном поступку) потврђено је да је коначна,
обавезујућа и извршна одлука Комисије за имовинске
захтјеве расељених лица и избјеглица Сарајево (у
даљњем тексту: CRPC) број 642-413-1/1 од 24.
октобра 2000. године, којом је потврђено да је
Вилдана Капо из Бање Луке 1. априла 1992. године
била носилац станарског права на стану у Бањој Луци
у улици Милана Тепића број 27/I, стан број 5 (ранија
улица Владимира Назора број 31; у даљњем тексту:
спорни стан), чији је носилац права располагања и
давалац на коришћење Клиничко-болнички центар
Бања Лука.
12. Наведеним закључком је утврђен престанак права
коришћења спорног стана првоапеланту као
привременом кориснику који исти стан користи на
основу купопродајног уговора закљученог 11.
новембра 2005. године са ранијим корисником стана,
другоапеланткињом, која је у међувремену спорни
стан откупила уговором који је овјерен у Основном
суду у Бањој Луци под бројем ОВ-17013/05.
Престанак права коришћења је одређен по истеку рока
од 15 дана рачунајући од дана пријема овог закључка.
Истовремено је одређено да првоапелант нема право
на алтернативни смјештај, те је позван да тражиоцу
извршења стан преда мирним путем. У противном,
извршење ће се спровести уз асистенцију МУП-а
Бања Лука, с тим што жалба не одлаже започето
извршење, у смислу члана 264 став 2 Закона о општем
управном поступку.
б) Чињенице у предмету АП 4525/10 и АП 3557/11
13. Одлучујући о првоапелантовој жалби против
Закључка о дозволи извршења Одсјека Бања Лука број
I-08-1447/02 од 18. марта 2008. године, Министарство
за избјеглице и расељена лица је Рјешењем број 18.
05/2 Р 518/08 од 28. новембра 2008. године одбило као
неосновану првоапелантову жалбу и потврдило
првостепени закључак. У образложењу наведеног
рјешења, између осталог, истакнуто је да се
неспорним указује да је Вилдана Капо благовремено
поднијела захтјев за извршење Одлуке CRPC-а број
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642-413-1/1 од 24. октобра 2000. године, којом је
потврђено да је 1. априла 1992. године била носилац
станарског права на спорном стану, коју одлуку је
примила 8. јуна 2001. године, а захтјев за извршење је
поднијела 7. јуна 2002. године. При томе је истакнуто
да овај орган управе уважава став Врховног суда
Републике Српске у управном спору поводом истог
предмета у ком је тужитељка била Вилдана Капо, када
је истакнуто: "[…] да се под појмом доношења одлуке
за који се везује почетак тока рока за захтијевање
њеног извршења треба схватити како поступак
издавања, тако и поступак њене доставе странци, те да
стога као неспорно произилази да се захтјев Вилдане
Капо за извршење наведене одлуке има сматрати као
благовремен". Такође је наглашено да предметни стан
никако није могао бити откупљен, јер спор у
конкретној правној ствари није био правоснажно
окончан ни у вријеме откупа стана, као ни у вријеме
његовог даљњег прометовања путем купопродајног
уговора.
14. Окружни суд је Пресудом број 11 0 У 001356 09 У од
13. септембра 2010. године, одлучујући у управном
спору о првоапелантовој тужби против другостепеног
рјешења Министарства за избјеглице и расељена лица,
тужбу одбио као неосновану. У образложењу пресуде
Окружни суд је, између осталог, навео да је правни
став изражен у оспореном акту правилан, да га
прихвата и Окружни суд и да се не може довести у
сумњу наводима првоапелантове тужбе. Даље је
наглашено да је неспорно да је чланом 2 Закона о
измјенама и допунама Закона о извршењу одлука
CRPC-а ("Службени гласник Републике Српске" број
65/01), којим се мијења члан 5 став 2 истог закона
("Службени гласник Републике Српске" бр. 31/99 и
39/00), прописано да се захтјев за извршење одлуке
CRPC-а, којом се потврђује станарско право, мора
поднијети у року од 18 мјесеци од дана доношења
одлуке CRPC-а. Окружни суд је образложио да
наведену одредбу треба тумачити на сљедећи начин:
"[…] да се под појмом доношења одлуке има схватити
поступак издавања и поступак доставе одлуке странци
која је издавање захтијевала, јер би другачије
тумачење и примјена те законске одредбе довела до
могућности да странка не зна да је одлука донесена, а
тиме и за њену садржину у осамнаестомјесечном року
предвиђеном за њено извршење, из чега произлази да
рок за подношење захтјева за извршење одлуке CRPCа почиње тећи њеним достављањем странци, које
тумачење произлази и из члана 206. Закона о општем
управном поступку ('Службени гласник РС' бр. 13/02
и 87/07, без касније измјене и допуне објављене у
'Службеном гласнику РС' број 50/10, у даљњем
тексту: ЗОУП) према којој се рјешење доноси и
доставља странци у року од мјесец дана или у року од
два мјесеца у зависности од тога да ли је потребно
спроводити посебан испитни поступак или не, као и
из одредаба члана 232. истог закона, гдје се под роком
за доношење рјешења по жалби подразумијева
доношење и достава рјешења странци".
15. Окружни суд је закључио да је Одлуком CRPC-а број
642-413-1/1 од 24. октобра 2000. године потврђено да
је Вилдана Капо 1. априла 1992. године била носилац
станарског права на спорном стану, да је одлуку
CRPC-а примила 8. јуна 2001. године, а захтјев за
њено извршење поднијела 7. јуна 2002. године, па
сматра да је захтјев благовремено поднесен, у року од
18 мјесеци, оцјењујући оспорени акт правилним. У
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том смислу, Окружни суд се позвао и на јасно
изражен став Врховног суда Републике Српске у истој
управној ствари, тј. Пресуди број 11 0 У 000 326 09
Увп од 19. априла 2010. године (којом је уважен
захтјев за ванредно преиспитивање).
16. Врховни суд је Пресудом број 11 0 У 001356 11 Увп
од 20. јула 2011. године одбио као неоснован
првоапелантов захтјев за ванредно преиспитивање
Пресуде Окружног суда број 11 0 У 001356 09 У од
13. септембра 2010. године.
17. У образложењу пресуде Врховни суд је указао на то
да је неспорно да је одредбом члана 5 став 2 Закона о
извршењу одлука CRPC-а прописано да се захтјев за
извршење одлуке Комисије којом се потврђује
станарско право мора поднијети у року од осамнаест
мјесеци од дана доношења одлуке Комисије, међутим,
исто тако, имајући у виду одредбу члана 14 истог
закона којом је прописано да се у поступку извршења
одлука CRPC-а примјењују одредбе ЗОУП-а ако
наведеним законом није другачије прописано, овај суд
налази правилним став изнесен у оспореној пресуди,
тј. да се на питање рачунања рока у ком се подноси
захтјев за извршење CRPC одлуке има примијенити
одредба члана 206 ЗОУП-а, тако да радња доношења
рјешења укључује и радњу његовог достављања, јер
би другачије тумачење и примјена те законске
одредбе довела до могућности да странка не зна да је
одлука донесена, а тиме и за њену садржину у
осамнаестомјесечном року предвиђеном за њено
извршење, из чега произилази да рок за подношење
захтјева за извршење одлуке CRPC-а почиње тећи
њеним достављањем странци. При оваквом стању
ствари, Врховни суд налази да оспореном пресудом
Окружног суда није остварен разлог повреде закона из
члана 35 став 2 Закона о управним споровима (у
даљњем тексту: ЗУС), па је на основу одредбе члана
40 став 1 истог закона првоапелантов захтјев одбијен
као неоснован.
ц) Чињенице у предмету АП 5305/10
18. Министарство за избјеглице и расељена лица је
Рјешењем број 18. 05/2 Р 512/08 од 27. новембра 2008.
године, одлучујући о другоапеланткињиној жалби
против Закључка о дозволи извршења број I-081447/02 од 18. марта 2008. године, одбило као
неосновану другоапеланткињину жалбу и потврдило
првостепени закључак. У образложењу наведеног
рјешења, између осталог, истакнуто је да је као
неспорно утврђено да је Одлуком CRPC-а број 642413-1/1 потврђено да је Вилдана Капо 1. априла 1992.
године била носилац станарског права на спорном
стану. Како је одредбом члана 5 став 2 Закона о
извршењу одлука CRPC-а прописан рок за подношење
захтјева за извршење ових одлука, то је на основу
потврде данског Савјета за избјеглице са сједиштем у
Копенхагену број 337352229 од 13. октобра 2003.
године као неспорно утврђено да је Вилдана Капо 8.
јуна 2001. године преузела Одлуку CRPC-а број 642413-1/1 од 24. октобра 2000. године, коју је CRPC
Сарајево 10. маја 2001. године доставио Савјету за
избјеглице у Данској, те да је након преузимања
одлуке CRPC-а захтјев за извршење наведене одлуке
другоапеланткиња поднијела првостепеном органу
управе 7. јуна 2002. године. Даље је наведено да се
уважава став Врховног суда Републике Српске у
управном спору поводом истог предмета у ком је
тужитељка била Вилдана Капо, а којим је истакнуто:
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"[…] да се под појмом доношења одлуке за који се
везује почетак тока рока за захтијевање њеног
извршења треба схватити како поступак издавања,
тако и поступак њене доставе странци, из чега
произлази као неспорно да се захтјев Вилдане Капо за
извршење наведене одлуке има сматрати као
благовремен". Министарство за избјеглице и расељена
лица указује на то да остаје нејасно да је
другоапеланткиња откупила предметни стан на
основу уговора о откупу стана закљученог 2004.
године са даваоцем стана на коришћење, а потом да је
закључен
и
купопродајни
уговор
између
другоапеланткиње и првоапеланта 11. новембра 2005.
године, када је већ био поднесен захтјев Вилдане Капо
за извршење одлуке CRPC-а, који је првостепени
орган управе примио 7. јуна 2002. године, јер ово
Министарство сматра да предметни стан никако није
могао бити откупљен, будући да спор у конкретној
правној ствари није био правоснажно окончан, ни у
вријеме откупа стана, ни у вријеме његовог каснијег
прометовања путем купопродајног уговора.
19. Окружни суд је Пресудом број 11 0 У 001429 09 У од
13. септембра 2010. године, одлучујући у управном
спору о другоапеланткињиној тужби против
другостепеног Рјешења Министарства за избјеглице и
расељена лица број 18.05/2-Р 512/08 од 27. новембра
2008. године, тужбу одбио као неосновану. У
образложењу пресуде Окружни суд је, између осталог,
навео да је правни став изражен у оспореном акту
правилан, да га прихвата и Окружни суд и да се не
може довести у сумњу наводима другоапеланткињине
тужбе. Даље је наглашено да је неспорно да је чланом
2 Закона о измјенама и допунама Закона о извршењу
одлука CRPC-а ("Службени гласник Републике
Српске" број 65/01), којим се мијења члан 5 став 2
истог закона ("Службени гласник Републике Српске"
бр. 31/99 и 39/00), прописано да се захтјев за
извршење одлуке CRPC-а, којом се потврђује
станарско право, мора поднијети у року од 18 мјесеци
од дана доношења одлуке CRPC-а. Окружни суд је
образложио да наведену одредбу треба тумачити на
сљедећи начин: "[…] да се под појмом доношења
одлуке има схватити поступак издавања и поступак
доставе одлуке странци која је издавање захтијевала,
јер би другачије тумачење и примјена те законске
одредбе довела до могућности да странка не зна да је
одлука донесена, а тиме и за њену садржину у
осамнаестомјесечном року предвиђеном за њено
извршење, из чега произлази да рок за подношење
захтјева за извршење одлуке CRPC-а почиње тећи
њеним достављањем странци, што произлази и из
члана 206. Закона о општем управном поступку,
према којем се рјешење доноси и доставља странци у
року од мјесец дана или у року од два мјесеца у
зависности од тога да ли је потребно спроводити
посебан испитни поступак или не, као и из одредаба
члана 232. истог закона, гдје се под роком за
доношење рјешења по жалби подразумијева
доношење и достава рјешења странци".
20. Окружни суд је, имајући у виду да је Одлуком CRPC-а
број 642-413-1/1 од 24. октобра 2000. године
потврђено да је Вилдана Капо 1. априла 1992. године
била носилац станарског права на спорном стану, да је
наведену одлуку CRPC-а примила 8. јуна 2001.
године, те да је захтјев за њено извршење поднијела 7.
јуна 2002. године, закључио да је захтјев
благовремено поднесен у року од 18 мјесеци,
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оцјењујући оспорени акт правилним. У том смислу,
Окружни суд се позвао и на јасно изражен став
Врховног суда Републике Српске у истој управној
ствари, тј. Пресуди број 11 0 У 000 326 09 Увп од 19.
априла 2010. године (којом је уважен захтјев за
ванредно преиспитивање).
IV. Апелација
а) Првоапелантови наводи
21. Првоапелант се жали да му је оспореним одлукама
првенствено повријеђено право на правично суђење из
члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6
став 1 Европске конвенције за заштиту људских права
и основних слобода (у даљњем тексту: Европска
конвенција) због произвољне примјене члана 5 став 2
Закона о извршењу одлука CRPC-а. Због наведених
разлога, првоапелант сматра да су му повријеђена и
права из члана II/3ф) и к) Устава Босне и Херцеговине
и чл. 1, 8 и 13 Европске конвенције, те члана 1
Протокола број 1 уз Европску конвенцију. Након што
је навео редослијед догађања у предметном поступку
пред органима управе и судом, првоапелант поново
наглашава да је у конкретном случају погрешно
примијењен члан 5 став 2 Закона о извршењу одлука
CRPC-а, тврдећи да су органи управе и суд наведену
одредбу произвољно тумачили, односно да није
исправан правни став судова из Републике Српске, у
погледу примјене члана 5 став 2 наведеног закона, о
благовремености подношења захтјева за извршење
одлуке CRPC-а који је поднијела Вилдана Капо.
Првоапелант је, даље, веома опширно тумачио
одредбе које прописују рок за подношење захтјева за
извршење одлука CRPC-а, те је, оспоравајући ставове
управних органа и судова, навео да је Вилдана Капо,
која је по професији новинарка: "[…] имала широку
лепезу савремених медија, путем којих се именована
могла информисати о својим правима и обавезама,
дакле, имала је могућност сазнања о доношењу
одлуке". Апелант сматра да су: "[…] протеком
преклузивних рокова [...] и пролонгирањем [управних
органа и судова] повријеђена права привремених
корисника и власника [...]". Такође, он сматра да је
прописивањем рокова за подношење захтјева за
извршење CRPC одлука дошло до мијешања у његово
право на имовину, те да: "[…] рачунање рокова за
подношење захтјева за извршење одлуке CRPC од
дана пријема, што закон не прописује, доводи до
правне несигурности грађана". Дајући шире
образложење у том смислу, првоапелант се позвао на
Одлуку Уставног суда Босне и Херцеговине број АП
1358/05, која се, како наводи, тиче благовремености
подношења захтјева за извршење одлуке CRPC-а.
Стога, апелант истиче да су му оспореним одлукама,
због произвољне примјене материјалног права,
повријеђени право на правично суђење, право на дом,
право на имовину и право на дјелотворан правни
лијек.
22. Првоапелант је посебно истакао: "[…] да није никада
био носилац станарског права или корисник стана, јер
је власник предметне имовине, тачније власник
пословног простора, тако да тражени стан није у
могућности ни да врати, јер је укњижен у књигу
пословних зграда и пословних просторија број 358, са
правом власништва 1/1, у којем је отворио
стоматолошку ординацију 'City Dent' будући да је по
струци доктор стоматологије, а амбуланта је
регистрирана код надлежног Министарства здравља".
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Првоапелант сматра да се у конкретном случају ради
о произвољној примјени одредби које се тичу рокова
за подношење захтјева за извршење одлуке CRPC-а,
због чега је прекршено и право на имовину.
23. Даље, првоапелант је затражио да Уставни суд усвоји
његову апелацију и донесе привремену мјеру којом би
наредио туженој страни обуставу извршења Закључка
о дозволи извршења Одсјека Бања Лука број I-081447/02 од 18. марта 2008. године, те да та обустава
траје до доношења одлуке Уставног суда о апелацији.
Уз апелацију је, такође, доставио сву документацију
коју су издали надлежни органи, која се односи на
садашњи статус предметног простора, тј. пословни
простор.
24. Првоапелант је допунио апелацију 2. новембра 2010.
године, која се у цијелости односи на допуну
образложења захтјева за доношење привремене мјере.
Истиче да је савјестан посједник и власник
предметног стана, сада пословног простора, јер је
својину на наведеном стану стекао на основу
закљученог уговора о куповини предметног стана са
другоапеланткињом, да је извршио полагање исправа
у књигу етажних власника у надлежном органу
републичке управе, да је спровео потребну процедуру
за добијање сагласности, урбанистичке и грађевинске
дозволе, и да је уз сагласност Управног одбора зграде
извршио претварање спорног стана у пословни
простор – стоматолошку ординацију у којој тренутно
ради. Апелант у допуни апелације и даље предлаже да
Уставни суд усвоји његову апелацију и донесе
привремену мјеру којом би наредио туженој страни
обуставу извршења Закључка о дозволи извршења
Одсјека Бања Лука број I-08-1447/02 од 18. марта
2008. године до доношења одлуке Уставног суда.
25. Апелацијом број АП 3557/11 од 8. септембра 2011.
године првоапелант оспорава Пресуду Врховног суда
број 11 0 У 001356 11 Увп наводећи да су му и овом
пресудом повријеђена права из члана II/3е), ф) и к)
Устава Босне и Херцеговине и чл. 6 став 1, 8 и 13
Европске конвенције, те члана 1 Протокола број 1 уз
Европску конвенцију. Поново наглашава да је у
конкретном случају погрешно примијењен члан 5 став
2 Закона о извршењу одлука CRPC-a, јер је
произвољно тумачен наведени пропис, односно да
није исправан правни став судова из Републике
Српске у погледу благовремености подношења
захтјева за извршење одлуке CRPC-а који је поднијела
Вилдана Капо, те и даље предлаже да Уставни суд
усвоји његову апелацију и донесе привремену мјеру
којом би наредио туженој страни да обустави
извршење Закључка о дозволи извршења Одсјека
Бања Лука број I-08-1447/02 од 18. марта 2008. године
до доношења одлуке Уставног суда.
б) Другоапеланткињини наводи
26. Другоапеланткиња сматра да су јој оспореним
одлукама повријеђена права из члана II/3е), ф) и к)
Устава Босне и Херцеговине и чл. 6 став 1, 8 и члана 1
Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
Другоапеланткиња наводи хронологију поступања
надлежних органа и Окружног суда у конкретном
предмету, те истиче да је погрешно примијењен члан
5 став 2 Закона о извршењу одлука CRPC-а, јер је
произвољно тумачен наведени пропис, односно да
није исправан правни став судова из Републике
Српске у погледу благовремености подношења
захтјева за извршење одлуке CRPC-а који је поднијела
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Вилдана Капо. Другоапеланткиња сматра да је
Окружни суд потпуно занемарио чињеницу да је
Одлуком CRPC-а број 642-413-1/1 од 24. октобра
2000. године потврђено да је Вилдана Капо 1. априла
1992. године била носилац станарског права на
спорном стану, да је Вилдана Капо наведену одлуку
CRPC-а примила 8. јуна 2001. године, те да је, стога,
имала времена да захтијева извршење одлуке CRPC-а
у наредних десет мјесеци, што није учинила, односно
да је имала разуман рок за остваривање својих права
утврђених законом. Даље, другоапеланткиња даје
своје веома опширно тумачење одредби закона којим
је прописан рок за подношење захтјева за извршење
одлука CRPC-а, те оспоравајући ставове управних
органа и Окружног суда, наводи да је Вилдана Капо
имала могућност да сазна да је CRPC донио
предметну одлуку будући да се одлуке CRPC-а јавно
објављују у електронским медијима, на web-stranici
CRPC-а, и да су јавно објављиване на огласним
таблама регионалних канцеларија у којима су CRPC
комисије обављале своју дјелатност. На основу свега
наведеног, другоапеланткиња сматра правилним
тумачење законске одредбе да рок за извршење
одлуке CRPC-а од 18 мјесеци тече од дана доношења
одлуке и да је овакав став Уставни суд исказао у
Одлуци број АП 1358/05 наводећи да је рок од 18
мјесеци: "[…] законом прописан преклузивни рок за
подношење захтјева за извршење, па како је у
конкретном случају апеланту Алојзу Франићу
признато право на поврат стана одлуком CRPC још
12. новембра 1998. године, а апелант није све до 11.
фебруара 2002. године тражио извршење одлуке
CRPC-а, због чега је његов захтјев за извршење
одбачен као неблаговремен". Како је предметни стан
добила на коришћење у законом прописаном
поступку, и на исти начин га откупила уз потврду
надлежних органа, дакле како је предметни стан
откупила савјесно и у складу са законом, а потом га
продала савјесном купцу (првоапеланту), тврди да су
јој у предметним поступцима и у оспореним одлукама
произвољним тумачењем Закона о извршењу одлука
CRPC-а и Закона о општем управном поступку грубо
прекршени право на правично суђење, право на
имовину и, коначно, право на дискриминацију.
27. Другоапеланткиња је затражила да Уставни суд усвоји
њену апелацију и донесе привремену мјеру којом би
наредио обуставу извршења Закључка о дозволи
извршења Одсјека Бања Лука број I-08-1447/02 од 18.
марта 2008. године до доношења одлуке Уставног
суда поводом апелације.
ц) Одговор на апелације
28. Министарство за избјеглице и расељена лица је 24.
децембра 2010. године доставило један одговор који
се односи и на апелацију број АП 4525/10 и на
апелацију број АП 5305/10. У вези са наводима
првоапеланта и другоапеланткиње да су им
повријеђена права и основне слободе које штити
Устав БиХ и међународни документи који се
примјењују у БиХ, истиче да је у вођењу управног
поступка у погледу дужине трајања рока за извршење
одлука CRPC-а поступано у складу са правним
схватањем Врховног суда Републике Српске, па
предлаже да се апелације првоапеланта и
другоапеланткиње одбију као неосноване.
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V. Релевантни прописи
29. Закон о извршењу одлука Комисије за имовинске
захтјеве расељених лица и избјеглица ("Службене
новине Федерације БиХ" број 43/99) у релевантном
дијелу гласи:
Члан 5. став 2.
Захтјев за извршење одлуке Комисије којом се
потврђује станарско право мора се поднијети у року од
годину дана од дана доношења одлуке Комисије, односно за
одлуке које су донесене прије ступања на снагу овог закона
у року од годину дана од дана ступања на снагу овог
закона.
30. Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу
одлука Комисије за имовинске захтјеве расељених
лица и избјеглица ("Службене новине Федерације
БиХ" број 51/00) у релевантном дијелу гласи:
Члан 5. став 2.
Захтјев за провођење одлуке Комисије којом се
потврђује станарско право се мора поднијети у року од 18
мјесеци од дана када је издата одлука Комисије, или за
одлуке које су издате прије ступања на снагу овог закона, у
року од 18 мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.
31. Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу
одлука Комисије за имовинске захтјеве расељених
лица и избјеглица ("Службени гласник Федерације
БиХ" бр. 56/01 и 24/03) у релевантном дијелу гласи:
Члан 2.
У члану 5. став 2. се мијења и гласи:
Захтјев за извршење одлуке Комисије којом се
потврђује станарско права мора се поднијети у року од
осамнаест мјесеци од дана доношења одлуке Комисије.
VI. Допустивост
32. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине, Уставни суд, такође, има апелациону
надлежност у питањима која су садржана у овом
Уставу, када она постану предмет спора због пресуде
било ког суда у Босни и Херцеговини.
33. У складу са чланом 16 став 1 Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су
против пресуде, односно одлуке која се њоме
оспорава, исцрпљени сви дјелотворни правни
лијекови могући према закону и ако се поднесе у року
од 60 дана од дана када је подносилац апелације
примио одлуку о посљедњем дјелотворном правном
лијеку који је користио.
а) Допустивост апелација у предмету бр. АП 4525/10,
у односу на Пресуду Окружног суда број 11 0 У
001356 09 У од 13. септембра 2010. године, и бр. АП
3557/11, у односу на Пресуду Врховног суда број 11
0 У 001356 11 Увп од 20. јула 2011. године
34. У погледу допустивости првоапелантове апелације у
предмету број АП 4525/10, предмет оспоравања
апелацијом је Пресуда Окружног суда број 11 0 У
001356 09 У од 13. септембра 2010. године, против
које нема других дјелотворних правних лијекова
могућих према закону. Затим, оспорену пресуду
првоапелант је примио 14. октобра 2010. године, а
апелација је поднесена 22. октобра 2010. године, тј. у
року од 60 дана, како је прописано чланом 16 став 1
Правила Уставног суда.
35. У погледу допустивости првоапелантове апелације у
предмету број АП 3557/11, предмет оспоравања
апелацијом је Пресуда Врховног суда број 11 0 У
001356 11 Увп од 20. јула 2011. године. Оспорену
пресуду првоапелант је примио 9. августа 2011.
године, а апелација је поднесена 8. септембра 2011.
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године, дакле у року од 60 дана, како је прописано
чланом 16 став 1 Правила Уставног суда. Коначно,
обје првоапелантове поднесене апелације испуњавају
и услове из члана 16 ст. 2 и 4 Правила Уставног суда,
јер нису очигледно (prima facie) неосноване, нити
постоји неки други формални разлог због ког
апелације нису допустиве.
б) Допустивост апелације у предмету број АП 5305/10,
у односу на Пресуду Окружног суда број 11 0 У
001429 09 У од 13. септембра 2010. године
36. У погледу
допустивости
другоапеланткињине
апелације, предмет оспоравања апелацијом је Пресуда
Окружног суда број 11 0 У 001429 09 У од 13.
септембра 2010. године, против које нема других
дјелотворних правних лијекова могућих према закону.
Затим, оспорену пресуду другоапеланткиња је
примила 8. октобра 2010. године, а апелација је
поднесена 29. новембра 2010. године, тј. у року од 60
дана, како је прописано чланом 16 став 1 Правила
Уставног суда. Коначно, апелација испуњава и услове
из члана 16 ст. 2 и 4 Правила Уставног суда, јер није
очигледно (prima facie) неоснована, нити постоји неки
други формални разлог због ког апелација није
допустива.
37. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине и члана 16 ст. 1, 2 и 4 Правила Уставног
суда, Уставни суд је утврдио да апелације
првоапеланта и другоапеланткиње испуњавају услове
у погледу допустивости.
VII. Меритум
38. Уставни суд запажа да се и првоапелант и
другоапеланткиња жале да су им оспореним
пресудама повријеђена права из члана II/3е), ф) и к)
Устава Босне и Херцеговине и чл. 6 став 1, 8 и 13
Европске конвенције, те члана 1 Протокола број 1 уз
Европску конвенцију.
Право на правично суђење
Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у релевантном
дијелу гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају
људска права и основне слободе из става 2 овог члана, а
она обухватају:
е) Право на правичан поступак у грађанским и
кривичним стварима и друга права у вези с кривичним
поступком.
Члан 6 став 1 Европске конвенције у релевантном
дијелу гласи:
1. Приликом утврђивања грађанских права и обавеза
или основаности било какве кривичне оптужбе против
њега, свако има право на правичну и јавну расправу у
разумном року пред независним и непристрасним, законом
установљеним судом. […]
39. У
конкретном
случају,
првоапелант
и
другоапеланткиња се жале на поступање органа
управе и судова у вези са тумачењем одредбе члана 5
став 2 Закона о извршењу одлука CRPC-а, односно у
вези са почетком рачунања рокова за подношење
захтјева за извршење одлуке CRPC-а, којом се
потврђује станарско право. Сматрају да су органи
управе и судови произвољно примијенили наведену
одредбу закона јер је Министарство за избјеглице и
расељена лица рјешењем одбило као неосновану
њихову жалбу изјављену против закључка Одсјека
Бања Лука о дозволи извршења од 18. марта 2008.
године, што је потврђено пресудама Окружног суда,
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односно којим је потврђено да је Вилдана Капо
благовремено поднијела захтјев за извршење Одлуке
CRPC-а број 642-413-1/1 од 24. октобра 2000. године,
у смислу члана 5 став 2 наведеног закона. С тим у
вези, они указују на то да је одредбом члана 5 став 2
јасно прописано да је лице ком је одлуком CRPC-а
потврђено станарско право дужно захтјев за извршење
наведене одлуке поднијети у року од осамнаест
мјесеци од дана доношења одлуке CRPC-а.
40. Уставни суд из образложења оспорених одлука
запажа да су органи управе и судови изразили
јединствен став у вези са тумачењем наведене одредбе
закона указујући на то да се под појмом доношења
одлуке за коју се везује почетак тока рока за
захтијевање њеног извршења треба схватити, како
поступак издавања, тако и поступак њене доставе
странци, па су, с тим у вези, закључили да се у
конкретном случају захтјев за извршење наведене
одлуке CRPC-а има сматрати благовременим. Такође
су истакли да би другачије тумачење и примјена те
законске одредбе довела до тога да странка не зна да
је одлука донесена, а тиме ни за њену садржину, у
осамнаестомјесечном року предвиђеном за њено
извршење, из чега произилази да рок за подношење
захтјева за извршење одлуке CRPC-а почиње тећи
њеним достављањем странци.
41. Дакле, у конкретном случају, Уставни суд налази да
су органи управе и судови, у вези с примјеном и
тумачењем одредбе члана 5 став 2 Закона о извршењу
одлука CRPC-а, исказали јединствен став, који су
јасно и аргументовано образложили, закључивши да
је Вилдана Капо благовремено поднијела захтјев за
извршење одлуке CRPC-а од 24. октобра 2000. године,
јер из образложења оспорених одлука неспорно
произилази да је Вилдана Капо одлуку CRPC-а
преузела 8. јуна 2001. године од Савјета за избјеглице
са сједиштем у Копенхагену, Данска, што значи да јој
одлука CRPC-а није лично достављена и да је
наведену одлуку добила и за њу сазнала тек након
више од осам мјесеци од дана доношења (24. октобра
2000. године), а да је захтјев за извршење те одлуке
поднијела 7. јуна 2002. године, на основу чега су
закључили да је захтјев поднијела у року од 10
мјесеци и 15 дана након достављања одлуке, што
значи да је захтјев поднијела благовремено. Сем тога,
Уставни суд запажа да је Врховни суд свој став
додатно образложио ставом да се на питање рачунања
рока у ком се подноси захтјев за извршење одлуке
CRPC-а има примијенити одредба члана 206 ЗОУП-а,
тако да радња доношења рјешења укључује и радњу
његовог достављања, јер би другачије тумачење и
примјена те законске одредбе довела до тога да
странка не зна да је одлука донесена, а тиме ни за
њену садржину, у осамнаестомјесечном року
предвиђеном за њено извршење, из чега произилази да
рок за подношење захтјева за извршење одлуке CRPCа почиње тећи њеним достављањем странци.
42. Уставни суд подсјећа на то да је слична правна
питања као у предметним апелацијама разматрао у
Одлуци број АП 1524/06 (види Уставни суд, одлука о
допустивости и меритуму од 8. новембра 2007.
године, објављена у "Службеном гласнику Босне и
Херцеговине" број 49/08), као водећој одлуци у
конкретној правној ствари, а затим и у Одлуци број
АП 3850/08 од 12. октобра 2011. године (види Уставни
суд, Одлука број АП 3850/08 од 12. октобра 2011.
године, до објављивања у службеним гласницима
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доступна на web-stranici Уставног суда www.ccbih.ba).
Уставни суд истиче да је у наведеним одлукама
исказао став да је формулација одредбе члана 5 став 2
Закона о извршењу одлука CRPC-а веома
неуобичајена за правни систем Босне и Херцеговине
због тога што дјеловање појединачног акта "према
вани", којим се одређују извјесна права или обавезе
појединца, не може започети уколико није достављен
странци које се тиче (напримјер, не тече рок за
жалбу). Уколико се ради о коначној одлуци, формална
правоснажност тог акта не може наступити ако се не
изврши његово достављање. Према томе, Уставни суд
сматра да је оваква формулација одредбе противна
институту дјеловања правног акта према странкама,
тј. институту формалне правоснажности акта, зависно
од тога да ли се ради о коначном акту или не.
43. Дакле, имајући у виду утврђено чињенично стање и
тумачење одредбе члана 5 став 2 Закона о извршењу
одлука CRPC-а у оквиру органа управе и редовних
судова, те досадашњу праксу Уставног суда у
сличним правним питањима као у конкретном
случају, Уставни суд закључује да произвољном
примјеном материјалног права и то одредбе члана 5
став 2 Закона о извршењу одлука CRPC-а у
предметној правној ствари није повријеђено право на
правично суђење правоапеланта и другоапеланткиње.
44. У
односу
на
позивање
првоапеланта
и
другоапеланткиње на Одлуку Уставног суда број АП
1358/05 од 9. фебруара 2006. године, апеланта Алојза
Фрањића (види Уставни суд, Одлука број АП 1358/05
од 9. фебруара 2006. године, доступна на web-stranici
Уставног суда www.ccbih.ba), Уставни суд подсјећа на
то да је у тој одлуци усвојио став да су рокови из
члана 5 став 2 Закона о извршењу одлука CRPC-а
преклузивни, па је његов захтјев одбачен као
неблаговремен, јер је протекао законом прописани,
преклузивни рок за подношење захтјева за извршење,
односно да је апелант пропустио исцрпити све
правне лијекове могуће према закону, због чега се
апелација не може разматрати. Уставни суд
подсјећа на то да је у тачки 9 те одлуке наведено: "У
односу на оспорену пресуду Кантоналног суда,
Уставни суд запажа да је апеланту признато право на
поврат стана одлуком CRPC-а, још 12. новембра 1998.
године. Међутим, апелант није, све до 11. фебруара
2002. године, тражио извршење одлуке CRPC-а, због
чега је његов захтјев за извршење одбачен као
неблаговремен, јер је протекао законом прописани,
преклузивни рок за подношење захтјева за извршење.
Из наведеног произлази да је апелант пропустио
исцрпити све правне лијекове могуће према закону,
због чега се апелација не може разматрати".
45. Дакле, у случају на који се апеланти позивају,
надлежни органи су одбацили (Уставни суд није
нашао да су поступали произвољно) апелантов захтјев
за извршење одлуке CRPC-а, који је поднесен 11.
фебруара 2002. године, иако је одлука CRPC-а
донесена 12. новембра 1998. године, тј. након протека
три године и три мјесеца од доношења одлуке.
Чињеница је да су управни органи и редовни суд у
том случају везивали рок од 18 мјесеци за датум
доношења одлуке CRPC-а, а не за датум достављања
те одлуке апеланту. Међутим, Уставни суд није могао
да утврди повреду апелантовог права као што је
учинио у Одлуци број АП 1524/06 и касније
донесеним одлукама, јер апелант у том случају
уопште није навео када му је одлука CRPC-а
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достављена. У том предмету апелант је као оправдање
зашто захтјев за извршење одлуке CRPC-а није
поднио у року од 18 мјесеци од доношења те одлуке у
поступку пред редовним судовима навео да је поднио
захтјев CRPC, па да је донесена Одлука број 102-4751/1 од 12. новембра 1998. године; да су одлуке CRPC-а
коначне и обавезујуће, а да у њима нигдје не стоји рок
од 18 мјесеци у ком треба поднијети захтјев за
извршење те одлуке, те да он није правник и да је
мислио да је самим добијањем те одлуке надлежни
општински орган био дужан да га уведе у посјед
стана; затим да је "одмах по сазнању" поднио захтјев
за извршење предметне одлуке. Уставни суд,
међутим, подсјећа на то да апелант нити у поступку
пред органима управе и редовним судом, нити у
апелацији Уставном судом није проблематизовао
питање када му је одлука CRPC-а достављена, па се
тим питањем нико није ни могао бавити, нити
исказати неки став, какав је Уставни суд исказао у
Одлуци број АП 1524/06 и одлукама које су слиједиле,
односно какав су изразили органи управе и редовни
судови у апелацији о којој је Уставни суд одлучио
овом одлуком.
46. Међутим, како је већ наведено у претходним тачкама
ове одлуке, имајући у виду ставове Уставног суда у
одлукама бр. АП 1524/06 од 8. новембра 2007. године
и АП 3850/08 од 12. октобра 2011. године, у погледу
примјене и тумачења одредбе члана 5 став 2 Закона о
извршењу одлука CRPC-а, који се у цијелости односе
на предметни случај, Уставни суд не налази разлоге да
у овој одлуци одступи од праксе исказане у Одлуци
број АП 1358/05 од 9. фебруара 2006. године и коју
слиједи до данас.
47. Стога, Уставни суд закључује да оспореним одлукама
није
повријеђено
право
првоапеланта
и
другоапеланткиње на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1
Европске конвенције.
Остали наводи
48. Уставни суд сматра да, с обзиром на закључке у вези
са повредом права на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1
Европске конвенције, није неопходно посебно
разматрати наводе апеланата у односу на повреду
права на дом и права на имовину, те права на
недискриминацију из члана II/3ф) и к) и члана II/4
Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске
конвенције, члана 1 Протокола број 1 уз Европску
конвенцију и члана 14 Европске конвенције, те члана
13 Европске конвенције.
VIII. Закључак
49. Уставни суд закључује да произвољном примјеном
материјалног права, конкретно члана 5 став 2 Закона о
измјенама и допунама Закона о извршењу одлука
CRPC-а, није прекршено право на правично суђење из
члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6
став 1 Европске конвенције. Наиме, не постоји
повреда у ситуацији када су органи управе и редовни
суд изразили став: "[…] да се под појмом доношења
одлуке има схватити поступак издавања и поступак
доставе одлуке странци која је издавање захтијевала,
јер би другачије тумачење и примјена те законске
одредбе довела до могућности да странка не зна да је
одлука донесена, а тиме и за њену садржину у року од
18 мјесеци предвиђеном за њено извршење, из чега
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произлази да рок за подношење захтјева за извршење
одлуке CRPC-а почиње тећи њеним достављањем
странци, што произлази и из члана 206. Закона о
општем управном поступку, према којем се рјешење
доноси и доставља странци у року од мјесец дана или
у року од два мјесеца у зависности од тога да ли је
потребно спроводити посебан испитни поступак или
не, као и из одредаба члана 232. истог закона, гдје се
под роком за доношење рјешења по жалби
подразумијева доношење и достава рјешења странци".
50. С обзиром на одлуку Уставног суда у овом предмету,
нема основа за разматрање првоапелантовог
приједлога за доношење привремене мјере од 22.
октобра 2010. године и 8. септембра 2011. године, као
ни другоапеланткињиног приједлога од 29. новембра
2010. године.
51. На основу члана 61 ст. 1 и 3 Правила Уставног суда,
Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.
52. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине,
одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда
Босне и Херцеговине
Проф. др Миодраг Симовић, с. р.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudija, u
predmetu broj AP 4525/10, rješavajući apelaciju Bojana
Glamočanina i Anite Ristanović, na osnovu člana VI/3.b)
Ustava Bosne i Hercegovine, člana 59. stav 2. alineja 2. i člana
61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i
51/09), u sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, potpredsjednica
Seada Palavrić, potpredsjednica
Mirsad Ćeman, sudija
Zlatko M. Knežević, sudija
na sjednici održanoj 20. decembra 2011. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Odbija se kao neosnovana apelacija Bojana
Glamočanina i Anite Ristanović podnesena protiv:
- Presude Vrhovnog suda Republike Srpske broj 11 0 U
001356 11 Uvp od 20. jula 2011. godine, Presude Okružnog
suda u Banjoj Luci broj 11 0 U 001356 09 U od 13. septembra
2010. godine, Rješenja Ministarstva za izbjeglice i raseljena
lica Republike Srpske broj 18. 05/2 R 518/08 od 28. novembra
2008. godine i Zaključka o dozvoli izvršenja Ministarstva za
izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Odsjek Banja
Luka, broj I-08-1447/02 od 18. marta 2008. godine;
- Presude Okružnog suda u Banjoj Luci broj 11 0 U
001429 09 U od 13. septembra 2010. godine, Rješenja
Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske broj
18. 05/2-R 512/08 od 27. novembra 2008. godine i Zaključka o
dozvoli izvršenja Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica
Republike Srpske, Odsjek Banja Luka, broj I-08-1447/02 od
18. marta 2008. godine.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".

1

Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 27/12
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OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. Bojan Glamočanin (u daljnjem tekstu: prvoapelant) iz
Banje Luke, kojeg zastupa Radmila Plavšić, advokatica iz
Banje Luke, podnio je 22. oktobra 2010. godine apelaciju
Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Ustavni sud) protiv Presude Okružnog suda u Banjoj Luci
(u daljnjem tekstu: Okružni sud) broj 11 0 U 001356 09 U
od 13. septembra 2010. godine, Rješenja Ministarstva za
izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske (u daljnjem
tekstu: Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica) broj 18.
05/2 R 518/08 od 28. novembra 2008. godine i Zaključka
o dozvoli izvršenja Ministarstva za izbjeglice i raseljena
lica, Odsjek Banja Luka (u daljnjem tekstu: Odsjek Banja
Luka), broj I-08-1447/02 od 18. marta 2008. godine.
Prvoapelant je, također, podnio zahtjev za donošenje
privremene mjere kojom bi Ustavni sud obustavio
izvršenje navedenog zaključka o dozvoli izvršenja do
donošenja odluke o apelaciji. Prvoapelant je dopunio
apelaciju 2. novembra 2010. godine.
2. Prvoapelant je 8. septembra 2011. godine Ustavnom sudu
podnio novu apelaciju, apelaciju broj AP 3557/11, protiv
Presude Vrhovnog suda Republike Srpske (u daljnjem
tekstu: Vrhovni sud) broj 11 0 U 001356 11 Uvp od 20.
jula 2011. godine i zahtjev za donošenje privremene mjere
kojom bi Ustavni sud obustavio izvršenje Zaključka o
dozvoli izvršenja Odsjeka Banja Luka broj I-08-1447/02
od 18. marta 2008. godine.
3. Anita Ristanović (u daljnjem tekstu: drugoapelantica) iz
Banje Luke, koju zastupa Jadranka Ivanović, advokatica
iz Banje Luke, podnijela je 29. novembra 2010. godine
apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Presude Okružnog
suda broj 11 0 U 001429 09 U od 13. septembra 2010.
godine, Rješenja Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica
broj 18. 05/2-R 512/08 od 27. novembra 2008. godine i
Zaključka o dozvoli izvršenja Odsjeka Banja Luka broj I08-1447/02 od 18. marta 2008. godine. Drugoapelantica
je, također, podnijela zahtjev za donošenje privremene
mjere kojom bi Ustavni sud obustavio izvršenje zaključka
o dozvoli izvršenja Odsjeka Banja Luka od 18. marta
2008. godine do donošenja odluke o apelaciji.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
4. Na osnovu člana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
Okružnog suda i Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica
zatraženo je 3. decembra 2010. godine da dostave
odgovore na apelaciju broj AP 4525/10. Od Vrhovnog
suda je zatraženo 10. septembra 2011. godine da dostavi
odgovor na apelaciju broj AP 3557/11.
5. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica je 24. decembra
2010. godine dostavilo odgovor na apelaciju AP 4525/10.
Okružni sud nije dostavio odgovor na apelaciju. Također,
ni Vrhovni sud nije dostavio odgovor na apelaciju AP
3557/11.
6. Na osnovu člana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
Okružnog suda i Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica,
Odsjek Banja Luka, zatraženo je 7. decembra 2010.
godine da dostave odgovore na apelaciju broj AP 5305/10.
7. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica je odgovor na
apelaciju dostavilo 24. decembra 2010. godine. Okružni
sud i Odsjek Banja Luka nisu dostavili odgovore na
apelaciju.
8. Na osnovu člana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,
odgovori na apelacije br. AP 4525/10 i AP 5305/10
Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica dostavljeni su
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prvoapelantu i drugoapelantici 29. decembra 2010.
godine.
9. S obzirom na to da apelacije br. AP 4525/10, AP 3557/11
i AP 5305/10 ukazuju na isti činjenični supstrat, te da je
riječ o strankama u postupcima u istoj pravnoj stvari,
Ustavni sud je, u skladu sa članom 31. stav 1. Pravila
Ustavnog suda, donio odluku o spajanju navedenih
predmeta u kojima će voditi jedan postupak i donijeti
jednu odluku pod brojem AP 4525/10.
III. Činjenično stanje
10. Činjenice predmeta koje proizlaze iz navoda prvoapelanta
i drugoapelantice i dokumenata predočenih Ustavnom
sudu mogu se sumirati na sljedeći način.
a) Činjenice zajedničke za oba predmeta
11. Zaključkom o dozvoli izvršenja Odsjeka Banja Luka broj
I-08-1447/02 od 18. marta 2008. godine (u ponovnom
postupku) potvrđeno je da je konačna, obavezujuća i
izvršna odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih
lica i izbjeglica Sarajevo (u daljnjem tekstu: CRPC) broj
642-413-1/1 od 24. oktobra 2000. godine, kojom je
potvrđeno da je Vildana Kapo iz Banje Luke 1. aprila
1992. godine bila nosilac stanarskog prava na stanu u
Banjoj Luci u ulici Milana Tepića broj 27/I, stan broj 5
(ranija ulica Vladimira Nazora broj 31; u daljnjem tekstu:
sporni stan), čiji je nosilac prava raspolaganja i davalac na
korištenje Kliničko-bolnički centar Banja Luka.
12. Navedenim zaključkom je utvrđen prestanak prava
korištenja spornog stana prvoapelantu kao privremenom
korisniku koji isti stan koristi na osnovu kupoprodajnog
ugovora zaključenog 11. novembra 2005. godine sa
ranijim korisnikom stana, drugoapelanticom, koja je u
međuvremenu sporni stan otkupila ugovorom koji je
ovjeren u Osnovnom sudu u Banjoj Luci pod brojem OV17013/05. Prestanak prava korištenja je određen po isteku
roka od 15 dana računajući od dana prijema ovog
zaključka. Istovremeno je određeno da prvoapelant nema
pravo na alternativni smještaj, te je pozvan da tražiocu
izvršenja stan preda mirnim putem. U protivnom,
izvršenje će se provesti uz asistenciju MUP-a Banja Luka,
s tim što žalba ne odlaže započeto izvršenje, u smislu
člana 264. stav 2. Zakona o općem upravnom postupku.
b) Činjenice u predmetu AP 4525/10 i AP 3557/11
13. Odlučujući o prvoapelantovoj žalbi protiv Zaključka o
dozvoli izvršenja Odsjeka Banja Luka broj I-08-1447/02
od 18. marta 2008. godine, Ministarstvo za izbjeglice i
raseljena lica je Rješenjem broj 18. 05/2 R 518/08 od 28.
novembra 2008. godine odbilo kao neosnovanu
prvoapelantovu žalbu i potvrdilo prvostepeni zaključak. U
obrazloženju navedenog rješenja, između ostalog,
istaknuto je da se nespornim ukazuje da je Vildana Kapo
blagovremeno podnijela zahtjev za izvršenje Odluke
CRPC-a broj 642-413-1/1 od 24. oktobra 2000. godine,
kojom je potvrđeno da je 1. aprila 1992. godine bila
nosilac stanarskog prava na spornom stanu, koju odluku je
primila 8. juna 2001. godine, a zahtjev za izvršenje je
podnijela 7. juna 2002. godine. Pri tome je istaknuto da
ovaj organ uprave uvažava stav Vrhovnog suda Republike
Srpske u upravnom sporu povodom istog predmeta u
kojem je tužiteljica bila Vildana Kapo, kada je istaknuto:
"[…] da se pod pojmom donošenja odluke za koji se
vezuje početak toka roka za zahtijevanje njenog izvršenja
treba shvatiti kako postupak izdavanja, tako i postupak
njene dostave stranci, te da stoga kao nesporno proizilazi
da se zahtjev Vildane Kapo za izvršenje navedene odluke
ima smatrati kao blagovremen". Također je naglašeno da
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predmetni stan nikako nije mogao biti otkupljen, jer spor
u konkretnoj pravnoj stvari nije bio pravosnažno okončan
ni u vrijeme otkupa stana, kao ni u vrijeme njegovog
daljnjeg prometovanja putem kupoprodajnog ugovora.
Okružni sud je Presudom broj 11 0 U 001356 09 U od 13.
septembra 2010. godine, odlučujući u upravnom sporu o
prvoapelantovoj tužbi protiv drugostepenog rješenja
Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, tužbu odbio kao
neosnovanu. U obrazloženju presude Okružni sud je,
između ostalog, naveo da je pravni stav izražen u
osporenom aktu pravilan, da ga prihvata i Okružni sud i
da se ne može dovesti u sumnju navodima prvoapelantove
tužbe. Dalje je naglašeno da je nesporno da je članom 2.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju
odluka CRPC-a ("Službeni glasnik Republike Srpske"
broj 65/01), kojim se mijenja član 5. stav 2. istog zakona
("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 31/99 i 39/00),
propisano da se zahtjev za izvršenje odluke CRPC-a,
kojom se potvrđuje stanarsko pravo, mora podnijeti u roku
od 18 mjeseci od dana donošenja odluke CRPC-a.
Okružni sud je obrazložio da navedenu odredbu treba
tumačiti na sljedeći način: "[…] da se pod pojmom
donošenja odluke ima shvatiti postupak izdavanja i
postupak dostave odluke stranci koja je izdavanje
zahtijevala, jer bi drugačije tumačenje i primjena te
zakonske odredbe dovela do mogućnosti da stranka ne zna
da je odluka donesena, a time i za njenu sadržinu u
osamnaestomjesečnom roku predviđenom za njeno
izvršenje, iz čega proizlazi da rok za podnošenje zahtjeva
za izvršenje odluke CRPC-a počinje teći njenim
dostavljanjem stranci, koje tumačenje proizlazi i iz člana
206. Zakona o opštem upravnom postupku ('Službeni
glasnik RS' br. 13/02 i 87/07, bez kasnije izmjene i
dopune objavljene u 'Službenom glasniku RS' broj 50/10,
u daljnjem tekstu: ZOUP) prema kojoj se rješenje donosi i
dostavlja stranci u roku od mjesec dana ili u roku od dva
mjeseca u zavisnosti od toga da li je potrebno sprovoditi
poseban ispitni postupak ili ne, kao i iz odredaba člana
232. istog zakona, gdje se pod rokom za donošenje
rješenja po žalbi podrazumijeva donošenje i dostava
rješenja stranci".
Okružni sud je zaključio da je Odlukom CRPC-a broj
642-413-1/1 od 24. oktobra 2000. godine potvrđeno da je
Vildana Kapo 1. aprila 1992. godine bila nosilac
stanarskog prava na spornom stanu, da je odluku CRPC-a
primila 8. juna 2001. godine, a zahtjev za njeno izvršenje
podnijela 7. juna 2002. godine, pa smatra da je zahtjev
blagovremeno podnesen, u roku od 18 mjeseci,
ocjenjujući osporeni akt pravilnim. U tom smislu, Okružni
sud se pozvao i na jasno izražen stav Vrhovnog suda
Republike Srpske u istoj upravnoj stvari, tj. Presudi broj
11 0 U 000 326 09 Uvp od 19. aprila 2010. godine (kojom
je uvažen zahtjev za vanredno preispitivanje).
Vrhovni sud je Presudom broj 11 0 U 001356 11 Uvp od
20. jula 2011. godine odbio kao neosnovan prvoapelantov
zahtjev za vanredno preispitivanje Presude Okružnog suda
broj 11 0 U 001356 09 U od 13. septembra 2010. godine.
U obrazloženju presude Vrhovni sud je ukazao na to da je
nesporno da je odredbom člana 5. stav 2. Zakona o
izvršenju odluka CRPC-a propisano da se zahtjev za
izvršenje odluke Komisije kojom se potvrđuje stanarsko
pravo mora podnijeti u roku od osamnaest mjeseci od
dana donošenja odluke Komisije, međutim, isto tako,
imajući u vidu odredbu člana 14. istog zakona kojom je
propisano da se u postupku izvršenja odluka CRPC-a
primjenjuju odredbe ZOUP-a ako navedenim zakonom
nije drugačije propisano, ovaj sud nalazi pravilnim stav
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iznijet u osporenoj presudi, tj. da se na pitanje računanja
roka u kojem se podnosi zahtjev za izvršenje CRPC
odluke ima primijeniti odredba člana 206. ZOUP-a, tako
da radnja donošenja rješenja uključuje i radnju njegovog
dostavljanja, jer bi drugačije tumačenje i primjena te
zakonske odredbe dovela do mogućnosti da stranka ne
zna da je odluka donesena, a time i za njenu sadržinu u
osamnaestomjesečnom roku predviđenom za njeno
izvršenje, iz čega proizilazi da rok za podnošenje zahtjeva
za izvršenje odluke CRPC-a počinje teći njenim
dostavljanjem stranci. Pri ovakvom stanju stvari, Vrhovni
sud nalazi da osporenom presudom Okružnog suda nije
ostvaren razlog povrede zakona iz člana 35. stav 2.
Zakona o upravnim sporovima (u daljnjem tekstu: ZUS),
pa je na osnovu odredbe člana 40. stav 1. istog zakona
prvoapelantov zahtjev odbijen kao neosnovan.
c) Činjenice u predmetu AP 5305/10
18. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica je Rješenjem
broj 18. 05/2 R 512/08 od 27. novembra 2008. godine,
odlučujući o drugoapelanticinoj žalbi protiv Zaključka o
dozvoli izvršenja broj I-08-1447/02 od 18. marta 2008.
godine, odbilo kao neosnovanu drugoapelanticinu žalbu i
potvrdilo prvostepeni zaključak. U obrazloženju
navedenog rješenja, između ostalog, istaknuto je da je kao
nesporno utvrđeno da je Odlukom CRPC-a broj 642-4131/1 potvrđeno da je Vildana Kapo 1. aprila 1992. godine
bila nosilac stanarskog prava na spornom stanu. Kako je
odredbom člana 5. stav 2. Zakona o izvršenju odluka
CRPC-a propisan rok za podnošenje zahtjeva za izvršenje
ovih odluka, to je na osnovu potvrde danskog Vijeća za
izbjeglice sa sjedištem u Kopenhagenu broj 337352229 od
13. oktobra 2003. godine kao nesporno utvrđeno da je
Vildana Kapo 8. juna 2001. godine preuzela Odluku
CRPC-a broj 642-413-1/1 od 24. oktobra 2000. godine,
koju je CRPC Sarajevo 10. maja 2001. godine dostavio
Vijeću za izbjeglice u Danskoj, te da je nakon
preuzimanja odluke CRPC-a zahtjev za izvršenje
navedene odluke drugoapelantica podnijela prvostepenom
organu uprave 7. juna 2002. godine. Dalje je navedeno da
se uvažava stav Vrhovnog suda Republike Srpske u
upravnom sporu povodom istog predmeta u kojem je
tužiteljica bila Vildana Kapo, a kojim je istaknuto: "[…]
da se pod pojmom donošenja odluke za koji se vezuje
početak toka roka za zahtijevanje njenog izvršenja treba
shvatiti kako postupak izdavanja, tako i postupak njene
dostave stranci, iz čega proizlazi kao nesporno da se
zahtjev Vildane Kapo za izvršenje navedene odluke ima
smatrati kao blagovremen". Ministarstvo za izbjeglice i
raseljena lica ukazuje na to da ostaje nejasno da je
drugoapelantica otkupila predmetni stan na osnovu
ugovora o otkupu stana zaključenog 2004. godine sa
davaocem stana na korištenje, a potom da je zaključen i
kupoprodajni ugovor između drugoapelantice i
prvoapelanta 11. novembra 2005. godine, kada je već bio
podnesen zahtjev Vildane Kapo za izvršenje odluke
CRPC-a, koji je prvostepeni organ uprave primio 7. juna
2002. godine, jer ovo Ministarstvo smatra da predmetni
stan nikako nije mogao biti otkupljen, budući da spor u
konkretnoj pravnoj stvari nije bio pravosnažno okončan,
ni u vrijeme otkupa stana, ni u vrijeme njegovog kasnijeg
prometovanja putem kupoprodajnog ugovora.
19. Okružni sud je Presudom broj 11 0 U 001429 09 U od 13.
septembra 2010. godine, odlučujući u upravnom sporu o
drugoapelanticinoj tužbi protiv drugostepenog Rješenja
Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica broj 18.05/2-R
512/08 od 27. novembra 2008. godine, tužbu odbio kao
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neosnovanu. U obrazloženju presude Okružni sud je,
između ostalog, naveo da je pravni stav izražen u
osporenom aktu pravilan, da ga prihvata i Okružni sud i
da se ne može dovesti u sumnju navodima
drugoapelanticine tužbe. Dalje je naglašeno da je
nesporno da je članom 2. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o izvršenju odluka CRPC-a ("Službeni
glasnik Republike Srpske" broj 65/01), kojim se mijenja
član 5. stav 2. istog zakona ("Službeni glasnik Republike
Srpske" br. 31/99 i 39/00), propisano da se zahtjev za
izvršenje odluke CRPC-a, kojom se potvrđuje stanarsko
pravo, mora podnijeti u roku od 18 mjeseci od dana
donošenja odluke CRPC-a. Okružni sud je obrazložio da
navedenu odredbu treba tumačiti na sljedeći način: "[…]
da se pod pojmom donošenja odluke ima shvatiti postupak
izdavanja i postupak dostave odluke stranci koja je
izdavanje zahtijevala, jer bi drugačije tumačenje i
primjena te zakonske odredbe dovela do mogućnosti da
stranka ne zna da je odluka donesena, a time i za njenu
sadržinu u osamnaestomjesečnom roku predviđenom za
njeno izvršenje, iz čega proizlazi da rok za podnošenje
zahtjeva za izvršenje odluke CRPC-a počinje teći njenim
dostavljanjem stranci, što proizlazi i iz člana 206. Zakona
o opštem upravnom postupku, prema kojem se rješenje
donosi i dostavlja stranci u roku od mjesec dana ili u roku
od dva mjeseca u zavisnosti od toga da li je potrebno
sprovoditi poseban ispitni postupak ili ne, kao i iz
odredaba člana 232. istog zakona, gdje se pod rokom za
donošenje rješenja po žalbi podrazumijeva donošenje i
dostava rješenja stranci".
20. Okružni sud je, imajući u vidu da je Odlukom CRPC-a
broj 642-413-1/1 od 24. oktobra 2000. godine potvrđeno
da je Vildana Kapo 1. aprila 1992. godine bila nosilac
stanarskog prava na spornom stanu, da je navedenu
odluku CRPC-a primila 8. juna 2001. godine, te da je
zahtjev za njeno izvršenje podnijela 7. juna 2002. godine,
zaključio da je zahtjev blagovremeno podnesen u roku od
18 mjeseci, ocjenjujući osporeni akt pravilnim. U tom
smislu, Okružni sud se pozvao i na jasno izražen stav
Vrhovnog suda Republike Srpske u istoj upravnoj stvari,
tj. Presudi broj 11 0 U 000 326 09 Uvp od 19. aprila 2010.
godine (kojom je uvažen zahtjev za vanredno
preispitivanje).
IV. Apelacija
a) Prvoapelantovi navodi
21. Prvoapelant se žali da mu je osporenim odlukama
prvenstveno povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz
člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1.
Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih
sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska konvencija) zbog
proizvoljne primjene člana 5. stav 2. Zakona o izvršenju
odluka CRPC-a. Zbog navedenih razloga, prvoapelant
smatra da su mu povrijeđena i prava iz člana II/3.f) i k)
Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 1, 8. i 13. Evropske
konvencije, te člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku
konvenciju. Nakon što je naveo redoslijed događanja u
predmetnom postupku pred organima uprave i sudom,
prvoapelant ponovo naglašava da je u konkretnom slučaju
pogrešno primijenjen član 5. stav 2. Zakona o izvršenju
odluka CRPC-a, tvrdeći da su organi uprave i sud
navedenu odredbu proizvoljno tumačili, odnosno da nije
ispravan pravni stav sudova iz Republike Srpske, u
pogledu primjene člana 5. stav 2. navedenog zakona, o
blagovremenosti podnošenja zahtjeva za izvršenje odluke
CRPC-a koji je podnijela Vildana Kapo. Prvoapelant je,
dalje, veoma opširno tumačio odredbe koje propisuju rok
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za podnošenje zahtjeva za izvršenje odluka CRPC-a, te je,
osporavajući stavove upravnih organa i sudova, naveo da
je Vildana Kapo, koja je po profesiji novinarka: "[…]
imala široku lepezu savremenih medija, putem kojih se
imenovana mogla informisati o svojim pravima i
obavezama, dakle, imala je mogućnost saznanja o
donošenju odluke". Apelant smatra da su: "[…] protekom
prekluzivnih rokova [...] i prolongiranjem [upravnih
organa i sudova] povrijeđena prava privremenih korisnika
i vlasnika [...]". Također, on smatra da je propisivanjem
rokova za podnošenje zahtjeva za izvršenje CRPC odluka
došlo do miješanja u njegovo pravo na imovinu, te da:
"[…] računanje rokova za podnošenje zahtjeva za
izvršenje odluke CRPC od dana prijema, što zakon ne
propisuje, dovodi do pravne nesigurnosti građana". Dajući
šire obrazloženje u tom smislu, prvoapelant se pozvao na
Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP
1358/05, koja se, kako navodi, tiče blagovremenosti
podnošenja zahtjeva za izvršenje odluke CRPC-a. Stoga,
apelant ističe da su mu osporenim odlukama, zbog
proizvoljne primjene materijalnog prava, povrijeđeni
pravo na pravično suđenje, pravo na dom, pravo na
imovinu i pravo na djelotvoran pravni lijek.
Prvoapelant je posebno istakao: "[…] da nije nikada bio
nosilac stanarskog prava ili korisnik stana, jer je vlasnik
predmetne imovine, tačnije vlasnik poslovnog prostora,
tako da traženi stan nije u mogućnosti ni da vrati, jer je
uknjižen u knjigu poslovnih zgrada i poslovnih prostorija
broj 358, sa pravom vlasništva 1/1, u kojem je otvorio
stomatološku ordinaciju 'City Dent' budući da je po struci
doktor stomatologije, a ambulanta je registrirana kod
nadležnog Ministarstva zdravlja". Prvoapelant smatra da
se u konkretnom slučaju radi o proizvoljnoj primjeni
odredaba koje se tiču rokova za podnošenje zahtjeva za
izvršenje odluke CRPC-a, zbog čega je prekršeno i pravo
na imovinu.
Dalje, prvoapelant je zatražio da Ustavni sud usvoji
njegovu apelaciju i donese privremenu mjeru kojom bi
naredio tuženoj strani obustavu izvršenja Zaključka o
dozvoli izvršenja Odsjeka Banja Luka broj I-08-1447/02
od 18. marta 2008. godine, te da ta obustava traje do
donošenja odluke Ustavnog suda o apelaciji. Uz apelaciju
je, također, dostavio svu dokumentaciju koju su izdali
nadležni organi, koja se odnosi na sadašnji status
predmetnog prostora, tj. poslovni prostor.
Prvoapelant je dopunio apelaciju 2. novembra 2010.
godine, koja se u cijelosti odnosi na dopunu obrazloženja
zahtjeva za donošenje privremene mjere. Ističe da je
savjestan posjednik i vlasnik predmetnog stana, sada
poslovnog prostora, jer je vlasništvo na navedenom stanu
stekao na osnovu zaključenog ugovora o kupovini
predmetnog stana sa drugoapelanticom, da je izvršio
polaganje isprava u knjigu etažnih vlasnika u nadležnom
organu republičke uprave, da je proveo potrebnu
proceduru za dobijanje saglasnosti, urbanističke i
građevinske dozvole, i da je uz saglasnost Upravnog
odbora zgrade izvršio pretvaranje spornog stana u
poslovni prostor – stomatološku ordinaciju u kojoj
trenutno radi. Apelant u dopuni apelacije i dalje predlaže
da Ustavni sud usvoji njegovu apelaciju i donese
privremenu mjeru kojom bi naredio tuženoj strani
obustavu izvršenja Zaključka o dozvoli izvršenja Odsjeka
Banja Luka broj I-08-1447/02 od 18. marta 2008. godine
do donošenja odluke Ustavnog suda.
Apelacijom broj AP 3557/11 od 8. septembra 2011.
godine prvoapelant osporava Presudu Vrhovnog suda broj
11 0 U 001356 11 Uvp navodeći da su mu i ovom

Сриједа, 18. 4. 2012.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

presudom povrijeđena prava iz člana II/3.e), f) i k) Ustava
Bosne i Hercegovine i čl. 6. stav 1, 8. i 13. Evropske
konvencije, te člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku
konvenciju. Ponovo naglašava da je u konkretnom slučaju
pogrešno primijenjen član 5. stav 2. Zakona o izvršenju
odluka CRPC-a, jer je proizvoljno tumačen navedeni
propis, odnosno da nije ispravan pravni stav sudova iz
Republike Srpske u pogledu blagovremenosti podnošenja
zahtjeva za izvršenje odluke CRPC-a koji je podnijela
Vildana Kapo, te i dalje predlaže da Ustavni sud usvoji
njegovu apelaciju i donese privremenu mjeru kojom bi
naredio tuženoj strani obustavu izvršenja Zaključka o
dozvoli izvršenja Odsjeka Banja Luka broj I-08-1447/02
od 18. marta 2008. godine do donošenja odluke Ustavnog
suda.
b) Drugoapelanticini navodi
26. Drugoapelantica smatra da su joj osporenim odlukama
povrijeđena prava iz člana II/3.e), f) i k) Ustava Bosne i
Hercegovine i čl. 6. stav 1, 8. i člana 1. Protokola broj 1
uz Evropsku konvenciju. Drugoapelantica navodi
hronologiju postupanja nadležnih organa i Okružnog suda
u konkretnom predmetu, te ističe da je pogrešno
primijenjen član 5. stav 2. Zakona o izvršenju odluka
CRPC-a, jer je proizvoljno tumačen navedeni propis,
odnosno da nije ispravan pravni stav sudova iz Republike
Srpske u pogledu blagovremenosti podnošenja zahtjeva za
izvršenje odluke CRPC-a koji je podnijela Vildana Kapo.
Drugoapelantica smatra da je Okružni sud potpuno
zanemario činjenicu da je Odlukom CRPC-a broj 642413-1/1 od 24. oktobra 2000. godine potvrđeno da je
Vildana Kapo 1. aprila 1992. godine bila nosilac
stanarskog prava na spornom stanu, da je Vildana Kapo
navedenu odluku CRPC-a primila 8. juna 2001. godine, te
da je, stoga, imala vremena zahtijevati izvršenje odluke
CRPC-a u narednih deset mjeseci, što nije učinila,
odnosno da je imala razuman rok za ostvarivanje svojih
prava utvrđenih zakonom. Dalje, drugoapelantica daje
svoje veoma opširno tumačenje odredaba zakona kojim je
propisan rok za podnošenje zahtjeva za izvršenje odluka
CRPC-a, te osporavajući stavove upravnih organa i
Okružnog suda, navodi da je Vildana Kapo imala
mogućnost da sazna da je CRPC donio predmetnu odluku
budući da se odluke CRPC-a javno objavljuju u
elektronskim medijima, na web-stranici CRPC-a, i da su
javno objavljivane na oglasnim tablama regionalnih
kancelarija u kojima su CRPC komisije obavljale svoju
djelatnost. Na osnovu svega navedenog, drugoapelantica
smatra pravilnim tumačenje zakonske odredbe da rok za
izvršenje odluke CRPC-a od 18 mjeseci teče od dana
donošenja odluke i da je ovakav stav Ustavni sud iskazao
u Odluci broj AP 1358/05 navodeći da je rok od 18
mjeseci: "[…] zakonom propisan prekluzivni rok za
podnošenje zahtjeva za izvršenje, pa kako je u
konkretnom slučaju apelantu Alojzu Franiću priznato
pravo na povrat stana odlukom CRPC još 12. novembra
1998. godine, a apelant nije sve do 11. februara 2002.
godine tražio izvršenje odluke CRPC-a, zbog čega je
njegov zahtjev za izvršenje odbačen kao neblagovremen".
Kako je predmetni stan dobila na korištenje u zakonom
propisanom postupku, i na isti način ga otkupila uz
potvrdu nadležnih organa, dakle kako je predmetni stan
otkupila savjesno i u skladu sa zakonom, a potom ga
prodala savjesnom kupcu (prvoapelantu), tvrdi da su joj u
predmetnim postupcima i u osporenim odlukama
proizvoljnim tumačenjem Zakona o izvršenju odluka
CRPC-a i Zakona o općem upravnom postupku grubo
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prekršeni pravo na pravično suđenje, pravo na imovinu i,
konačno, pravo na diskriminaciju.
27. Drugoapelantica je zatražila da Ustavni sud usvoji njenu
apelaciju i donese privremenu mjeru kojom bi naredio
obustavu izvršenja Zaključka o dozvoli izvršenja Odsjeka
Banja Luka broj I-08-1447/02 od 18. marta 2008. godine
do donošenja odluke Ustavnog suda povodom apelacije.
c) Odgovor na apelacije
28. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica je 24. decembra
2010. godine dostavilo jedan odgovor koji se odnosi i na
apelaciju broj AP 4525/10 i na apelaciju broj AP 5305/10.
U vezi sa navodima prvoapelanta i drugoapelantice da su
im povrijeđena prava i osnovne slobode koje štiti Ustav
BiH i međunarodni dokumenti koji se primjenjuju u BiH,
ističe da je u vođenju upravnog postupka u pogledu
dužine trajanja roka za izvršenje odluka CRPC-a
postupano u skladu sa pravnim shvatanjem Vrhovnog
suda Republike Srpske, pa predlaže da se apelacije
prvoapelanta i drugoapelantice odbiju kao neosnovane.
V. Relevantni propisi
29. Zakon o izvršenju odluka Komisije za imovinske
zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica ("Službene novine
Federacije BiH" broj 43/99) u relevantnom dijelu glasi:
Član 5. stav 2.
Zahtjev za izvršenje odluke Komisije kojom se potvrđuje
stanarsko pravo mora se podnijeti u roku od godinu dana od
dana donošenja odluke Komisije, odnosno za odluke koje su
donesene prije stupanja na snagu ovog zakona u roku od
godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
30. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju
odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i
izbjeglica ("Službene novine Federacije BiH" broj 51/00)
u relevantnom dijelu glasi:
Član 5. stav 2.
Zahtjev za provođenje odluke Komisije kojom se potvrđuje
stanarsko pravo se mora podnijeti u roku od 18 mjeseci od
dana kada je izdata odluka Komisije, ili za odluke koje su
izdate prije stupanja na snagu ovog zakona, u roku od 18
mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
31. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju
odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i
izbjeglica ("Službeni glasnik Federacije BiH" br. 56/01 i
24/03) u relevantnom dijelu glasi:
Član 2.
U članu 5. stav 2. se mijenja i glasi:
Zahtjev za izvršenje odluke Komisije kojom se potvrđuje
stanarsko prava mora se podnijeti u roku od osamnaest mjeseci
od dana donošenja odluke Komisije.
VI. Dopustivost
32. U skladu sa članom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovom Ustavu, kada ona
postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u
Bosni i Hercegovini.
33. U skladu sa članom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome osporava,
iscrpljeni svi djelotvorni pravni lijekovi mogući prema
zakonu i ako se podnese u roku od 60 dana od dana kada
je podnosilac apelacije primio odluku o posljednjem
djelotvornom pravnom lijeku koji je koristio.
a) Dopustivost apelacija u predmetu br. AP 4525/10, u
odnosu na Presudu Okružnog suda broj 11 0 U 001356
09 U od 13. septembra 2010. godine, i br. AP 3557/11,
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u odnosu na Presudu Vrhovnog suda broj 11 0 U
001356 11 Uvp od 20. jula 2011. godine
34. U pogledu dopustivosti prvoapelantove apelacije u
predmetu broj AP 4525/10, predmet osporavanja
apelacijom je Presuda Okružnog suda broj 11 0 U 001356
09 U od 13. septembra 2010. godine, protiv koje nema
drugih djelotvornih pravnih lijekova mogućih prema
zakonu. Zatim, osporenu presudu prvoapelant je primio
14. oktobra 2010. godine, a apelacija je podnesena 22.
oktobra 2010. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je
propisano članom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda.
35. U pogledu dopustivosti prvoapelantove apelacije u
predmetu broj AP 3557/11, predmet osporavanja
apelacijom je Presuda Vrhovnog suda broj 11 0 U 001356
11 Uvp od 20. jula 2011. godine. Osporenu presudu
prvoapelant je primio 9. augusta 2011. godine, a apelacija
je podnesena 8. septembra 2011. godine, dakle u roku od
60 dana, kako je propisano članom 16. stav 1. Pravila
Ustavnog suda. Konačno, obje prvoapelantove podnesene
apelacije ispunjavaju i uvjete iz člana 16. st. 2. i 4. Pravila
Ustavnog suda, jer nisu očigledno (prima facie)
neosnovane, niti postoji neki drugi formalni razlog zbog
kojeg apelacije nisu dopustive.
b) Dopustivost apelacije u predmetu broj AP 5305/10, u
odnosu na Presudu Okružnog suda broj 11 0 U 001429
09 U od 13. septembra 2010. godine
36. U pogledu dopustivosti drugoapelanticine apelacije,
predmet osporavanja apelacijom je Presuda Okružnog
suda broj 11 0 U 001429 09 U od 13. septembra 2010.
godine, protiv koje nema drugih djelotvornih pravnih
lijekova mogućih prema zakonu. Zatim, osporenu presudu
drugoapelantica je primila 8. oktobra 2010. godine, a
apelacija je podnesena 29. novembra 2010. godine, tj. u
roku od 60 dana, kako je propisano članom 16. stav 1.
Pravila Ustavnog suda. Konačno, apelacija ispunjava i
uvjete iz člana 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer
nije očigledno (prima facie) neosnovana, niti postoji neki
drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva.
37. Imajući u vidu odredbe člana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud je utvrdio da apelacije prvoapelanta i
drugoapelantice
ispunjavaju
uvjete
u
pogledu
dopustivosti.
VII. Meritum
38. Ustavni sud zapaža da se i prvoapelant i drugoapelantica
žale da su im osporenim presudama povrijeđena prava iz
člana II/3.e), f) i k) Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 6.
stav 1, 8. i 13. Evropske konvencije, te člana 1. Protokola
broj 1 uz Evropsku konvenciju.
Pravo na pravično suđenje
Član II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom
dijelu glasi:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje:
e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim
stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom.
Član 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnom dijelu
glasi:
1. Prilikom utvrđivanja građanskih prava i obaveza ili
osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega, svako ima
pravo na pravično suđenje i javnu raspravu u razumnom roku
pred nezavisnim i nepristrasnim, zakonom ustanovljenim
sudom. […]
39. U konkretnom slučaju, prvoapelant i drugoapelantica se
žale na postupanje organa uprave i sudova u vezi sa
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tumačenjem odredbe člana 5. stav 2. Zakona o izvršenju
odluka CRPC-a, odnosno u vezi sa početkom računanja
rokova za podnošenje zahtjeva za izvršenje odluke CRPCa, kojom se potvrđuje stanarsko pravo. Smatraju da su
organi uprave i sudovi proizvoljno primijenili navedenu
odredbu zakona jer je Ministarstvo za izbjeglice i
raseljena lica rješenjem odbilo kao neosnovanu njihovu
žalbu izjavljenu protiv zaključka Odsjeka Banja Luka o
dozvoli izvršenja od 18. marta 2008. godine, što je
potvrđeno presudama Okružnog suda, odnosno kojim je
potvrđeno da je Vildana Kapo blagovremeno podnijela
zahtjev za izvršenje Odluke CRPC-a broj 642-413-1/1 od
24. oktobra 2000. godine, u smislu člana 5. stav 2.
navedenog zakona. S tim u vezi, oni ukazuju na to da je
odredbom člana 5. stav 2. jasno propisano da je lice kojem
je odlukom CRPC-a potvrđeno stanarsko pravo dužno
zahtjev za izvršenje navedene odluke podnijeti u roku od
osamnaest mjeseci od dana donošenja odluke CRPC-a.
40. Ustavni sud iz obrazloženja osporenih odluka zapaža da
su organi uprave i sudovi izrazili jedinstven stav u vezi sa
tumačenjem navedene odredbe zakona ukazujući na to da
se pod pojmom donošenja odluke za koju se vezuje
početak toka roka za zahtijevanje njenog izvršenja treba
shvatiti, kako postupak izdavanja, tako i postupak njene
dostave stranci, pa su, s tim u vezi, zaključili da se u
konkretnom slučaju zahtjev za izvršenje navedene odluke
CRPC-a ima smatrati blagovremenim. Također su istakli
da bi drugačije tumačenje i primjena te zakonske odredbe
dovela do toga da stranka ne zna da je odluka donesena, a
time ni za njen sadržaj, u osamnaestomjesečnom roku
predviđenom za njeno izvršenje, iz čega proizlazi da rok
za podnošenje zahtjeva za izvršenje odluke CRPC-a
počinje teći njenim dostavljanjem stranci.
41. Dakle, u konkretnom slučaju, Ustavni sud nalazi da su
organi uprave i sudovi, u vezi s primjenom i tumačenjem
odredbe člana 5. stav 2. Zakona o izvršenju odluka CRPCa, iskazali jedinstven stav, koji su jasno i argumentirano
obrazložili, zaključivši da je Vildana Kapo blagovremeno
podnijela zahtjev za izvršenje odluke CRPC-a od 24.
oktobra 2000. godine, jer iz obrazloženja osporenih
odluka nesporno proizlazi da je Vildana Kapo odluku
CRPC-a preuzela 8. juna 2001. godine od Vijeća za
izbjeglice sa sjedištem u Kopenhagenu, Danska, što znači
da joj odluka CRPC-a nije lično dostavljena i da je
navedenu odluku dobila i za nju saznala tek nakon više od
osam mjeseci od dana donošenja (24. oktobra 2000.
godine), a da je zahtjev za izvršenje te odluke podnijela 7.
juna 2002. godine, na osnovu čega su zaključili da je
zahtjev podnijela u roku od 10 mjeseci i 15 dana nakon
dostavljanja odluke, što znači da je zahtjev podnijela
blagovremeno. Osim toga, Ustavni sud zapaža da je
Vrhovni sud svoj stav dodatno obrazložio stavom da se na
pitanje računanja roka u kojem se podnosi zahtjev za
izvršenje odluke CRPC-a ima primijeniti odredba člana
206. ZOUP-a, tako da radnja donošenja rješenja uključuje
i radnju njegovog dostavljanja, jer bi drugačije tumačenje
i primjena te zakonske odredbe dovela do toga da stranka
ne zna da je odluka donesena, a time ni za njen sadržaj, u
osamnaestomjesečnom roku predviđenom za njeno
izvršenje, iz čega proizlazi da rok za podnošenje zahtjeva
za izvršenje odluke CRPC-a počinje teći njenim
dostavljanjem stranci.
42. Ustavni sud podsjeća na to da je slična pravna pitanja kao
u predmetnim apelacijama razmatrao u Odluci broj AP
1524/06 (vidi Ustavni sud, odluka o dopustivosti i
meritumu od 8. novembra 2007. godine, objavljena u
"Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 49/08),
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kao vodećoj odluci u konkretnoj pravnoj stvari, a zatim i u
Odluci broj AP 3850/08 od 12. oktobra 2011. godine (vidi
Ustavni sud, Odluka broj AP 3850/08 od 12. oktobra
2011. godine, do objavljivanja u službenim glasnicima
dostupna na web-stranici Ustavnog suda www.ccbih.ba).
Ustavni sud ističe da je u navedenim odlukama iskazao
stav da je formulacija odredbe člana 5. stav 2. Zakona o
izvršenju odluka CRPC-a veoma neuobičajena za pravni
sistem Bosne i Hercegovine zbog toga što djelovanje
pojedinačnog akta "prema vani", kojim se određuju
izvjesna prava ili obaveze pojedinca, ne može započeti
ukoliko nije dostavljen stranci koje se tiče (naprimjer, ne
teče rok za žalbu). Ukoliko se radi o konačnoj odluci,
formalna pravosnažnost tog akta ne može nastupiti ako se
ne izvrši njegovo dostavljanje. Prema tome, Ustavni sud
smatra da je ovakva formulacija odredbe protivna institutu
djelovanja pravnog akta prema strankama, tj. institutu
formalne pravosnažnosti akta, zavisno od toga da li se radi
o konačnom aktu ili ne.
43. Dakle, imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje i
tumačenje odredbe člana 5. stav 2. Zakona o izvršenju
odluka CRPC-a u okviru organa uprave i redovnih
sudova, te dosadašnju praksu Ustavnog suda u sličnim
pravnim pitanjima kao u konkretnom slučaju, Ustavni sud
zaključuje da proizvoljnom primjenom materijalnog prava
i to odredbe člana 5. stav 2. Zakona o izvršenju odluka
CRPC-a u predmetnoj pravnoj stvari nije povrijeđeno
pravo
na
pravično
suđenje
pravoapelanta
i
drugoapelantice.
44. U odnosu na pozivanje prvoapelanta i drugoapelantice na
Odluku Ustavnog suda broj AP 1358/05 od 9. februara
2006. godine, apelanta Alojza Franjića (vidi Ustavni sud,
Odluka broj AP 1358/05 od 9. februara 2006. godine,
dostupna na web-stranici Ustavnog suda www.ccbih.ba),
Ustavni sud podsjeća na to da je u toj odluci usvojio stav
da su rokovi iz člana 5. stav 2. Zakona o izvršenju odluka
CRPC-a prekluzivni, pa je njegov zahtjev odbačen kao
neblagovremen, jer je protekao zakonom propisani,
prekluzivni rok za podnošenje zahtjeva za izvršenje,
odnosno da je apelant propustio iscrpiti sve pravne
lijekove moguće prema zakonu, zbog čega se apelacija ne
može razmatrati. Ustavni sud podsjeća na to da je u tački
9. te odluke navedeno: "U odnosu na osporenu presudu
Kantonalnog suda, Ustavni sud zapaža da je apelantu
priznato pravo na povrat stana odlukom CRPC-a, još 12.
novembra 1998. godine. Međutim, apelant nije, sve do 11.
februara 2002. godine, tražio izvršenje odluke CRPC-a,
zbog čega je njegov zahtjev za izvršenje odbačen kao
neblagovremen, jer je protekao zakonom propisani,
prekluzivni rok za podnošenje zahtjeva za izvršenje. Iz
navedenog proizlazi da je apelant propustio iscrpiti sve
pravne lijekove moguće prema zakonu, zbog čega se
apelacija ne može razmatrati".
45. Dakle, u slučaju na koji se apelanti pozivaju, nadležni
organi su odbacili (Ustavni sud nije našao da su postupali
proizvoljno) apelantov zahtjev za izvršenje odluke CRPCa, koji je podnesen 11. februara 2002. godine, iako je
odluka CRPC-a donesena 12. novembra 1998. godine, tj.
nakon proteka tri godine i tri mjeseca od donošenja
odluke. Činjenica je da su upravni organi i redovni sud u
tom slučaju vezivali rok od 18 mjeseci za datum
donošenja odluke CRPC-a, a ne za datum dostavljanja te
odluke apelantu. Međutim, Ustavni sud nije mogao
utvrditi povredu apelantovog prava kao što je učinio u
Odluci broj AP 1524/06 i kasnije donesenim odlukama,
jer apelant u tom slučaju uopće nije naveo kada mu je
odluka CRPC-a dostavljena. U tom predmetu apelant je
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kao opravdanje zašto zahtjev za izvršenje odluke CRPC-a
nije podnio u roku od 18 mjeseci od donošenja te odluke u
postupku pred redovnim sudovima naveo da je CRPC-u
podnio zahtjev, pa da je donesena Odluka broj 102-4751/1 od 12. novembra 1998. godine; da su odluke CRPC-a
konačne i obavezujuće, a da u njima nigdje ne stoji rok od
18 mjeseci u kojem treba podnijeti zahtjev za izvršenje te
odluke, te da on nije pravnik i da je mislio da je samim
dobijanjem te odluke nadležni općinski organ bio dužan
da ga uvede u posjed stana; zatim da je "odmah po
saznanju" podnio zahtjev za izvršenje predmetne odluke.
Ustavni sud, međutim, podsjeća na to da apelant niti u
postupku pred organima uprave i redovnim sudom, niti u
apelaciji Ustavnom sudom nije problematizirao pitanje
kada mu je odluka CRPC-a dostavljena, pa se tim
pitanjem niko nije ni mogao baviti, niti iskazati neki stav,
kakav je Ustavni sud iskazao u Odluci broj AP 1524/06 i
odlukama koje su slijedile, odnosno kakav su izrazili
organi uprave i redovni sudovi u apelaciji o kojoj je
Ustavni sud odlučio ovom odlukom.
46. Međutim, kako je već navedeno u prethodnim tačkama
ove odluke, imajući u vidu stavove Ustavnog suda u
odlukama br. AP 1524/06 od 8. novembra 2007. godine i
AP 3850/08 od 12. oktobra 2011. godine, u pogledu
primjene i tumačenja odredbe člana 5. stav 2. Zakona o
izvršenju odluka CRPC-a, koji se u cijelosti odnose na
predmetni slučaj, Ustavni sud ne nalazi razloge da u ovoj
odluci odstupi od prakse iskazane u Odluci broj AP
1358/05 od 9. februara 2006. godine i koju slijedi do
danas.
47. Stoga, Ustavni sud zaključuje da osporenim odlukama
nije povrijeđeno pravo prvoapelanta i drugoapelantice na
pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
Ostali navodi
48. Ustavni sud smatra da, s obzirom na zaključke u vezi sa
povredom prava na pravično suđenje iz člana II/3.e)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske
konvencije, nije neophodno posebno razmatrati navode
apelanata u odnosu na povredu prava na dom i prava na
imovinu, te prava na nediskriminaciju iz člana II/3.f) i k) i
člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8.
Evropske konvencije, člana 1. Protokola broj 1 uz
Evropsku konvenciju i člana 14. Evropske konvencije, te
člana 13. Evropske konvencije.
VIII. Zaključak
49. Ustavni sud zaključuje da proizvoljnom primjenom
materijalnog prava, konkretno člana 5. stav 2. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluka CRPCa, nije prekršeno pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske
konvencije. Naime, ne postoji povreda u situaciji kada su
organi uprave i redovni sud izrazili stav: "[…] da se pod
pojmom donošenja odluke ima shvatiti postupak
izdavanja i postupak dostave odluke stranci koja je
izdavanje zahtijevala, jer bi drugačije tumačenje i
primjena te zakonske odredbe dovela do mogućnosti da
stranka ne zna da je odluka donesena, a time i za njenu
sadržinu u roku od 18 mjeseci predviđenom za njeno
izvršenje, iz čega proizlazi da rok za podnošenje zahtjeva
za izvršenje odluke CRPC-a počinje teći njenim
dostavljanjem stranci, što proizlazi i iz člana 206. Zakona
o opštem upravnom postupku, prema kojem se rješenje
donosi i dostavlja stranci u roku od mjesec dana ili u roku
od dva mjeseca u zavisnosti od toga da li je potrebno
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sprovoditi poseban ispitni postupak ili ne, kao i iz
odredaba člana 232. istog zakona, gdje se pod rokom za
donošenje rješenja po žalbi podrazumijeva donošenje i
dostava rješenja stranci".
50. S obzirom na odluku Ustavnog suda u ovom predmetu,
nema osnova za razmatranje prvoapelantovog prijedloga
za donošenje privremene mjere od 22. oktobra 2010.
godine i 8. septembra 2011. godine, kao ni
drugoapelanticinog prijedloga od 29. novembra 2010.
godine.
51. Na osnovu člana 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.
52. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, s. r.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudaca,
u predmetu broj AP 4525/10, rješavajući apelaciju Bojana
Glamočanina i Anite Ristanović, na temelju članka VI/3.(b)
Ustava Bosne i Hercegovine, članka 59. stavak 2. alineja 2. i
članka 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br.
60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, dopredsjednica
Seada Palavrić, dopredsjednica
Mirsad Ćeman, sudac
Zlatko M. Knežević, sudac
na sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Odbija se kao neutemeljena apelacija Bojana
Glamočanina i Anite Ristanović podnesena protiv:
- Presude Vrhovnog suda Republike Srpske broj 11 0 U
001356 11 Uvp od 20. srpnja 2011. godine, Presude Okružnog
suda u Banjoj Luci broj 11 0 U 001356 09 U od 13. rujna 2010.
godine, Rješenja Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica
Republike Srpske broj 18. 05/2 R 518/08 od 28. studenoga
2008. godine i Zaključka o dozvoli izvršenja Ministarstva za
izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Odsjek Banja
Luka, broj I-08-1447/02 od 18. ožujka 2008. godine;
- Presude Okružnog suda u Banjoj Luci broj 11 0 U
001429 09 U od 13. rujna 2010. godine, Rješenja Ministarstva
za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske broj 18. 05/2-R
512/08 od 27. studenoga 2008. godine i Zaključka o dozvoli
izvršenja Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike
Srpske, Odsjek Banja Luka, broj I-08-1447/02 od 18. ožujka
2008. godine.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. Bojan Glamočanin (u daljnjem tekstu: prvoapelant) iz
Banje Luke, kojeg zastupa Radmila Plavšić, odvjetnica iz
Banje Luke, podnio je 22. listopada 2010. godine
apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Presude Okružnog
suda u Banjoj Luci (u daljnjem tekstu: Okružni sud) broj
1
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11 0 U 001356 09 U od 13. rujna 2010. godine, Rješenja
Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike
Srpske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo za izbjeglice i
raseljena lica) broj 18. 05/2 R 518/08 od 28. studenoga
2008. godine i Zaključka o dozvoli izvršenja Ministarstva
za izbjeglice i raseljena lica, Odsjek Banja Luka (u
daljnjem tekstu: Odsjek Banja Luka), broj I-08-1447/02
od 18. ožujka 2008. godine. Prvoapelant je, također,
podnio zahtjev za donošenje privremene mjere kojom bi
Ustavni sud obustavio izvršenje navedenog zaključka o
dozvoli izvršenja do donošenja odluke o apelaciji.
Prvoapelant je dopunio apelaciju 2. studenoga 2010.
godine.
2. Prvoapelant je 8. rujna 2011. godine Ustavnom sudu
podnio novu apelaciju, apelaciju broj AP 3557/11, protiv
Presude Vrhovnog suda Republike Srpske (u daljnjem
tekstu: Vrhovni sud) broj 11 0 U 001356 11 Uvp od 20.
srpnja 2011. godine i zahtjev za donošenje privremene
mjere kojom bi Ustavni sud obustavio izvršenje Zaključka
o dozvoli izvršenja Odsjeka Banja Luka broj I-08-1447/02
od 18. ožujka 2008. godine.
3. Anita Ristanović (u daljnjem tekstu: drugoapelantica) iz
Banje Luke, koju zastupa Jadranka Ivanović, odvjetnica iz
Banje Luke, podnijela je 29. studenoga 2010. godine
apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Presude Okružnog
suda broj 11 0 U 001429 09 U od 13. rujna 2010. godine,
Rješenja Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica broj 18.
05/2-R 512/08 od 27. studenoga 2008. godine i Zaključka
o dozvoli izvršenja Odsjeka Banja Luka broj I-08-1447/02
od 18. ožujka 2008. godine. Drugoapelantica je, također,
podnijela zahtjev za donošenje privremene mjere kojom bi
Ustavni sud obustavio izvršenje zaključka o dozvoli
izvršenja Odsjeka Banja Luka od 18. ožujka 2008. godine
do donošenja odluke o apelaciji.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
4. Na temelju članka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
Okružnog suda i Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica
zatraženo je 3. prosinca 2010. godine da dostave odgovore
na apelaciju broj AP 4525/10. Od Vrhovnog suda je
zatraženo 10. rujna 2011. godine da dostavi odgovor na
apelaciju broj AP 3557/11.
5. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica je 24. prosinca
2010. godine dostavilo odgovor na apelaciju AP 4525/10.
Okružni sud nije dostavio odgovor na apelaciju. Također,
ni Vrhovni sud nije dostavio odgovor na apelaciju AP
3557/11.
6. Na temelju članka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
Okružnog suda i Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica,
Odsjek Banja Luka, zatraženo je 7. prosinca 2010. godine
da dostave odgovore na apelaciju broj AP 5305/10.
7. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica je odgovor na
apelaciju dostavilo 24. prosinca 2010. godine. Okružni
sud i Odsjek Banja Luka nisu dostavili odgovore na
apelaciju.
8. Na temelju članka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,
odgovori na apelacije br. AP 4525/10 i AP 5305/10
Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica dostavljeni su
prvoapelantu i drugoapelantici 29. prosinca 2010. godine.
9. S obzirom na to da apelacije br. AP 4525/10, AP 3557/11
i AP 5305/10 ukazuju na isti činjenični supstrat, te da je
riječ o strankama u postupcima u istoj pravnoj stvari,
Ustavni sud je, sukladno članku 31. stavak 1. Pravila
Ustavnog suda, donio odluku o spajanju navedenih
predmeta u kojima će voditi jedan postupak i donijeti
jednu odluku pod brojem AP 4525/10.
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III. Činjenično stanje
10. Činjenice predmeta koje proizlaze iz navoda prvoapelanta
i drugoapelantice i dokumenata predočenih Ustavnom
sudu mogu se sumirati na sljedeći način.
a) Činjenice zajedničke za oba predmeta
11. Zaključkom o dozvoli izvršenja Odsjeka Banja Luka broj
I-08-1447/02 od 18. ožujka 2008. godine (u ponovnom
postupku) potvrđeno je da je konačna, obvezujuća i
izvršna odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih
lica i izbjeglica Sarajevo (u daljnjem tekstu: CRPC) broj
642-413-1/1 od 24. listopada 2000. godine, kojom je
potvrđeno da je Vildana Kapo iz Banje Luke 1. travnja
1992. godine bila nositelj stanarskog prava na stanu u
Banjoj Luci u ulici Milana Tepića broj 27/I, stan broj 5
(ranija ulica Vladimira Nazora broj 31; u daljnjem tekstu:
sporni stan), čiji je nositelj prava raspolaganja i davatelj
na korištenje Kliničko-bolnički centar Banja Luka.
12. Navedenim zaključkom je utvrđen prestanak prava
korištenja spornog stana prvoapelantu kao privremenom
korisniku koji isti stan koristi na temelju kupoprodajnog
ugovora zaključenog 11. studenoga 2005. godine sa
ranijim korisnikom stana, drugoapelanticom, koja je u
međuvremenu sporni stan otkupila ugovorom koji je
ovjeren u Osnovnom sudu u Banjoj Luci pod brojem OV17013/05. Prestanak prava korištenja je određen po isteku
roka od 15 dana računajući od dana prijema ovog
zaključka. Istodobno je određeno da prvoapelant nema
pravo na alternativni smještaj, te je pozvan da tražitelju
izvršenja stan preda mirnim putem. U protivnom,
izvršenje će se provesti uz asistenciju MUP-a Banja Luka,
s tim što žalba ne odlaže započeto izvršenje, u smislu
članka 264. stavak 2. Zakona o općem upravnom
postupku.
b) Činjenice u predmetu AP 4525/10 i AP 3557/11
13. Odlučujući o prvoapelantovoj žalbi protiv Zaključka o
dozvoli izvršenja Odsjeka Banja Luka broj I-08-1447/02
od 18. ožujka 2008. godine, Ministarstvo za izbjeglice i
raseljena lica je Rješenjem broj 18. 05/2 R 518/08 od 28.
studenoga 2008. godine odbilo kao neutemeljenu
prvoapelantovu žalbu i potvrdilo prvostupanjski
zaključak. U obrazloženju navedenog rješenja, između
ostalog, istaknuto je da se nespornim ukazuje da je
Vildana Kapo pravodobno podnijela zahtjev za izvršenje
Odluke CRPC-a broj 642-413-1/1 od 24. listopada 2000.
godine, kojom je potvrđeno da je 1. travnja 1992. godine
bila nositelj stanarskog prava na spornom stanu, koju
odluku je primila 8. lipnja 2001. godine, a zahtjev za
izvršenje je podnijela 7. lipnja 2002. godine. Pri tome je
istaknuto da ovaj organ uprave uvažava stav Vrhovnog
suda Republike Srpske u upravnom sporu povodom istog
predmeta u kojem je tužiteljica bila Vildana Kapo, kada je
istaknuto: "[…] da se pod pojmom donošenja odluke za
koji se vezuje početak toka roka za zahtijevanje njenog
izvršenja treba shvatiti kako postupak izdavanja, tako i
postupak njene dostave stranci, te da stoga kao nesporno
proizilazi da se zahtjev Vildane Kapo za izvršenje
navedene odluke ima smatrati kao blagovremen". Također
je naglašeno da predmetni stan nikako nije mogao biti
otkupljen, jer spor u konkretnoj pravnoj stvari nije bio
pravomoćno okončan ni u vrijeme otkupa stana, kao ni u
vrijeme njegovog daljnjeg prometovanja putem
kupoprodajnog ugovora.
14. Okružni sud je Presudom broj 11 0 U 001356 09 U od 13.
rujnaa 2010. godine, odlučujući u upravnom sporu o
prvoapelantovoj tužbi protiv drugostupanjskog rješenja
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Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, tužbu odbio kao
neutemeljenu. U obrazloženju presude Okružni sud je,
između ostalog, naveo da je pravni stav izražen u
pobijanom aktu pravilan, da ga prihvaća i Okružni sud i
da se ne može dovesti u sumnju navodima prvoapelantove
tužbe. Dalje je naglašeno da je nesporno da je člankom 2.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju
odluka CRPC-a ("Službeni glasnik Republike Srpske"
broj 65/01), kojim se mijenja članak 5. stavak 2. istog
zakona ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 31/99 i
39/00), propisano da se zahtjev za izvršenje odluke
CRPC-a, kojom se potvrđuje stanarsko pravo, mora
podnijeti u roku od 18 mjeseci od dana donošenja odluke
CRPC-a. Okružni sud je obrazložio da navedenu odredbu
treba tumačiti na sljedeći način: "[…] da se pod pojmom
donošenja odluke ima shvatiti postupak izdavanja i
postupak dostave odluke stranci koja je izdavanje
zahtijevala, jer bi drugačije tumačenje i primjena te
zakonske odredbe dovela do mogućnosti da stranka ne zna
da je odluka donesena, a time i za njenu sadržinu u
osamnaestomjesečnom roku predviđenom za njeno
izvršenje, iz čega proizlazi da rok za podnošenje zahtjeva
za izvršenje odluke CRPC-a počinje teći njenim
dostavljanjem stranci, koje tumačenje proizlazi i iz člana
206. Zakona o opštem upravnom postupku ('Službeni
glasnik RS' br. 13/02 i 87/07, bez kasnije izmjene i
dopune objavljene u 'Službenom glasniku RS' broj 50/10,
u daljnjem tekstu: ZOUP) prema kojoj se rješenje donosi i
dostavlja stranci u roku od mjesec dana ili u roku od dva
mjeseca u zavisnosti od toga da li je potrebno sprovoditi
poseban ispitni postupak ili ne, kao i iz odredaba člana
232. istog zakona, gdje se pod rokom za donošenje
rješenja po žalbi podrazumijeva donošenje i dostava
rješenja stranci".
15. Okružni sud je zaključio da je Odlukom CRPC-a broj
642-413-1/1 od 24. listopada 2000. godine potvrđeno da
je Vildana Kapo 1. travnja 1992. godine bila nositelj
stanarskog prava na spornom stanu, da je odluku CRPC-a
primila 8. lipnja 2001. godine, a zahtjev za njezino
izvršenje podnijela 7. lipnja 2002. godine, pa smatra da je
zahtjev pravodobno podnesen, u roku od 18 mjeseci,
ocjenjujući pobijani akt pravilnim. U tom smislu, Okružni
sud se pozvao i na jasno izražen stav Vrhovnog suda
Republike Srpske u istoj upravnoj stvari, tj. Presudi broj
11 0 U 000 326 09 Uvp od 19. travnja 2010. godine
(kojom je uvažen zahtjev za izvanredno preispitivanje).
16. Vrhovni sud je Presudom broj 11 0 U 001356 11 Uvp od
20. srpnja 2011. godine odbio kao neutemeljen
prvoapelantov zahtjev za izvanredno preispitivanje
Presude Okružnog suda broj 11 0 U 001356 09 U od 13.
rujna 2010. godine.
17. U obrazloženju presude Vrhovni sud je ukazao na to da je
nesporno da je odredbom članka 5. stavak 2. Zakona o
izvršenju odluka CRPC-a propisano da se zahtjev za
izvršenje odluke Komisije kojom se potvrđuje stanarsko
pravo mora podnijeti u roku od osamnaest mjeseci od
dana donošenja odluke Komisije, međutim, isto tako,
imajući u vidu odredbu članka 14. istog zakona kojom je
propisano da se u postupku izvršenja odluka CRPC-a
primjenjuju odredbe ZOUP-a ako navedenim zakonom
nije drugačije propisano, ovaj sud nalazi pravilnim stav
iznijet u pobijanoj presudi, tj. da se na pitanje računanja
roka u kojem se podnosi zahtjev za izvršenje CRPC
odluke ima primijeniti odredba članka 206. ZOUP-a, tako
da radnja donošenja rješenja uključuje i radnju njegovog
dostavljanja, jer bi drugačije tumačenje i primjena te
zakonske odredbe dovela do mogućnosti da stranka ne
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zna da je odluka donesena, a time i za njenu sadržinu u
osamnaestomjesečnom roku predviđenom za njeno
izvršenje, iz čega proizilazi da rok za podnošenje zahtjeva
za izvršenje odluke CRPC-a počinje teći njenim
dostavljanjem stranci. Pri ovakvom stanju stvari, Vrhovni
sud nalazi da pobijanom presudom Okružnog suda nije
ostvaren razlog povrede zakona iz članka 35. stavak 2.
Zakona o upravnim sporovima (u daljnjem tekstu: ZUS),
pa je na temelju odredbe članka 40. stavak 1. istog zakona
prvoapelantov zahtjev odbijen kao neutemeljen.
c) Činjenice u predmetu AP 5305/10
18. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica je Rješenjem
broj 18. 05/2 R 512/08 od 27. studenoga 2008. godine,
odlučujući o drugoapelantičinoj žalbi protiv Zaključka o
dozvoli izvršenja broj I-08-1447/02 od 18. ožujka 2008.
godine, odbilo kao neutemeljenu drugoapelantičinu žalbu
i potvrdilo prvostupanjski zaključak. U obrazloženju
navedenog rješenja, između ostalog, istaknuto je da je kao
nesporno utvrđeno da je Odlukom CRPC-a broj 642-4131/1 potvrđeno da je Vildana Kapo 1. travnja 1992. godine
bila nositelj stanarskog prava na spornom stanu. Kako je
odredbom članka 5. stavak 2. Zakona o izvršenju odluka
CRPC-a propisan rok za podnošenje zahtjeva za izvršenje
ovih odluka, to je na temelju potvrde danskog Vijeća za
izbjeglice sa sjedištem u Kopenhagenu broj 337352229 od
13. listopada 2003. godine kao nesporno utvrđeno da je
Vildana Kapo 8. lipnja 2001. godine preuzela Odluku
CRPC-a broj 642-413-1/1 od 24. listopada 2000. godine,
koju je CRPC Sarajevo 10. svibnja 2001. godine dostavio
Vijeću za izbjeglice u Danskoj, te da je nakon
preuzimanja odluke CRPC-a zahtjev za izvršenje
navedene
odluke
drugoapelantica
podnijela
prvostupanjskom organu uprave 7. lipnja 2002. godine.
Dalje je navedeno da se uvažava stav Vrhovnog suda
Republike Srpske u upravnom sporu povodom istog
predmeta u kojem je tužiteljica bila Vildana Kapo, a
kojim je istaknuto: "[…] da se pod pojmom donošenja
odluke za koji se vezuje početak toka roka za zahtijevanje
njenog izvršenja treba shvatiti kako postupak izdavanja,
tako i postupak njene dostave stranci, iz čega proizlazi
kao nesporno da se zahtjev Vildane Kapo za izvršenje
navedene odluke ima smatrati kao blagovremen".
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica ukazuje na to da
ostaje nejasno da je drugoapelantica otkupila predmetni
stan na temelju ugovora o otkupu stana zaključenog 2004.
godine sa davateljem stana na korištenje, a potom da je
zaključen i kupoprodajni ugovor između drugoapelantice i
prvoapelanta 11. studenoga 2005. godine, kada je već bio
podnesen zahtjev Vildane Kapo za izvršenje odluke
CRPC-a, koji je prvostupanjski organ uprave primio 7.
lipnja 2002. godine, jer ovo Ministarstvo smatra da
predmetni stan nikako nije mogao biti otkupljen, budući
da spor u konkretnoj pravnoj stvari nije bio pravomoćno
okončan, ni u vrijeme otkupa stana, ni u vrijeme njegovog
kasnijeg prometovanja putem kupoprodajnog ugovora.
19. Okružni sud je Presudom broj 11 0 U 001429 09 U od 13.
rujna 2010. godine, odlučujući u upravnom sporu o
drugoapelantičinoj tužbi protiv drugostupanjskog Rješenja
Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica broj 18.05/2-R
512/08 od 27. studenoga 2008. godine, tužbu odbio kao
neutemeljenu. U obrazloženju presude Okružni sud je,
između ostalog, naveo da je pravni stav izražen u
pobijanom aktu pravilan, da ga prihvaća i Okružni sud i
da se ne može dovesti u sumnju navodima
drugoapelantičine tužbe. Dalje je naglašeno da je
nesporno da je člankom 2. Zakona o izmjenama i

Сриједа, 18. 4. 2012.

dopunama Zakona o izvršenju odluka CRPC-a ("Službeni
glasnik Republike Srpske" broj 65/01), kojim se mijenja
članak 5. stavak 2. istog zakona ("Službeni glasnik
Republike Srpske" br. 31/99 i 39/00), propisano da se
zahtjev za izvršenje odluke CRPC-a, kojom se potvrđuje
stanarsko pravo, mora podnijeti u roku od 18 mjeseci od
dana donošenja odluke CRPC-a. Okružni sud je
obrazložio da navedenu odredbu treba tumačiti na sljedeći
način: "[…] da se pod pojmom donošenja odluke ima
shvatiti postupak izdavanja i postupak dostave odluke
stranci koja je izdavanje zahtijevala, jer bi drugačije
tumačenje i primjena te zakonske odredbe dovela do
mogućnosti da stranka ne zna da je odluka donesena, a
time i za njenu sadržinu u osamnaestomjesečnom roku
predviđenom za njeno izvršenje, iz čega proizlazi da rok
za podnošenje zahtjeva za izvršenje odluke CRPC-a
počinje teći njenim dostavljanjem stranci, što proizlazi i iz
člana 206. Zakona o opštem upravnom postupku, prema
kojem se rješenje donosi i dostavlja stranci u roku od
mjesec dana ili u roku od dva mjeseca u zavisnosti od toga
da li je potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak ili
ne, kao i iz odredaba člana 232. istog zakona, gdje se pod
rokom za donošenje rješenja po žalbi podrazumijeva
donošenje i dostava rješenja stranci".
20. Okružni sud je, imajući u vidu da je Odlukom CRPC-a
broj 642-413-1/1 od 24. listopada 2000. godine potvrđeno
da je Vildana Kapo 1. travnja 1992. godine bila nositelj
stanarskog prava na spornom stanu, da je navedenu
odluku CRPC-a primila 8. lipnja 2001. godine, te da je
zahtjev za njezino izvršenje podnijela 7. lipnja 2002.
godine, zaključio da je zahtjev pravodobno podnesen u
roku od 18 mjeseci, ocjenjujući pobijani akt pravilnim. U
tom smislu, Okružni sud se pozvao i na jasno izražen stav
Vrhovnog suda Republike Srpske u istoj upravnoj stvari,
tj. Presudi broj 11 0 U 000 326 09 Uvp od 19. travnja
2010. godine (kojom je uvažen zahtjev za izvanredno
preispitivanje).
IV. Apelacija
a) Prvoapelantovi navodi
21. Prvoapelant se žali da mu je pobijanim odlukama
prvenstveno povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz
članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6.
stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu: Europska
konvencija) zbog proizvoljne primjene članka 5. stavak 2.
Zakona o izvršenju odluka CRPC-a. Zbog navedenih
razloga, prvoapelant smatra da su mu povrijeđena i prava
iz članka II/3.(f) i (k) Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 1,
8. i 13. Europske konvencije, te članka 1. Protokola broj 1
uz Europsku konvenciju. Nakon što je naveo redoslijed
događanja u predmetnom postupku pred organima uprave
i sudom, prvoapelant ponovno naglašava da je u
konkretnom slučaju pogrešno primijenjen članak 5. stavak
2. Zakona o izvršenju odluka CRPC-a, tvrdeći da su
organi uprave i sud navedenu odredbu proizvoljno
tumačili, odnosno da nije ispravan pravni stav sudova iz
Republike Srpske, u pogledu primjene članka 5. stavak 2.
navedenog zakona, o pravodobnosti podnošenja zahtjeva
za izvršenje odluke CRPC-a koji je podnijela Vildana
Kapo. Prvoapelant je, dalje, veoma opširno tumačio
odredbe koje propisuju rok za podnošenje zahtjeva za
izvršenje odluka CRPC-a, te je, pobijajući stavove
upravnih organa i sudova, naveo da je Vildana Kapo, koja
je po profesiji novinarka: "[…] imala široku lepezu
savremenih medija, putem kojih se imenovana mogla
informisati o svojim pravima i obavezama, dakle, imala je
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mogućnost saznanja o donošenju odluke". Apelant smatra
da su: "[…] protekom prekluzivnih rokova [...] i
prolongiranjem [upravnih organa i sudova] povrijeđena
prava privremenih korisnika i vlasnika [...]". Također, on
smatra da je propisivanjem rokova za podnošenje zahtjeva
za izvršenje CRPC odluka došlo do miješanja u njegovo
pravo na imovinu, te da: "[…] računanje rokova za
podnošenje zahtjeva za izvršenje odluke CRPC od dana
prijema, što zakon ne propisuje, dovodi do pravne
nesigurnosti građana". Dajući šire obrazloženje u tom
smislu, prvoapelant se pozvao na Odluku Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine broj AP 1358/05, koja se, kako
navodi, tiče pravodobnosti podnošenja zahtjeva za
izvršenje odluke CRPC-a. Stoga, apelant ističe da su mu
pobijanim odlukama, zbog proizvoljne primjene
materijalnog prava, povrijeđeni pravo na pravično
suđenje, pravo na dom, pravo na imovinu i pravo na
djelotvoran pravni lijek.
Prvoapelant je posebno istakao: "[…] da nije nikada bio
nosilac stanarskog prava ili korisnik stana, jer je vlasnik
predmetne imovine, tačnije vlasnik poslovnog prostora,
tako da traženi stan nije u mogućnosti ni da vrati, jer je
uknjižen u knjigu poslovnih zgrada i poslovnih prostorija
broj 358, sa pravom vlasništva 1/1, u kojem je otvorio
stomatološku ordinaciju 'City Dent' budući da je po struci
doktor stomatologije, a ambulanta je registrirana kod
nadležnog Ministarstva zdravlja". Prvoapelant smatra da
se u konkretnom slučaju radi o proizvoljnoj primjeni
odredaba koje se tiču rokova za podnošenje zahtjeva za
izvršenje odluke CRPC-a, zbog čega je prekršeno i pravo
na imovinu.
Dalje, prvoapelant je zatražio da Ustavni sud usvoji
njegovu apelaciju i donese privremenu mjeru kojom bi
naredio tuženoj strani obustavu izvršenja Zaključka o
dozvoli izvršenja Odsjeka Banja Luka broj I-08-1447/02
od 18. ožujka 2008. godine, te da ta obustava traje do
donošenja odluke Ustavnog suda o apelaciji. Uz apelaciju
je, također, dostavio svu dokumentaciju koju su izdali
nadležni organi, koja se odnosi na sadašnji status
predmetnog prostora, tj. poslovni prostor.
Prvoapelant je dopunio apelaciju 2. studenoga 2010.
godine, koja se u cijelosti odnosi na dopunu obrazloženja
zahtjeva za donošenje privremene mjere. Ističe da je
savjestan posjednik i vlasnik predmetnog stana, sada
poslovnog prostora, jer je vlasništvo na navedenom stanu
stekao na temelju zaključenog ugovora o kupovini
predmetnog stana sa drugoapelanticom, da je izvršio
polaganje isprava u knjigu etažnih vlasnika u nadležnom
organu republičke uprave, da je proveo potrebnu
proceduru za dobivanje suglasnosti, urbanističke i
građevinske dozvole, i da je uz suglasnost Upravnog
odbora zgrade izvršio pretvaranje spornog stana u
poslovni prostor – stomatološku ordinaciju u kojoj
trenutno radi. Apelant u dopuni apelacije i dalje predlaže
da Ustavni sud usvoji njegovu apelaciju i donese
privremenu mjeru kojom bi naredio tuženoj strani
obustavu izvršenja Zaključka o dozvoli izvršenja Odsjeka
Banja Luka broj I-08-1447/02 od 18. ožujka 2008. godine
do donošenja odluke Ustavnog suda.
Apelacijom broj AP 3557/11 od 8. rujna 2011. godine
prvoapelant pobija Presudu Vrhovnog suda broj 11 0 U
001356 11 Uvp navodeći da su mu i ovom presudom
povrijeđena prava iz članka II/3.(e), (f) i (k) Ustava Bosne
i Hercegovine i čl. 6. stavak 1, 8. i 13. Europske
konvencije, te članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku
konvenciju. Ponovno naglašava da je u konkretnom
slučaju pogrešno primijenjen članak 5. stavak 2. Zakona o
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izvršenju odluka CRPC-a, jer je proizvoljno tumačen
navedeni propis, odnosno da nije ispravan pravni stav
sudova iz Republike Srpske u pogledu pravodobnosti
podnošenja zahtjeva za izvršenje odluke CRPC-a koji je
podnijela Vildana Kapo, te i dalje predlaže da Ustavni sud
usvoji njegovu apelaciju i donese privremenu mjeru
kojom bi naredio tuženoj strani obustavu izvršenja
Zaključka o dozvoli izvršenja Odsjeka Banja Luka broj I08-1447/02 od 18. ožujka 2008. godine do donošenja
odluke Ustavnog suda.
b) Drugoapelantičini navodi
26. Drugoapelantica smatra da su joj pobijanim odlukama
povrijeđena prava iz članka II/3.(e), (f) i (k) Ustava Bosne
i Hercegovine i čl. 6. stavak 1, 8. i članka 1. Protokola
broj 1 uz Europsku konvenciju. Drugoapelantica navodi
kronologiju postupanja nadležnih organa i Okružnog suda
u konkretnom predmetu, te ističe da je pogrešno
primijenjen članak 5. stavak 2. Zakona o izvršenju odluka
CRPC-a, jer je proizvoljno tumačen navedeni propis,
odnosno da nije ispravan pravni stav sudova iz Republike
Srpske u pogledu pravodobnosti podnošenja zahtjeva za
izvršenje odluke CRPC-a koji je podnijela Vildana Kapo.
Drugoapelantica smatra da je Okružni sud potpuno
zanemario činjenicu da je Odlukom CRPC-a broj 642413-1/1 od 24. listopada 2000. godine potvrđeno da je
Vildana Kapo 1. travnja 1992. godine bila nositelj
stanarskog prava na spornom stanu, da je Vildana Kapo
navedenu odluku CRPC-a primila 8. lipnja 2001. godine,
te da je, stoga, imala vremena zahtijevati izvršenje odluke
CRPC-a u narednih deset mjeseci, što nije učinila,
odnosno da je imala razuman rok za ostvarivanje svojih
prava utvrđenih zakonom. Dalje, drugoapelantica daje
svoje veoma opširno tumačenje odredaba zakona kojim je
propisan rok za podnošenje zahtjeva za izvršenje odluka
CRPC-a, te pobijajući stavove upravnih organa i
Okružnog suda, navodi da je Vildana Kapo imala
mogućnost da sazna da je CRPC donio predmetnu odluku
budući da se odluke CRPC-a javno objavljuju u
elektronskim medijima, na web-stranici CRPC-a, i da su
javno objavljivane na oglasnim tablama regionalnih ureda
u kojima su CRPC povjerenstva obavljala svoju
djelatnost. Na temelju svega navedenog, drugoapelantica
smatra pravilnim tumačenje zakonske odredbe da rok za
izvršenje odluke CRPC-a od 18 mjeseci teče od dana
donošenja odluke i da je ovakav stav Ustavni sud iskazao
u Odluci broj AP 1358/05 navodeći da je rok od 18
mjeseci: "[…] zakonom propisan prekluzivni rok za
podnošenje zahtjeva za izvršenje, pa kako je u
konkretnom slučaju apelantu Alojzu Franiću priznato
pravo na povrat stana odlukom CRPC još 12. novembra
1998. godine, a apelant nije sve do 11. februara 2002.
godine tražio izvršenje odluke CRPC-a, zbog čega je
njegov zahtjev za izvršenje odbačen kao neblagovremen".
Kako je predmetni stan dobila na korištenje u zakonom
propisanom postupku, i na isti način ga otkupila uz
potvrdu nadležnih organa, dakle kako je predmetni stan
otkupila savjesno i sukladno zakonu, a potom ga prodala
savjesnom kupcu (prvoapelantu), tvrdi da su joj u
predmetnim postupcima i u pobijanim odlukama
proizvoljnim tumačenjem Zakona o izvršenju odluka
CRPC-a i Zakona o općem upravnom postupku grubo
prekršeni pravo na pravično suđenje, pravo na imovinu i,
konačno, pravo na diskriminaciju.
27. Drugoapelantica je zatražila da Ustavni sud usvoji njezinu
apelaciju i donese privremenu mjeru kojom bi naredio
obustavu izvršenja Zaključka o dozvoli izvršenja Odsjeka
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Banja Luka broj I-08-1447/02 od 18. ožujka 2008. godine
do donošenja odluke Ustavnog suda povodom apelacije.
c) Odgovor na apelacije
28. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica je 24. prosinca
2010. godine dostavilo jedan odgovor koji se odnosi i na
apelaciju broj AP 4525/10 i na apelaciju broj AP 5305/10.
U svezi sa navodima prvoapelanta i drugoapelantice da su
im povrijeđena prava i temeljne slobode koje štiti Ustav
BiH i međunarodni dokumenti koji se primjenjuju u BiH,
ističe da je u vođenju upravnog postupka u pogledu
dužine trajanja roka za izvršenje odluka CRPC-a
postupano sukladno pravnom shvaćanju Vrhovnog suda
Republike Srpske, pa predlaže da se apelacije
prvoapelanta i drugoapelantice odbiju kao neutemeljene.
V. Relevantni propisi
29. Zakon o izvršenju odluka Komisije za imovinske
zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica ("Službene novine
Federacije BiH" broj 43/99) u relevantnom dijelu glasi:
Član 5. stav 2.
Zahtjev za izvršenje odluke Komisije kojom se potvrđuje
stanarsko pravo mora se podnijeti u roku od godinu dana od
dana donošenja odluke Komisije, odnosno za odluke koje su
donesene prije stupanja na snagu ovog zakona u roku od
godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
30. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju
odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i
izbjeglica ("Službene novine Federacije BiH" broj 51/00)
u relevantnom dijelu glasi:
Članak 5. stavak 2.
Zahtjev za provođenje odluke Komisije kojom se potvrđuje
stanarsko pravo se mora podnijeti u roku od 18 mjeseci od
dana kada je izdata odluka Komisije, ili za odluke koje su
izdate prije stupanja na snagu ovog zakona, u roku od 18
mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
31. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju
odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i
izbjeglica ("Službeni glasnik Federacije BiH" br. 56/01 i
24/03) u relevantnom dijelu glasi:
Član 2.
U članu 5. stav 2. se mijenja i glasi:
Zahtjev za izvršenje odluke Komisije kojom se potvrđuje
stanarsko prava mora se podnijeti u roku od osamnaest mjeseci
od dana donošenja odluke Komisije.
VI. Dopustivost
32. Sukladno članku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovome Ustavu, kada ona
postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u
Bosni i Hercegovini.
33. Sukladno članku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako
se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj
apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom
pravnom lijeku koji je koristio.
a) Dopustivost apelacija u predmetu br. AP 4525/10, u
odnosu na Presudu Okružnog suda broj 11 0 U 001356
09 U od 13. rujna 2010. godine, i br. AP 3557/11, u
odnosu na Presudu Vrhovnog suda broj 11 0 U 001356
11 Uvp od 20. srpnja 2011. godine
34. U pogledu dopustivosti prvoapelantove apelacije u
predmetu broj AP 4525/10, predmet pobijanja apelacijom
je Presuda Okružnog suda broj 11 0 U 001356 09 U od
13. rujna 2010. godine, protiv koje nema drugih
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djelotvornih pravnih lijekova mogućih prema zakonu.
Zatim, pobijanu presudu prvoapelant je primio 14.
listopada 2010. godine, a apelacija je podnesena 22.
listopada 2010. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je
propisano člankom 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda.
35. U pogledu dopustivosti prvoapelantove apelacije u
predmetu broj AP 3557/11, predmet pobijanja apelacijom
je Presuda Vrhovnog suda broj 11 0 U 001356 11 Uvp od
20. srpnja 2011. godine. Pobijanu presudu prvoapelant je
primio 9. kolovoza 2011. godine, a apelacija je podnesena
8. rujna 2011. godine, dakle u roku od 60 dana, kako je
propisano člankom 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda.
Konačno, obje prvoapelantove podnesene apelacije
ispunjavaju i uvjete iz članka 16. st. 2. i 4. Pravila
Ustavnog suda, jer nisu očito (prima facie) neutemeljene,
niti postoji neki drugi formalni razlog zbog kojeg
apelacije nisu dopustive.
b) Dopustivost apelacije u predmetu broj AP 5305/10, u
odnosu na Presudu Okružnog suda broj 11 0 U 001429
09 U od 13. rujna 2010. godine
36. U pogledu dopustivosti drugoapelantičine apelacije,
predmet pobijanja apelacijom je Presuda Okružnog suda
broj 11 0 U 001429 09 U od 13. rujna 2010. godine, protiv
koje nema drugih djelotvornih pravnih lijekova mogućih
prema zakonu. Zatim, pobijanu presudu drugoapelantica
je primila 8. listopada 2010. godine, a apelacija je
podnesena 29. studenoga 2010. godine, tj. u roku od 60
dana, kako je propisano člankom 16. stavak 1. Pravila
Ustavnog suda. Konačno, apelacija ispunjava i uvjete iz
članka 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer nije očito
(prima facie) neutemeljena, niti postoji neki drugi
formalni razlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva.
37. Imajući u vidu odredbe članka VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud je utvrdio da apelacije prvoapelanta i
drugoapelantice
ispunjavaju
uvjete
u
pogledu
dopustivosti.
VII. Meritum
38. Ustavni sud zapaža da se i prvoapelant i drugoapelantica
žale da su im pobijanim presudama povrijeđena prava iz
članka II/3.(e), (f) i (k) Ustava Bosne i Hercegovine i čl.
6. stavak 1, 8. i 13. Europske konvencije, te članka 1.
Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
Pravo na pravično suđenje
Članak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom
dijelu glasi:
Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uživaju
ljudska prava i temeljne slobode iz ovog članka, stavak 2 što
uključuje:
e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim
stvarima, i druga prava vezana za krivične postupke.
Članak 6. stavak 1. Europske konvencije u relevantnom
dijelu glasi:
1. Prilikom utvrđivanja građanskih prava i obveza ili
osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega, svako ima
pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred
neovisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenim sudom. […]
39. U konkretnom slučaju, prvoapelant i drugoapelantica se
žale na postupanje organa uprave i sudova u svezi sa
tumačenjem odredbe članka 5. stavak 2. Zakona o
izvršenju odluka CRPC-a, odnosno u svezi sa početkom
računanja rokova za podnošenje zahtjeva za izvršenje
odluke CRPC-a, kojom se potvrđuje stanarsko pravo.
Smatraju da su organi uprave i sudovi proizvoljno
primijenili navedenu odredbu zakona jer je Ministarstvo
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za izbjeglice i raseljena lica rješenjem odbilo kao
neutemeljenu njihovu žalbu izjavljenu protiv zaključka
Odsjeka Banja Luka o dozvoli izvršenja od 18. ožujka
2008. godine, što je potvrđeno presudama Okružnog suda,
odnosno kojim je potvrđeno da je Vildana Kapo
pravodobno podnijela zahtjev za izvršenje Odluke CRPCa broj 642-413-1/1 od 24. listopada 2000. godine, u smislu
članka 5. stavak 2. navedenog zakona. S tim u svezi, oni
ukazuju na to da je odredbom članka 5. stavak 2. jasno
propisano da je osoba kojoj je odlukom CRPC-a
potvrđeno stanarsko pravo dužna zahtjev za izvršenje
navedene odluke podnijeti u roku od osamnaest mjeseci
od dana donošenja odluke CRPC-a.
40. Ustavni sud iz obrazloženja pobijanih odluka zapaža da su
organi uprave i sudovi izrazili jedinstven stav u svezi sa
tumačenjem navedene odredbe zakona ukazujući na to da
se pod pojmom donošenja odluke za koju se vezuje
početak tijeka roka za zahtijevanje njezinog izvršenja
treba shvatiti, kako postupak izdavanja, tako i postupak
njezine dostave stranci, pa su, s tim u svezi, zaključili da
se u konkretnom slučaju zahtjev za izvršenje navedene
odluke CRPC-a ima smatrati pravodobnim. Također su
istakli da bi drugačije tumačenje i primjena te zakonske
odredbe dovela do toga da stranka ne zna da je odluka
donesena, a time ni za njezin sadržaj, u
osamnaestomjesečnom roku predviđenom za njezino
izvršenje, iz čega proizlazi da rok za podnošenje zahtjeva
za izvršenje odluke CRPC-a počinje teći njezinim
dostavljanjem stranci.
41. Dakle, u konkretnom slučaju, Ustavni sud nalazi da su
organi uprave i sudovi, u svezi s primjenom i tumačenjem
odredbe članka 5. stavak 2. Zakona o izvršenju odluka
CRPC-a, iskazali jedinstven stav, koji su jasno i
argumentirano obrazložili, zaključivši da je Vildana Kapo
pravodobno podnijela zahtjev za izvršenje odluke CRPC-a
od 24. listopada 2000. godine, jer iz obrazloženja
pobijanih odluka nesporno proizlazi da je Vildana Kapo
odluku CRPC-a preuzela 8. lipnja 2001. godine od Vijeća
za izbjeglice sa sjedištem u Kopenhagenu, Danska, što
znači da joj odluka CRPC-a nije osobno dostavljena i da
je navedenu odluku dobila i za nju saznala tek nakon više
od osam mjeseci od dana donošenja (24. listopada 2000.
godine), a da je zahtjev za izvršenje te odluke podnijela 7.
lipnja 2002. godine, na temelju čega su zaključili da je
zahtjev podnijela u roku od 10 mjeseci i 15 dana nakon
dostave odluke, što znači da je zahtjev podnijela
pravodobno. Osim toga, Ustavni sud zapaža da je Vrhovni
sud svoj stav dodatno obrazložio stavom da se na pitanje
računanja roka u kojem se podnosi zahtjev za izvršenje
odluke CRPC-a ima primijeniti odredba članka 206.
ZOUP-a, tako da radnja donošenja rješenja uključuje i
radnju njegove dostave, jer bi drugačije tumačenje i
primjena te zakonske odredbe dovela do toga da stranka
ne zna da je odluka donesena, a time ni za njezin sadržaj,
u osamnaestomjesečnom roku predviđenom za njezino
izvršenje, iz čega proizlazi da rok za podnošenje zahtjeva
za izvršenje odluke CRPC-a počinje teći njezinim
dostavljanjem stranci.
42. Ustavni sud podsjeća na to da je slična pravna pitanja kao
u predmetnim apelacijama razmatrao u Odluci broj AP
1524/06 (vidi Ustavni sud, odluka o dopustivosti i
meritumu od 8. studenoga 2007. godine, objavljena u
"Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 49/08),
kao vodećoj odluci u konkretnoj pravnoj stvari, a zatim i u
Odluci broj AP 3850/08 od 12. listopada 2011. godine
(vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 3850/08 od 12.
listopada 2011. godine, do objavljivanja u službenim
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glasnicima dostupna na web-stranici Ustavnog suda
www.ccbih.ba). Ustavni sud ističe da je u navedenim
odlukama iskazao stav da je formulacija odredbe članka 5.
stavak 2. Zakona o izvršenju odluka CRPC-a veoma
neuobičajena za pravni sustav Bosne i Hercegovine zbog
toga što djelovanje pojedinačnog akta "prema vani",
kojim se određuju izvjesna prava ili obveze pojedinca, ne
može započeti ukoliko nije dostavljen stranci koje se tiče
(na primjer, ne teče rok za žalbu). Ukoliko se radi o
konačnoj odluci, formalna pravomoćnost tog akta ne
može nastupiti ako se ne izvrši njegova dostava. Prema
tome, Ustavni sud smatra da je ovakva formulacija
odredbe protivna institutu djelovanja pravnog akta prema
strankama, tj. institutu formalne pravomoćnosti akta,
ovisno o tome radi li se o konačnom aktu ili ne.
43. Dakle, imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje i
tumačenje odredbe članka 5. stavak 2. Zakona o izvršenju
odluka CRPC-a u okviru organa uprave i redovitih
sudova, te dosadašnju praksu Ustavnog suda u sličnim
pravnim pitanjima kao u konkretnom slučaju, Ustavni sud
zaključuje da proizvoljnom primjenom materijalnog prava
i to odredbe članka 5. stavak 2. Zakona o izvršenju odluka
CRPC-a u predmetnoj pravnoj stvari nije povrijeđeno
pravo
na
pravično
suđenje
pravoapelanta
i
drugoapelantice.
44. U odnosu na pozivanje prvoapelanta i drugoapelantice na
Odluku Ustavnog suda broj AP 1358/05 od 9. veljače
2006. godine, apelanta Alojza Franjića (vidi Ustavni sud,
Odluka broj AP 1358/05 od 9. veljače 2006. godine,
dostupna na web-stranici Ustavnog suda www.ccbih.ba),
Ustavni sud podsjeća na to da je u toj odluci usvojio stav
da su rokovi iz članka 5. stavak 2. Zakona o izvršenju
odluka CRPC-a prekluzivni, pa je njegov zahtjev odbačen
kao nepravodoban, jer je protekao zakonom propisani,
prekluzivni rok za podnošenje zahtjeva za izvršenje,
odnosno da je apelant propustio iscrpiti sve pravne
lijekove moguće prema zakonu, zbog čega se apelacija ne
može razmatrati. Ustavni sud podsjeća na to da je u točki
9. te odluke navedeno: "U odnosu na osporenu presudu
Kantonalnog suda, Ustavni sud zapaža da je apelantu
priznato pravo na povrat stana odlukom CRPC-a, još 12.
novembra 1998. godine. Međutim, apelant nije, sve do 11.
februara 2002. godine, tražio izvršenje odluke CRPC-a,
zbog čega je njegov zahtjev za izvršenje odbačen kao
neblagovremen, jer je protekao zakonom propisani,
prekluzivni rok za podnošenje zahtjeva za izvršenje. Iz
navedenog proizlazi da je apelant propustio iscrpiti sve
pravne lijekove moguće prema zakonu, zbog čega se
apelacija ne može razmatrati".
45. Dakle, u slučaju na koji se apelanti pozivaju, nadležni
organi su odbacili (Ustavni sud nije našao da su postupali
proizvoljno) apelantov zahtjev za izvršenje odluke CRPCa, koji je podnesen 11. veljače 2002. godine, iako je
odluka CRPC-a donesena 12. studenoga 1998. godine, tj.
nakon proteka tri godine i tri mjeseca od donošenja
odluke. Činjenica je da su upravni organi i redoviti sud u
tom slučaju vezivali rok od 18 mjeseci za datum
donošenja odluke CRPC-a, a ne za datum dostavljanja te
odluke apelantu. Međutim, Ustavni sud nije mogao
utvrditi povredu apelantovog prava kao što je učinio u
Odluci broj AP 1524/06 i kasnije donesenim odlukama,
jer apelant u tom slučaju uopće nije naveo kada mu je
odluka CRPC-a dostavljena. U tom predmetu apelant je
kao opravdanje zašto zahtjev za izvršenje odluke CRPC-a
nije podnio u roku od 18 mjeseci od donošenja te odluke u
postupku pred redovitim sudovima naveo da je CRPC-u
podnio zahtjev, pa da je donesena Odluka broj 102-475-
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1/1 od 12. studenoga 1998. godine; da su odluke CRPC-a
konačne i obvezujuće, a da u njima nigdje ne stoji rok od
18 mjeseci u kojem treba podnijeti zahtjev za izvršenje te
odluke, te da on nije pravnik i da je mislio da je samim
dobivanjem te odluke nadležni općinski organ bio dužan
da ga uvede u posjed stana; zatim da je "odmah po
saznanju" podnio zahtjev za izvršenje predmetne odluke.
Ustavni sud, međutim, podsjeća na to da apelant niti u
postupku pred organima uprave i redovitim sudom, niti u
apelaciji Ustavnom sudom nije problematizirao pitanje
kada mu je odluka CRPC-a dostavljena, pa se tim
pitanjem nitko nije ni mogao baviti, niti iskazati neki stav,
kakav je Ustavni sud iskazao u Odluci broj AP 1524/06 i
odlukama koje su slijedile, odnosno kakav su izrazili
organi uprave i redoviti sudovi u apelaciji o kojoj je
Ustavni sud odlučio ovom odlukom.
46. Međutim, kako je već navedeno u prethodnim točkama
ove odluke, imajući u vidu stavove Ustavnog suda u
odlukama br. AP 1524/06 od 8. studenoga 2007. godine i
AP 3850/08 od 12. listopada 2011. godine, u pogledu
primjene i tumačenja odredbe članka 5. stavak 2. Zakona
o izvršenju odluka CRPC-a, koji se u cijelosti odnose na
predmetni slučaj, Ustavni sud ne nalazi razloge da u ovoj
odluci odstupi od prakse iskazane u Odluci broj AP
1358/05 od 9. veljače 2006. godine i koju slijedi do danas.
47. Stoga, Ustavni sud zaključuje da pobijanim odlukama nije
povrijeđeno pravo prvoapelanta i drugoapelantice na
pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
Ostali navodi
48. Ustavni sud smatra da, s obzirom na zaključke u svezi sa
povredom prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e)
Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1.
Europske konvencije, nije nužno posebno razmatrati
navode apelanata u odnosu na povredu prava na dom i
prava na imovinu, te prava na nediskriminaciju iz članka
II/3.(f) i (k) i članka II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i
članka 8. Europske konvencije, članka 1. Protokola broj 1
uz Europsku konvenciju i članka 14. Europske
konvencije, te članka 13. Europske konvencije.
VIII. Zaključak
49. Ustavni sud zaključuje da proizvoljnom primjenom
materijalnog prava, konkretno članka 5. stavak 2. Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluka
CRPC-a, nije prekršeno pravo na pravično suđenje iz
članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6.
stavak 1. Europske konvencije. Naime, ne postoji povreda
u situaciji kada su organi uprave i redoviti sud izrazili
stav: "[…] da se pod pojmom donošenja odluke ima
shvatiti postupak izdavanja i postupak dostave odluke
stranci koja je izdavanje zahtijevala, jer bi drugačije
tumačenje i primjena te zakonske odredbe dovela do
mogućnosti da stranka ne zna da je odluka donesena, a
time i za njenu sadržinu u roku od 18 mjeseci
predviđenom za njeno izvršenje, iz čega proizlazi da rok
za podnošenje zahtjeva za izvršenje odluke CRPC-a
počinje teći njenim dostavljanjem stranci, što proizlazi i iz
člana 206. Zakona o opštem upravnom postupku, prema
kojem se rješenje donosi i dostavlja stranci u roku od
mjesec dana ili u roku od dva mjeseca u zavisnosti od toga
da li je potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak ili
ne, kao i iz odredaba člana 232. istog zakona, gdje se pod
rokom za donošenje rješenja po žalbi podrazumijeva
donošenje i dostava rješenja stranci".
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50. S obzirom na odluku Ustavnog suda u ovom predmetu,
nema osnove za razmatranje prvoapelantovog prijedloga
za donošenje privremene mjere od 22. listopada 2010.
godine i 8. rujna 2011. godine, kao ni drugoapelantičinog
prijedloga od 29. studenoga 2010. godine.
51. Na temelju članka 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.
52. Prema članku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konačne i obvezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, v. r.
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Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет
судија, у предмету број АП 2477/10, рјешавајући апелацију
Јасмина Карића, на основу члана VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине, члана 16 став 4 тачка 1, члана 59 став 2
алинеје 1 и 2 и члана 61 ст. 1 и 3 Правила Уставног суда
Босне и Херцеговине ("Службени гласник Босне и
Херцеговине" бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:
Миодраг Симовић, предсједник
Валерија Галић, потпредсједница
Сеада Палаврић, потпредсједница
Мато Тадић, судија
Мирсад Ћеман, судија
на сједници одржаној 20. децембра 2011. године
донио је

ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ
И
МЕРИТУМУ1

Одбија се као неоснована апелација Јасмина Карића
поднесена против Рјешења Кантоналног суда у Тузли број
29 0 V 002732 10 Гж од 15. априла 2010. године и Рјешења
Општинског суда у Калесији број 29 0 V 002732 08 V од 21.
јануара 2010. године.
Одбацује се као недопуштена апелација Јасмина
Карића поднесена против Рјешења Кантоналног суда у
Тузли број 29 0 V 002732 10 Гж од 15. априла 2010. године
и Рјешења Општинског суда у Калесији број 29 0 V 002732
08 V од 21. јануара 2010. године у односу на повреду члана
2 став 1 тачка ц) у вези са ставом 6 Устава Федерације
Босне и Херцеговине због ненадлежности Уставног суда за
одлучивање.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и
Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и
Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и
у "Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и
Херцеговине".
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. Увод
1. Јасмин Карић (у даљњем тексту: апелант) из КалесијеРаинци Горњи, којег заступа Салих Механовић,
адвокат из Калесије, поднио је 21. јуна 2010. године
апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине (у
даљњем тексту: Уставни суд) против Рјешења
Кантоналног суда у Тузли (у даљњем тексту:
Кантонални суд) број 29 0 V 002732 10 од 15. априла
2010. године и Рјешења Општинског суда у Калесији
(у даљњем тексту: Општински суд) број 29 0 V 002732
08 V од 21. јануара 2010. године.

1

Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 27/12
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II. Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 22 ст. 1 и 2 Правила Уставног суда,
од Кантоналног и Општинског суда, као и Санеле
Букваревић затражено је 7. јуна и 20. октобра 2011.
године да доставе одговоре на апелацију.
3. Кантонални суд је доставио одговор на апелацију 29.
јуна 2011. године, Општински суд 22. јуна 2011.
године, а Санела Букваревић 8. новембра 2011.
године.
4. На основу члана 26 став 2 Правила Уставног суда,
одговори
Кантоналног
и
Општинског
суда
достављени су апеланту 29. августа 2011. године а
одговор Санеле Букваревић 16. новембра 2011.
године.
III. Чињенично стање
5. Чињенице предмета које произилазе из апелантових
навода и докумената предочених Уставном суду могу
да се сумирају на сљедећи начин:
6. Општински суд је Рјешењем број 29 0 V 002732 08 V
од 21. јануара 2010. године одбио као неосноване
предлоге, тј. предлог апеланта као предлагача којим је
тражио да се Санели Букваревић одузме родитељско
старање над заједничким дјететом, млдб. Ф.К., као и
предлог Санеле Букваревић, као противнице
предлагача (у даљњем тексту: мајка млдб. дјетета),
којим је тражила да се апеланту одузме родитељско
старање над заједничким млдб. дјететом. Истим
рјешењем је одређено да свака странка сноси своје
трошкове.
7. У образложењу рјешења је наведено да је апелант
својим предлогом од 19. децембра 2008. године и на
главној расправи тражио да се мајци млдб. дјетета
одузме родитељско старање над заједничким дјететом,
млдб. Ф.К., на основу члана 154 став 5 Породичног
закона Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем
тексту: Породични закон). Апелант је у предлогу
истакао да је правоснажном Пресудом Општинског
суда број 029-0-П-06-000267 од 16. новембра 2006.
године мајка млдб. дјетета обавезана (као родитељ
којем је Пресудом истог суда број П-209/05 од 31.
октобра 2005. године млдб. Ф.К. повјерен на заштиту,
васпитање и дјелимично издржавање као мајци и
законској заступници) да омогући апеланту, као оцу
млдб. Ф.К., остваривање личних односа и међусобних
контаката са дјететом како је прецизирано у наведеној
пресуди. Апелант је нагласио да наведену обавезу
мајка млдб. дјетета није извршавала, него је,
напротив,
својим
понашањем
онемогућавала
апелантов контакт са дјететом, утичући на млдб.
дијете да одбија сваки контакт са оцем. Такође,
наведено је да, и поред покретања извршног поступка,
ради извршавања обавезе коју мајка млдб. дјетета има
по наведеној пресуди, апелант није успио да оствари
контакт са млдб. дјететом искључиво због негативног
понашања мајке млдб. дјетета и њених родитеља који
се највећим дијелом и брину о млдб. дјетету. Апелант
је навео да своју обавезу да доприноси издржавању
млдб. дјетета, утврђену Пресудом Општинског суда
број П-209/05 од 31. октобра 2005. године, у цијелости
није испуњавао, али је вољан у цијелости да је испуни
због чега је и отворио посебан жиро-рачун у
Тузланској банци ради уплате износа од 150 КМ,
колико је обавезан мјесечно да доприноси за
издржавање дјетета. Апелант је навео да је пет до
шест пута уплатио мјесечни износ наведене обавезе,
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али је спреман да исплати и цјелокупан дуг, те
убудуће извршава своју обавезу.
8. Општински суд је навео да је у одговору на предлог и
на главној расправи мајка млдб. дјетета посредством
свог пуномоћника у цијелости оспорила апелантов
предлог да јој се одузме родитељско старање над
млдб. дјететом. Мајка млдб. дјетета је на рочишту 12.
јуна 2009. године поднијела противпредлог којим је
затражила да се апеланту одузме родитељско старање
над заједничким млдб. дјететом због грубог
занемаривања дужности која се односи на издржавање
млдб. дјетета, која је утврђена Пресудом Општинског
суда број П-209/05 од 31. октобра 2005. године,
будући да је свега два до три пута уплатио новчани
износ на име мјесечне обавезе за издржавање млдб.
заједничког дјетета. Мајка млдб. дјетета је тврдила да
никада није спречавала апеланта да оствари контакт
са млдб. дјететом, а да је истина да обавеза коју има
по пресуди од 16. новембра 2006. године није
извршавана искључиво због тога што млдб. Ф.К. није
желио да контактира са оцем. Истакла је да млдб.
дијете још увијек има трауме које је доживјело у
вријеме фактичког прекида брачне заједнице између
ње и апеланта, те да би се на сваку помисао да види
апеланта узбуђивало, што се штетно одражавало на
дијете, будући да је болесно (криза свијести).
9. Општински суд је истакао да је представник Јавне
установе Центар за социјални рад у Калесији (у
даљњем тексту: Центар за социјални рад), као и
посебан привремени старатељ млдб. дјетета Сенад
Шмигаловић, у конкретном предмету одређен
Рјешењем Центра за социјални рад број 03-35-12-112
од 21. априла 2009. године, након што су извршили
увид у оба предлога за одузимање родитељског
старања, предложили да се предлози одбију као
неосновани, и то због тога "што би другачија одлука
суда била директно против интереса млдб. дјетета с
обзиром на то да би у конкретној ситуацији
малодобно дијете морало бити смјештено у другу
породицу или установу, што свакако није у интересу
дјетета".
10. Општински суд је, даље, истакао да је, оцјењујући
савјесно и брижљиво сваки доказ посебно и све доказе
заједно, утврдио да су неосновани како апелантов
предлог да се мајци млдб. дјетета одузме родитељско
старање, тако и противпредлог мајке млдб. дјетета да
се апеланту одузме родитељско старање над млдб.
дјететом. Општински суд је образложио да међу
странкама није спорна чињеница да је мајка млдб.
дјетета обавезна да омогући одржавање личних
односа и непосредних контаката апеланта као оца са
млдб. дјететом Ф.К., тако што ће дозволити да
мјесечно два пута преузима млдб. заједничко дијете, и
то сваких 15 дана, тј. петак послије подне од 16
часова, суботу и недјељу, те у току школског љетног и
зимског одмора да борави код апеланта половину
распуста, али водећи рачуна да то буде у интересу
млдб. дјетета, с тим што је апелант као отац дужан да
по истеку времена преузимања и виђања млдб. дијете
врати мајци на мјесто одакле га је и преузео –
недјељом најкасније у 16 часова. Такође, није спорна
ни чињеница да апелант, и поред наведене неспорне
обавезе, није успио да оствари контакт, нити одржава
личне контакте са млдб. Ф.К., нити је спорно да
апелант није у цијелости извршавао своју обавезу
везану за издржавање млдб. дјетета. Даље је наведено
да из исказа апеланта произилази да му се
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онемогућава контакт са млдб. дјететом искључиво
кривицом мајке млдб. дјетета, односно њене мајке,
која већим дијелом води бригу о млдб. Ф.К., јер је
мајка млдб. дјетета запослена у Живиницама и врло
ријетко је са дјететом. Апелант сматра да мајка млдб.
дјетета, као и њена мајка врше притисак на дијете да
одбија сваку помисао на контакт са апелантом као
оцем. Због таквог понашања, иако је у два наврата
покретао извршни поступак ради извршења пресуде
од 16. новембра 2006. године, није успио да оствари
никакав контакт са млдб. дјететом. Наведено је да је
апелант вољан своју обавезу у погледу издржавања
дјетета редовно испуњавати, те да је од мајке млдб.
дјетета тражио да отвори жиро-рачун на који би он
редовно уплаћивао своју мјесечну обавезу.
Такође, наведено је да из исказа мајке млдб. дјетета
произилази да до контакта и остваривања међусобних
односа апеланта и млдб. дјетета није дошло, али не
њеном кривицом, јер млдб. Ф.К. "не жели никакав
контакт са оцем, те да при сваком покушају да се ово
оствари категорички то одбија, узбуђује се и почиње
да плаче". Према мишљењу противнице предлагача,
"ово је посљедица, чији је узрок настао још у вријеме
трајања брачне заједнице апеланта и противнице
предлагача,
због
апелантовог
непримјереног
понашања према њој и млдб. дјетету". Потврдила је да
је истина да јој је апелант нудио да отвори жирорачун на који би он редовно плаћао своју мјесечну
обавезу на име издржавања млдб. дјетета, али је она
то одбила док се овај поступак не заврши.
Општински суд је навео да из садржине исказа
свједока А.К., као судског извршитеља наведеног
суда, произилази да у два извршна поступка, која су
вођена пред истим судом, апелант није успио да
оствари контакт са дјететом, и то због тога "што млдб.
Ф.К. није желио контакт са оцем. До контакта није
дошло ни приликом одласка судског извршитеља са
представником Центра за социјални рад у Основној
школи Тојшићи, јер ни тада млдб. дијете није жељело
да контактира са оцем, и то, по мишљењу
представника ЈУ Центра за социјални рад Едине
Хаџић, због трауме при разводу брака апеланта и
мајке млдб. дјетета, као и грубости апеланта-оца
према мајци млдб. дјетета. Више пута је одлазио на
лице мјеста у Храсно и само је једном затекао код
куће мајку млдб. дјетета, а у осталим случајевима
затекао је само њене родитеље". Даље, Општински
суд је закључио да из исказа још једног свједока, који
је у сродству са апелантом, произилази да му је
познато да апелант није успио да оствари контакт са
дјететом у посљедњих пет година.
Општински суд је истакао да из извршеног саслушања
млдб. Ф.К. без присуства учесника у поступку
произилази "да не жели било какав контакт са оцем и
да наређења мајке одбија само, како каже, кад га
наговара да оствари контакт са оцем. Из његовог
исказа произилази да ни у ком случају не жели да оде
од своје мајке, нити жели да живи са оцем". Имајући у
виду наведено, Општински суд је закључио да
исказима наведених свједока вјерује, оцјењујући да су
својим исказима потврдили неспорне чињенице у
конкретном поступку, као и чињенице које произилазе
из материјалних доказа.
Даље, Општински суд је навео да из мишљења
вјештака, др Џемала Шестана, психолога клиничког
усмјерења, од 14. децембра 2009. године (које је дао
након што је суд одредио извођење доказа-вјештачење
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наведеног вјештака) произилази да се не може са
већом поузданошћу утврдити утицај других лица у
смислу одбијања млдб. Ф.К. да оствари контакт са
својим оцем кроз психолошко тестирање-вјештачење,
јер увијек постоје могућности манипулације између
родитеља када се нађу у конфликтном односу и
створи међусобно неповјерење које може да се
рефлектује на дијете, гдје више фактора има утицаја.
Општински суд је истакао да из налаза и мишљења
Центра за социјални рад који су дати 21. априла и 23.
јуна 2009. године произилази да би родитељско
старање требало одузети и апеланту и противници
предлагача, и то по основима из којих су поднесени
предлози у конкретној правној ствари. Међутим,
Општински суд је нагласио да су, након даљег
спровођења доказа, привремени старатељ и
представник Центра за социјални рад дали мишљења
"да би предлоге за одузимање родитељског старања
било којем од родитеља требало одбити као
неосноване, јер би супротно рјешење било на штету
млдб. дјетета. Мишљења су да би се у наредном
периоду требало интензивније укључити у васпитнообразовни процес млдб. Ф.К., уз помоћ (педагога,
психолога у Основној школи Тојшићи, као и
клиничког психолога), те да ће као резултат тих
активности сигурно бити остварен контакт оца са
млдб. Ф.К.".
15. Општински суд је оцијенио да наведено мишљење
произилази и из службених забиљешки Центра за
социјални рад од 15, 23. и 24. јула 2009. године,
закључујући да је из наведених забиљешки видљиво
да је уз учешће свих странака у поступку и уз
ангажман Центра за социјални рад могуће остварити
контакт апеланта као оца са млдб. дјететом, а убудуће
уз ангажман и стручних лица-дјечијег психолога,
педагога, психолога клиничког усмјерења и других.
16. На основу наведеног, Општински суд је закључио да
мајка млдб. дјетета није свјесно предузимала било
какве радње којима би онемогућила апеланта да
оствари контакт са млдб. дјететом и да као мајка, због
емоционалне везаности за млдб. дијете, није се
трудила да по сваку цијену омогући овај контакт, јер
како сама тврди, при таквим покушајима дијете се
недопуштено узбуђивало, плакало и слично. Такође,
Општински суд је оцијенио да се не може закључити
да апелант избјегава да плаћа издржавање млдб.
дјетету по Пресуди Општинског суда број П-209/05 од
31. октобра 2005. године, јер је неспорно да је
неколико пута извршио ту обавезу а да јој је, како је
признала и сама мајка млдб. дјетета, нудио да отвори
жиро-рачун на који би он редовно измиривао своју
обавезу, што је она одбила док се овај поступак не
заврши.
17. Општински суд је у свом закључку нагласио да "по
мишљењу суда, није у интересу млдб. дјетета,
односно било би то на његову штету да суд било којем
од родитеља одузме родитељско старање. Обавеза је
суда, дакле, да у конкретном случају најприје оцијени
и штити интерес млдб. дјетета. Ово не мора да значи
да у наредном периоду сви учесници у поступку не
треба да предузимају додатне напоре како би се уз
помоћ стручних лица остварили интереси млдб.
дјетета и омогућио контакт предлагача као оца са
млдб. дјететом. Мајци млдб. дјетета стоји могућност
(коју није користила) да, у случају да апелант не
испуњава своју обавезу издржавања, покрене извршни
поступак како би се принудним путем дуг за
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издржавање наплатио". Општински суд је закључио да
у конкретном случају нису испуњени услови из члана
154 ст. 1, 4 и 5 Породичног закона да се било којем од
родитеља одузме родитељско старање.
Кантонални суд је, одлучујући о апелантовој жалби
против Рјешења Општинског суда број 29 0 V 002732
08 V од 21. јануара 2010. године, Рјешењем број 29 0
V 002732 10 Гж од 15. априла 2010. године одбио
жалбу као неосновану и првостепено рјешење
потврдио.
У образложењу рјешења Кантонални суд је нагласио
да је апелант свој предлог за одузимање родитељског
права мајци млдб. дјетета над заједничким млдб.
дјететом засновао на наводима да мајка млдб. дјетета
није извршавала обавезу утврђену правоснажном
Пресудом број 029 0 П 06 000267 од 16. новембра
2006. године, којом је обавезана да као родитељ којем
је на родитељско старање повјерен млдб. Ф.К.,
омогући апеланту као оцу одржавање личних односа и
непосредних контаката са млдб. дјететом на начин и у
временским терминима одређеним у наведеној
пресуди. Апелант је навео да је мајка млдб. дјетета
својим понашањем онемогућавала сваки његов
контакт са млдб. дјететом, утичући да дијете одбије
сваки контакт са оцем, као и њени родитељи који се
највећим дијелом брину о дјетету, јер је мајка млдб.
дјетета запослена у Живиницама и ријетко долази
кући.
Кантонални суд је оцијенио да чињенично утврђење у
првостепеном поступку није доведено у сумњу
апелантовим жалбеним наводима. Наиме, имајући у
виду чињенично утврђење, Кантонални суд је истакао
да је првостепени суд правилно примијенио
материјално право када је извео закључак да нису
испуњени услови да се мајци млдб. дјетета, као ни
апеланту као предлагачу и родитељу млдб. дјетета
одузме родитељско право. Даље је истакнуто да је
чланом 154 став 5 Породичног закона прописано да се
родитељско право може одузети родитељу који не
ствара услове за одржавање личних односа и
непосредних контаката дјетета са другим родитељем
или онемогућава, односно спречава њихово
одржавање. Кантонални суд је, даље, образложио да
"овакво понашање родитеља, које представља разлог
за одузимање родитељског права, мора бити
посљедица свјесног поступања родитеља или његовог
пропуштања да ствара потребне услове". Кантонални
суд је навео да је у конкретном случају, на основу
изведених доказа - саслушања апеланта и мајке млдб.
дјетета у својству парничних странака, саслушања
двају свједока од којих је један судски извршитељ и
саслушања млдб. дјетета (без присуства учесника у
поступку) утврђено да мајка млдб. дјетета није свјесно
предузимала никакве радње којим би онемогућила
апеланта, као оца, да оствари контакт са млдб.
дјететом. Напротив, утврђено је да се противница
предлагача трудила да оствари услове за
контактирање оца и млдб. сина из чега слиједи да
апелант у поступку који је претходио доношењу
побијаног рјешења није успио доказати да мајка млдб.
дјетета онемогућава или спречава одржавање личних
односа и непосредних контаката дјетета са апелантом,
или да не ствара услове за њихово одржавање.
Кантонални суд је закључио да из изведених доказа
током првостепеног поступка несумњиво слиједи "да
млдб. дијете, и поред наговора његове мајке, не жели
да оствари контакт са оцем због доживљене трауме
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приликом развода брака родитеља, те да га та
ситуација видно узбуђује и ствара негативне реакције.
Зато, и по мишљењу Кантоналног суда, не би било у
интересу млдб. дјетета да се мајци млдб. дјетета
одузме родитељско старање, а у свим судским
поступцима који се односе на породичноправне
ствари, суд је дужан да по службеној дужности пази
на интерес млдб. дјетета". Кантонални суд је оцијенио
да су неприхватљиви жалбени наводи који се односе
на непотпуно и погрешно утврђено чињенично стање,
као и на тврдњу да побијана одлука није донијета у
интересу млдб. дјетета. Такође, наглашено је да нису
тачни жалбени наводи да из службених забиљешки
органа старатељства произилази да су основани
апелантови наводи да мајка млдб. дјетета и њена мајка
врше притисак на млдб. дијете, "јер из садржине
службене забиљешке ЈУ Центар за социјални рад од
15. јула 2009. године, 23. јула 2009. године и 24. јула
2009. године произилази да се оне односе на договор о
стварању потребних услова за сусрет оца и млдб.
дјетета, а што је у коначном и резултирало њиховим
сусретом 24. јула 2009. године (којем су
присуствовали радници ЈУ Центра за социјални рад, у
својству посредника, и мајка млдб. дјетета)".
22. Такође, неприхватљивим су оцијењени и жалбени
наводи који су се сводили на тврдњу да је
образложење оспорене одлуке конфузно, нејасно и
супротно изреци. Према оцјени Кантоналног суда,
првостепени суд је у образложењу оспореног рјешења
дао јасан став према спорном односу међу странкама,
те правилно примијенио материјално право према
коме је тај правни однос разријешен, оцјењујући да
није повријеђена ни одредба члана 191 ЗПП. Даље је
закључено да немају основа жалбени наводи да
првостепени суд није утврдио све релевантне
чињенице, те да је при доношењу одлуке погрешно
примијенио материјално право.
IV. Апелација
а) Наводи из апелације
23. Апелант се жали да му је оспореним одлукама
повријеђено право на поштивање приватног и
породичног живота из члана II/3ф) Устава Босне и
Херцеговине и члана 8 Европске конвенције за
заштиту људских права и основних слобода (у
даљњем тексту: Европска конвенција), право на
недискриминацију по основу пола из члана II/4 Устава
Босне и Херцеговине и члана 14 Европске конвенције,
право из члана 9 став 3 Конвенције о правима дјетета,
као и права из чл. 14 став 1, 17 и 26 Међународног
пакта о грађанским и политичким правима. Апелант
сматра да је у конкретном случају оспореним
одлукама повријеђено и право из члана 2 став 1 тачка
ц) у вези са ставом 6 Устава Федерације Босне и
Херцеговине. Повреду наведених права апелант види
у погрешно и неправилно утврђеном чињеничном
стању, као и неправилној примјени материјалног
права. Апелант је навео редослијед догађања у
конкретном случају, те истакао да из свих чињеница
произилази "да је апеланту онемогућен било какав
контакт са млдб. дјететом у непрекидном трајању од
пет година, да су првостепени суд, као и ЈУ Центар за
социјални рад одбијали да предузму било какве радње
у вези са остваривањем тог контакта и утичу на мајку
млдб. дјетета да предузме све потребне радње да до
тог контакта дође, да мајка млдб. дјетета не врши
непосредно родитељско старање иако је на то

Број 33 - Страна 128

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

обавезана од суда по основу пресуде о разводу брака,
те да је мајка млдб. дјетета одсутна пет дана у
седмици јер обавља послове - рад у кафани, који су
неспојиви са моралним аспектом васпиања дјетета, да
мајка млдб. дјетета, иако је упозната са обољењем
дјетета, насталог у току трајања брака са апелантом,
од изласка дјетета из болнице 2001. године није
предузимала никакве радње у сврху лијечења дјетета,
нити за то има средстава, а ни њени родитељи код
којих дијете живи. Општински суд својом изреком, а
ЈУ Центар за социјални рад својим понашањем, иако
су им наведене чињенице познате, пропустили су или
су игнорисали да предузму радње у сврху
омогућавања лијечења болесног дјетета у односу на
мајку млдб. дјетета, а исто су одбили предузети у
односу на апеланта, чиме су довели у опасност
здравље, живот, рад и даље васпитање млдб. дјетета,
односно у свему поступили противно животним
интересима млдб. дјетета. Даље, првостепени и
другостепени суд поступали су супротно одредбама
Закона о ванпарничном поступку, као и одредбама
Закона о парничном поступку јер су донијели своје
одлуке без претходног утврђивања чињеничног стања
(вјештачења), тј. на основу неодређеног и
контрадикторног понашања ЈУ Центра за социјални
рад, које су битне за одлучивање". Апелант је истакао
"пристрасност Кантоналног суда у одлучивању",
наводећи да другостепени суд у највећем броју
случајева у трочланом вијећу тог суда које расправља
о жалбама у сличним предметима именује исте судије
женског пола, које својим одлукама игноришу
процесне и материјалноправне одредбе важећих
прописа и одлучују у корист странака истог пола,
чиме код странака супротног пола стварају сумњу у
правичност у одлучивању судства. Апелант је
предложио да Уставни суд усвоји његову апелацију и
"обавеже другостепени и првостепени суд да
надокнаде трошкове поступка апеланту у износу од
900,00 КМ за састав апелације".
b) Одговори на апелацију
24. Кантонални суд је у одговору на апелацију истакао да
су наводи из апелације неосновани, указујући на
исцрпне разлоге који су дати на страни 2 и 3
оспореног рјешења. Кантонални суд је предложио да
се апелација одбије, јер је оспорено рјешење законито
и правилно.
25. Општински суд је у свом одговору предложио да се
апелација одбије, наглашавајући да су неосновани
наводи о повредама на које је указано у апелацији.
26. Мајка млдб. дјетета је у свом одговору оспорила
наводе апелације и истакла, између осталог, "да као
мајка брине о здрављу свог дјетета и његовом
лијечењу, јер, с обзиром на дијагнозу, да није
подвргнут лијечењу, имао би знатне посљедице по
здравље које би могао уочити и лаик за медицину".
Предложила је да Уставни суд одбије апелацију у
цијелости.
V. Релевантни прописи
27. Породични закон Федерације Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације Босне и Херцеговине"
бр. 35/05 и 41/05) у релевантном дијелу гласи:
е) Одузимање родитељског старања
Члан 154. ст. 1, 3, 4, 5. и 6.
(1) Родитељу који злоупотребом својих права, или
грубим занемаривањем својих дужности, или напуштањем
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дјетета, или нестарањем о дјетету са којим не живи
очито ставља у опасност сигурност, здравље или морал
дјетета, или који не заштити дијете од оваквог понашања
другог родитеља или друге особе, суд ће у ванпарничном
поступку одузети родитељско старање.
(3) Грубо занемаривање дужности постоји нарочито
у случајевима ако родитељ не извршава обавезу
издржавања дјетета дуже од три мјесеца, не придржава
се раније одређених мјера ради заштите права и интереса
дјетета, (…)
(4) Родитељско старање може се одузети и
родитељу којем је одузето право да живи са дјететом,
ако за вријеме од једне године не извршава обавезе и права
које му нису престале изрицањем ове мјере и не створи
увјете за враћање овог права.
(5) Родитељско старање може се одузети и
родитељу који не ствара увјете за одржавање особних
односа и непосредних контаката дјетета са другим
родитељем или онемогућава, односно спречава њихово
одржавање.
(6) У поступку за одузимање родитељског старања
родитељима или једном родитељу дјетета орган
старатељства
ће
именовати
дјетету
посебног
старатеља. Овај старатељ врши дужност и након
изрицања мјере из става 1. овог члана, а за све вријеме
њеног трајања.
28. Закон о парничном поступку Федерације Босне и
Херцеговине ("Службене новине Федерације Босне и
Херцеговине" бр. 53/03, 73/05 и 53/06) у релевантном
дијелу гласи:
Члан 7. став 1.
(1) Странке су дужне изнијети све чињенице на
којима заснивају своје захтјеве и изводити
доказе којима се утврђују те чињенице.
Члан 147.
Суд може, на приједлог странке, одредити извођење
доказа вјештачењем када је ради утврђења или
разјашњења одређене чињенице потребно стручно знање
којим суд не располаже.
VI. Допустивост
29. При испитивању допустивости апелације у односу на
повреду права из члана 2 став 1 тачка ц) у вези са
ставом 6 Устава Федерације Босне и Херцеговине,
Уставни суд је пошао од одредби члана VI/3б) Устава
Босне и Херцеговине, члана 16 став 4 тачка 1 Правила
Уставног суда.
Члан VI/3б) Устава Босне и Херцеговине гласи:
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у
питањима која су садржана у овом уставу кад она
постану предмет спора због пресуде било којег суда у
Босни и Херцеговини.
Члан 16 став 4 тачка 1 Правила Уставног суда гласи:
4) Апелација није допустива и ако постоји неки од
сљедећих случајева:
1. Уставни суд није надлежан за одлучивање;
30. Уставни суд наглашава да је чланом VI/3б) Устава
Босне и Херцеговине прописано да Уставни суд има
надлежност у питањима која су садржана у овом
уставу. С обзиром на то да се апелант позива на
повреду права из члана 2 став 1 тачка ц) у вези са
ставом 6 Устава Федерације Босне и Херцеговине,
Уставни суд сматра да овај суд није надлежан за
одлучивање о наводној повреди права из члана 2 став
1 тачка ц) у вези са ставом 6 Устава Федерације Босне
и Херцеговине, јер то нису питања "која су садржана у
овом уставу", у смислу одредбе члана VI/3б) Устава
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Босне и Херцеговине (види, Уставни суд, Одлука број
АП 1006/06 од 13. децембра 2007. године, став 10).
31. Имајући у виду одредбу члана 16 став 4 тачка 1
Правила Уставног суда, према којој ће се апелација
одбацити као недопуштена уколико се утврди да
Уставни суд није надлежан за одлучивање, Уставни
суд је у овом дијелу одлучио као у диспозитиву ове
одлуке.
32. У погледу осталих навода апелације, Уставни суд
подсјећа да, према члану 16 став 1 Правила Уставног
суда, Уставни суд може да разматра апелацију само
ако су против пресуде, односно одлуке која се њоме
побија, исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови
могући према закону и ако се поднесе у року од 60
дана од дана када је подносилац апелације примио
одлуку о посљедњем дјелотворном правном лијеку
који је користио.
33. У
конкретном
случају
предмет
оспоравања
апелацијом су Рјешење Кантоналног суда број 29 0 V
002732 10 Гж од 15. априла 2010. године и Рјешење
Општинског суда број 29 0 V 002732 08 V од 21.
јануара 2010. године против којих нема других
дјелотворних правних лијекова могућих према закону.
Затим, оспорено Рјешење Кантоналног суда број 29 0
V 002732 10 Гж од 15. априла 2010. године апелант је
примио 30. априла 2010. године а апелација је
поднесена 21. јуна 2010. године, тј. у року од 60 дана,
како је прописано чланом 16 став 1 Правила Уставног
суда. Коначно, апелација испуњава и услове из члана
16 ст. 2 и 4 Правила Уставног суда, јер није очигледно
(prima facie) неоснована, нити постоји неки други
формални разлог због којег апелација није допустива.
34. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине, члана 16 ст. 1, 2 и 4 Правила Уставног
суда, Уставни суд је утврдио да предметна апелација у
преосталом дијелу испуњава услове у погледу
допустивости.
VII. Меритум
35. Апелант оспорава одлуке Кантоналног и Општинског
суда којим је одлучивано о одузимању родитељског
старања како мајци млдб. дјетета, тако и апеланту над
млдб. заједничким дјететом, тврдећи да му је тим
одлукама повријеђено право на приватни и породични
живот, дом и преписку из члана II/3ф) Устава Босне и
Херцеговине и члана 8 Европске конвенције, право на
недискриминацију из члана II/4 Устава Босне и
Херцеговине и члана 14 Европске конвенције, право
из члана 9 став 3 Конвенције о правима дјетета, као и
права из чл. 14 став 1, 17 и 26 Међународног пакта о
грађанским и политичким правима.
Право на приватни, породични живот, дом и преписку
36. Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у релевантном
дијелу гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају
људска права и слободе из става 2. овог члана, што
укључује:
ф) Право на приватни и породични живот, дом и
преписку.
Члан 8 Европске конвенције гласи:
1. Свако има право на поштивање свог приватног и
породичног живота, дома и преписке.
2. Јавна власт се не мијеша у вршење овог права, осим
ако је такво мијешање предвиђено законом и ако је
то неопходна мјера у демократском друштву у
интересу националне сигурности, јавне сигурности,

Број 33 - Страна 129

економске добробити земље, спрјечавања нереда или
спрјечавања злочина, ради заштите здравља и
морала, или заштите права и слобода других.
37. Међународни пакт о грађанским и политичким
правима од 16. децембра 1966. године у релевантном
дијелу гласи:
Члан 17.
Нико не може бити предмет самовољних или
незаконитих мијешања у његов приватни живот, у његову
породицу (…)
Свако лице има право на заштиту закона против
оваквих мијешања или повреда.
а) Примјењивост члана 8 Европске конвенције
38. Уставни суд напомиње да, у складу са праксом
Европског суда (види, Европски суд, W. против
Уједињеног Краљевства, пресуда од 8. јула 1987.
године, серија А број 121), међусобно уживање
родитеља и дјеце у заједничком дружењу представља
основни елеменат породичног живота. У конкретном
случају неспорно је да однос између апеланта и
његовог дјетета спада у "породични живот" у оквиру
значења члана 8 Европске конвенције. Такође,
оспорене одлуке којим је одбијен као неоснован
апелантов предлог којим је тражио да се мајци млдб.
дјетета одузме родитељско старање над заједничким
млд. дјететом представља мијешање у право на
породични живот. Због тога је неопходно испитати да
ли је мијешање у право било оправдано, тј. у складу са
одредбама става 2 члана 8 Европске конвенције. Да би
овакво мијешање било оправдано, оно мора: (а) бити
предвиђено законом, (б) имати легитиман циљ од
јавног или општег интереса и (ц) бити у складу са
принципом пропорционалности у демократском
друштву.
b) Законитост мијешања
39. Уставни суд ће, стога, у смислу гаранција које пружа
члан 8 Европске конвенције, првенствено испитати да
ли је мијешање било "предвиђено законом".
40. У том контексту Уставни суд уочава да су судови на
основу спроведених доказа (саслушањем странака,
вјештака, самог малодобног дјетета, представника ЈУ
Центар за социјални рад, посебног старатеља
именованог од органа старатељства у складу са
чланом 154 став 6 Породичног закона) закључили да
није у интересу дјетета да се одузме родитељско
старање над малодобним дјететом како апеланту, тако
ни мајци малодобног дјетета, при чему је за тај
закључак дато детаљно образложење. Наиме,
анализирајући спроведени поступак, Уставни суд
запажа да образложења указују да су судови, како би
одлучили о апелантовом предлогу усмјереном на
одузимање родитељског права мајци млдб. дјетета,
детаљно утврђивали чињенице на околност да ли
мајка млдб. дјетета није свјесно стварала услове за
одржавање личних и непосредних контаката дјетета са
апелантом као другим родитељем, односно да ли је
свјесно спречавала њихово одржавање, те утврдили да
до контаката између апеланта и његовог млдб. дјетета
није дошло искључиво због тога што је управо дијете
одбијало контакт са апелантом. Стога су судови
закључили да је апелантов захтјев за одузимање
родитељског старања мајци млдб. дјетета неоснован,
будући да нису испуњени услови из члана 154 став 5
Породичног закона на којим је апелант и темељио свој
предлог.
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41. Уставни суд запажа да је наведеном одредбом
Породичног закона прописано да се родитељско
старање може одузети и родитељу који не ствара
услове за одржавање личних односа и непосредних
контаката дјетета са другим родитељем или
онемогућава, односно спречава њихово одржавање.
Из наведеног произилази да закон несумњиво
предвиђа могућност мијешања јавних власти у право
на породични живот на начин на који је то учињено у
конкретном случају
c) Постојање "легитимног циља"
42. Уставни суд ће, даље, испитати да ли мијешање у
апелантово право на породични живот има
"легитиман циљ".
43. У вези са одговором на ово питање, Уставни суд
првенствено примјећује да су малољетна дјеца
посебно осјетљива категорија како због немогућности
да се сама о себи брину, због свог узраста и
недостатка правне и пословне способности, тако и
због чињенице да од развоја, васпитања и образовања
дјеце зависи и будућност дјеце појединачно, али и
друштва у цјелини. Због тога, Уставни суд сматра да
се (у случају када родитељ не ствара услове за
одржавање личних и непосредних контаката дјетета са
другим родитељем) одлуком суда утврђује да ли ће се
одузети родитељско старање при чему је суд дужан по
службеној дужности пазити на интересе млдб.
дјетета, као категорије лица која уживају посебну
заштиту у свим модерним правним системима, што
несумњиво представља "легитиман циљ у јавном или
општем интересу", односно неопходну мјеру у
демократском друштву у интересу заштите права и
слобода других, у смислу члана 8 став 2 Европске
конвенције. Дакле, изрицање мјера прописаних
законом којим се, под одређеним условима,
ограничава родитељско право има циљ првенствено
да заштити права и интересе дјетета, што несумњиво
представља "легитиман циљ у јавном или општем
интересу" из члана 8 Европске конвенције у смислу да
одлука о одузимању родитељског старања над
заједничким млдб. дјететом буде донесена у најбољем
интересу дјетета.
d) Пропорционалност мијешања
44. С обзиром на то да је Уставни суд утврдио да је
мијешање у апелантово право на породични живот
извршено у складу са законом и да мијешање у ово
апелатово право има и легитиман циљ од јавног или
општег интереса, даљњи задатак Уставног суда је да
одговори на питање да ли је мијешање у ово
апелантово право у складу са принципом
пропорционалности у демократском друштву.
45. Као што је већ речено, судови су дали разумне и
увјерљиве разлоге на основу којих сматрају да је у
најбољем интересу дјетета да апелантов предлог за
одузимање родитељског старања мајци млдб. дјетета
буде одбијен као неоснован. Из наведеног произилази
да су оспорене одлуке донесене у складу са одредбама
става 2 члана 8 Европске конвенције, тј. донесене су
ради "заштите права и слобода других", што у
конкретном случају значи да су оспорене одлуке
донесене ради заштите права и слобода малодобног
дјетета. При томе Уставни суд сматра да је потребно
нагласити чињеницу да доношењем оспорених одлука
апеланту не престају родитељске обавезе и дужности
које има према свом млдб. дјетету, нити му је, у
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смислу релевантних одредби Породичног закона,
одузето родитељско старање. Према томе, Уставни
суд сматра да оспореним одлукама на апеланта није
стављен претјеран терет, будући да интерес
малодобног дјетета, које је одредбама Породичног
закона посебно заштићено јер "суд мора по службеној
дужности током поступка нарочито пазити да се
заштите права и интереси дјеце" (члан 269), чиме су
се редовни судови руководили приликом доношења
оспорених одлука, претеже над апелантовим
интересом да се мајци малодобног дјетета одузме
родитељско старање.
46. На основу наведеног, Уставни суд закључује да није
повријеђено апелантово право на поштивање
породичног живота из члана II/3ф) Устава Босне и
Херцеговине и члана 8 Европске конвенције, а тиме
ни члана 17 Међународног пакта о грађанским и
политичким правима који практично гарантује иста
права.
Право на недискриминацију
47. Члан II/4 Устава Босне и Херцеговине гласи:
Недискриминација
Уживање права и слобода, предвиђених у овом члану
или у међународним споразумима наведеним у Анексу И
овог Устава, осигурано је свим лицима у Босни и
Херцеговини без дискриминације по било којем основу као
што је спол, раса, боја, језик, вјера, политичко и друго
мишљење, национално или социјално поријекло, повезаност
са националном мањином, имовина, рођење или други
статус.
Члан 14 Европске конвенције гласи:
Уживање права и слобода предвиђених овом
конвенцијом осигурава се без дискриминације по било којој
основи, као што су спол, раса, боја коже, језик,
вјероисповијест, политичко или друго мишљење,
национално или социјално поријекло, веза са неком
националном мањином, имовно стање, рођење или други
статус.
Међународни пакт о грађанским и политичким
правима од 16. децембра 1966. године у релевантном
дијелу гласи:
Члан 26.
Сва су лица једнака пред законом и имају право без
икакве дискриминације на подједнаку заштиту закона. У
том смислу, закон мора да забрањује сваку дискриминацију
и да обезбиједи свим лицима подједнаку и успјешну
заштиту против сваке дискриминације, нарочито у
погледу расе, боје, спола, језика, политичког или другог
убјеђења, националног или социјалног поријекла, имовног
стања, рођења или сваког другог стања.
48. Апелант се позвао и на право на недискриминацију по
основу спола из члана II/4 Устава Босне и
Херцеговине и члана 14 Европске конвенције, као и на
члан 26 Међународног пакта о грађанским и
политичким правима. Међутим, у односу на ово право
апелант није изнио било какве конкретне наводе или
доказе који би на било који начин указивали на
вјероватноћу да је у конкретном случају "жртва"
кршења овог права. С обзиром на наведено, Уставни
суд закључује да су ови апелантови наводи
неосновани.
Остали наводи
49. Уставни суд није разматрао наводе апелације који су
се односили на повреду апелантовог права из члана 14
Међународног пакта о грађанским и политичким
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правима, будући да члан 8 Европске конвенције, који
је размотрен у овој одлуци, садржи шири круг права у
односу на обим права из члана 14 Међународног
пакта о грађанским и политичким правима.
50. Уставни суд није разматрао ни апелантове наводе о
повреди члана 9 став 3 Конвенције о правима дјетета,
којим је прописано да ће "државе потписнице
поштовати право дјетета које је одвојено од једног
или оба родитеља да одржава личне везе и непосредни
додир са оба родитеља редовно", будући да се
оспореним одлукама одлучивало о одузимању
родитељског старања родитељу. Стога, оспорене
одлуке не покрећу питања права која су гарантована
наведеним чланом о којим је у конкретном случају
одлучено Пресудом Општинског суда број 029-0-П06-000267 од 16. новембра 2006. године која није
предмет ове апелације, нараочито имајући у виду да
из образложења оспорених одлука произилази, како је
навео Кантонални суд, да апелант у поступку који је
претходио доношењу побијаног рјешења није успио
да докаже да мајка млдб. дјетета онемогућава или
спречава одржавање личних односа и непосредних
контаката дјетета са апелантом, или да не ствара
услове за њихово одржавање, па се, стога, по
мишљењу Уставног суда, оспореним одлукама не
утиче на остваривање апелантовог права на контакте
са његовим млдб. дјететом, нити у било којем смислу
то право ограничава.
VIII. Закључак
51. Уставни суд закључује да одлукама редовних судова
није повријеђено апелантово право на поштивање
породичног живота из члана II/3ф) Устава Босне и
Херцеговине и члана 8 Европске конвенције, јер је
мијешање јавних власти у апелантово право на
породични живот засновано на закону и неопходно у
демократском друштву у сврху постизања законитог
циља у смислу заштите интереса малодобног дјетета,
а при томе није нарушен нити принцип
пропорционалности између апелантовог права и
законитог циља којем се тежи, будући да интерес
малодобног дјетета претеже над апелантовим
интересом да се мајци малодобног дјетета одузме
родитељско право.
52. На основу члана 16 став 4 тачка 1 и члана 61 ст. 1 и 3
Правила Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у
диспозитиву ове одлуке.
53. У складу са чланом VI/5 Устава Босне и Херцеговине,
одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда
Босне и Херцеговине
Проф. др Миодраг Симовић, с. р.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudija, u
predmetu broj AP 2477/10, rješavajući apelaciju Jasmina
Karića, na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,
člana 16. stav 4. tačka 1, člana 59. stav 2. alineje 1. i 2. i člana
61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i
51/09), u sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, potpredsjednica
Seada Palavrić, potpredsjednica
Mato Tadić, sudija
Mirsad Ćeman, sudija
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na sjednici održanoj 20. decembra 2011. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Odbija se kao neosnovana apelacija Jasmina Karića
podnesena protiv Rješenja Kantonalnog suda u Tuzli broj 29 0
V 002732 10 Gž od 15. aprila 2010. godine i Rješenja
Općinskog suda u Kalesiji broj 29 0 V 002732 08 V od 21.
januara 2010. godine.
Odbacuje se kao nedopuštena apelacija Jasmina Karića
podnesena protiv Rješenja Kantonalnog suda u Tuzli broj 29 0
V 002732 10 Gž od 15. aprila 2010. godine i Rješenja
Općinskog suda u Kalesiji broj 29 0 V 002732 08 V od 21.
januara 2010. godine u odnosu na povredu člana 2. stav 1. tačka
c) u vezi sa stavom 6. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
zbog nenadležnosti Ustavnog suda za odlučivanje.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i u
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. Jasmin Karić (u daljnjem tekstu: apelant) iz KalesijeRainci Gornji, kojeg zastupa Salih Mehanović, advokat iz
Kalesije, podnio je 21. juna 2010. godine apelaciju
Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Ustavni sud) protiv Rješenja Kantonalnog suda u Tuzli (u
daljnjem tekstu: Kantonalni sud) broj 29 0 V 002732 10
od 15. aprila 2010. godine i Rješenja Općinskog suda u
Kalesiji (u daljnjem tekstu: Općinski sud) broj 29 0 V
002732 08 V od 21. januara 2010. godine.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na osnovu člana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
Kantonalnog i Općinskog suda, kao i Sanele Bukvarević
zatraženo je 7. juna i 20. oktobra 2011. godine da dostave
odgovore na apelaciju.
3. Kantonalni sud je dostavio odgovor na apelaciju 29. juna
2011. godine, Općinski sud 22. juna 2011. godine, a
Sanela Bukvarević 8. novembra 2011. godine.
4. Na osnovu člana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,
odgovori Kantonalnog i Općinskog suda dostavljeni su
apelantu 29. augusta 2011. godine a odgovor Sanele
Bukvarević 16. novembra 2011. godine.
III. Činjenično stanje
5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i
dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati
na sljedeći način:
6. Općinski sud je Rješenjem broj 29 0 V 002732 08 V od
21. januara 2010. godine odbio kao neosnovane
prijedloge, tj. prijedlog apelanta kao predlagača kojim je
tražio da se Saneli Bukvarević oduzme roditeljsko staranje
nad zajedničkim djetetom, mldb. F.K., kao i prijedlog
Sanele Bukvarević, kao protivnice predlagača (u daljnjem
tekstu: majka mldb. djeteta), kojim je tražila da se
apelantu oduzme roditeljsko staranje nad zajedničkim
mldb. djetetom. Istim rješenjem je određeno da svaka
stranka snosi svoje troškove.
7. U obrazloženju rješenja je navedeno da je apelant svojim
prijedlogom od 19. decembra 2008. godine i na glavnoj
raspravi tražio da se majci mldb. djeteta oduzme
roditeljsko staranje nad zajedničkim djetetom, mldb. F.K.,
na osnovu člana 154. stav 5. Porodičnog zakona
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Porodični zakon). Apelant je u prijedlogu istakao da je
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pravosnažnom Presudom Općinskog suda broj 029-0-P06-000267 od 16. novembra 2006. godine majka mldb.
djeteta obavezana (kao roditelj kojem je Presudom istog
suda broj P-209/05 od 31. oktobra 2005. godine mldb.
F.K. povjeren na zaštitu, odgoj i djelomično izdržavanje
kao majci i zakonskoj zastupnici) da omogući apelantu,
kao ocu mldb. F.K., ostvarivanje ličnih odnosa i
međusobnih kontakata sa djetetom kako je precizirano u
navedenoj presudi. Apelant je naglasio da navedenu
obavezu majka mldb. djeteta nije izvršavala, nego je,
naprotiv, svojim ponašanjem onemogućavala apelantov
kontakt sa djetetom, utječući na mldb. dijete da odbija
svaki kontakt sa ocem. Također, navedeno je da, i pored
pokretanja izvršnog postupka, radi izvršavanja obaveze
koju majka mldb. djeteta ima po navedenoj presudi,
apelant nije uspio ostvariti kontakt sa mldb. djetetom
isključivo zbog negativnog ponašanja majke mldb. djeteta
i njenih roditelja koji se najvećim dijelom i brinu o mldb.
djetetu. Apelant je naveo da svoju obavezu da doprinosi
izdržavanju mldb. djeteta, utvrđenu Presudom Općinskog
suda broj P-209/05 od 31. oktobra 2005. godine, u
cijelosti nije ispunjavao, ali je voljan u cijelosti da je
ispuni zbog čega je i otvorio poseban žiroračun u
Tuzlanskoj banci radi uplate iznosa od 150 KM, koliko je
obavezan mjesečno da doprinosi za izdržavanje djeteta.
Apelant je naveo da je pet do šest puta uplatio mjesečni
iznos navedene obaveze, ali je spreman isplatiti i
cjelokupan dug, te ubuduće izvršavati svoju obavezu.
8. Općinski sud je naveo da je u odgovoru na prijedlog i na
glavnoj raspravi majka mldb. djeteta posredstvom svog
opunomoćenika u cijelosti osporila apelantov prijedlog da
joj se oduzme roditeljsko staranje nad mldb. djetetom.
Majka mldb. djeteta je na ročištu 12. juna 2009. godine
podnijela protivprijedlog kojim je zatražila da se apelantu
oduzme roditeljsko staranje nad zajedničkim mldb.
djetetom zbog grubog zanemarivanja dužnosti koja se
odnosi na izdržavanje mldb. djeteta, koja je utvrđena
Presudom Općinskog suda broj P-209/05 od 31. oktobra
2005. godine, budući da je svega dva do tri puta uplatio
novčani iznos na ime mjesečne obaveze za izdržavanje
mldb. zajedničkog djeteta. Majka mldb. djeteta je tvrdila
da nikada nije sprečavala apelanta da ostvari kontakt sa
mldb. djetetom, a da je istina da obaveza koju ima po
presudi od 16. novembra 2006. godine nije izvršavana
isključivo zbog toga što mldb. F.K. nije želio kontaktirati
sa ocem. Istakla je da mldb. dijete još uvijek ima traume
koje je doživjelo u vrijeme faktičkog prekida bračne
zajednice između nje i apelanta, te da bi se na svaku
pomisao da vidi apelanta uzbuđivalo, što se štetno
odražavalo na dijete, budući da je bolesno (kriza svijesti).
9. Općinski sud je istakao da je predstavnik Javne ustanove
Centar za socijalni rad u Kalesiji (u daljnjem tekstu:
Centar za socijalni rad), kao i poseban privremeni staratelj
mldb. djeteta Senad Šmigalović, u konkretnom predmetu
određen Rješenjem Centra za socijalni rad broj 03-35-12112 od 21. aprila 2009. godine, nakon što su izvršili uvid
u oba prijedloga za oduzimanje roditeljskog staranja,
predložili da se prijedlozi odbiju kao neosnovani, i to
zbog toga "što bi drugačija odluka suda bila direktno
protiv interesa mldb. djeteta s obzirom na to da bi u
konkretnoj situaciji malodobno dijete moralo biti
smješteno u drugu porodicu ili ustanovu, što svakako nije
u interesu djeteta".
10. Općinski sud je, dalje, istakao da je, ocjenjujući savjesno i
brižljivo svaki dokaz posebno i sve dokaze zajedno,
utvrdio da su neosnovani kako apelantov prijedlog da se
majci mldb. djeteta oduzme roditeljsko staranje, tako i
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protivprijedlog majke mldb. djeteta da se apelantu
oduzme roditeljsko staranje nad mldb. djetetom. Općinski
sud je obrazložio da među strankama nije sporna činjenica
da je majka mldb. djeteta obavezna da omogući
održavanje ličnih odnosa i neposrednih kontakata apelanta
kao oca sa mldb. djetetom F.K., tako što će dozvoliti da
mjesečno dva puta preuzima mldb. zajedničko dijete, i to
svakih 15 dana, tj. petak poslije podne od 16 sati, subotu i
nedjelju, te u toku školskog ljetnog i zimskog odmora da
boravi kod apelanta polovinu raspusta, ali vodeći računa
da to bude u interesu mldb. djeteta, s tim što je apelant
kao otac dužan da po isteku vremena preuzimanja i
viđanja mldb. dijete vrati majci na mjesto odakle ga je i
preuzeo – nedjeljom najkasnije u 16 sati. Također, nije
sporna ni činjenica da apelant, i pored navedene nesporne
obaveze, nije uspio ostvariti kontakt, niti održavati lične
kontakte sa mldb. F.K., niti je sporno da apelant nije u
cijelosti izvršavao svoju obavezu vezanu za izdržavanje
mldb. djeteta. Dalje je navedeno da iz iskaza apelanta
proizlazi da mu se onemogućava kontakt sa mldb.
djetetom isključivo krivicom majke mldb. djeteta,
odnosno njene majke, koja većim dijelom vodi brigu o
mldb. F.K., jer je majka mldb. djeteta zaposlena u
Živinicama i vrlo rijetko je sa djetetom. Apelant smatra da
majka mldb. djeteta, kao i njena majka vrše pritisak na
dijete da odbija svaku pomisao na kontakt sa apelantom
kao ocem. Zbog takvog ponašanja, iako je u dva navrata
pokretao izvršni postupak radi izvršenja presude od 16.
novembra 2006. godine, nije uspio ostvariti nikakav
kontakt sa mldb. djetetom. Navedeno je da je apelant
voljan svoju obavezu u pogledu izdržavanja djeteta
redovno ispunjavati, te da je od majke mldb. djeteta tražio
da otvori žiroračun na koji bi on redovno uplaćivao svoju
mjesečnu obavezu.
11. Također, navedeno je da iz iskaza majke mldb. djeteta
proizlazi da do kontakta i ostvarivanja međusobnih
odnosa apelanta i mldb. djeteta nije došlo, ali ne njenom
krivicom, jer mldb. F.K. "ne želi nikakav kontakt sa ocem,
te da pri svakom pokušaju da se ovo ostvari kategorički to
odbija, uzbuđuje se i počinje da plače". Prema mišljenju
protivnice predlagača, "ovo je posljedica, čiji je uzrok
nastao još u vrijeme trajanja bračne zajednice apelanta i
protivnice predlagača, zbog apelantovog neprimjerenog
ponašanja prema njoj i mldb. djetetu". Potvrdila je da je
istina da joj je apelant nudio da otvori žiroračun na koji bi
on redovno plaćao svoju mjesečnu obavezu na ime
izdržavanja mldb. djeteta, ali je ona to odbila dok se ovaj
postupak ne završi.
12. Općinski sud je naveo da iz sadržaja iskaza svjedoka
A.K., kao sudskog izvršitelja navedenog suda, proizlazi da
u dva izvršna postupka, koja su vođena pred istim sudom,
apelant nije uspio ostvariti kontakt sa djetetom, i to zbog
toga "što mldb. F.K. nije želio kontakt sa ocem. Do
kontakta nije došlo ni prilikom odlaska sudskog izvršitelja
sa predstavnikom Centra za socijalni rad u Osnovnoj školi
Tojšići, jer ni tada mldb. dijete nije željelo kontaktirati sa
ocem, i to, po mišljenju predstavnika JU Centra za
socijalni rad Edine Hadžić, zbog traume pri razvodu braka
apelanta i majke mldb. djeteta, kao i grubosti apelanta-oca
prema majci mldb. djeteta. Više puta je odlazio na lice
mjesta u Hrasno i samo je jednom zatekao kod kuće
majku mldb. djeteta, a u ostalim slučajevima zatekao je
samo njene roditelje". Dalje, Općinski sud je zaključio da
iz iskaza još jednog svjedoka, koji je u srodstvu sa
apelantom, proizlazi da mu je poznato da apelant nije
uspio ostvariti kontakt sa djetetom u posljednjih pet
godina.
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13. Općinski sud je istakao da iz izvršenog saslušanja mldb.
F.K. bez prisustva učesnika u postupku proizlazi "da ne
želi bilo kakav kontakt sa ocem i da naređenja majke
odbija samo, kako kaže, kad ga nagovara da ostvari
kontakt sa ocem. Iz njegovog iskaza proizlazi da ni u kom
slučaju ne želi da ode od svoje majke, niti želi živjeti sa
ocem". Imajući u vidu navedeno, Općinski sud je
zaključio da iskazima navedenih svjedoka vjeruje,
ocjenjujući da su svojim iskazima potvrdili nesporne
činjenice u konkretnom postupku, kao i činjenice koje
proizlaze iz materijalnih dokaza.
14. Dalje, Općinski sud je naveo da iz mišljenja vještaka, dr.
Džemala Šestana, psihologa kliničkog usmjerenja, od 14.
decembra 2009. godine (koje je dao nakon što je sud
odredio
izvođenje
dokaza-vještačenje
navedenog
vještaka) proizlazi da se ne može sa većom pouzdanošću
utvrditi utjecaj drugih lica u smislu odbijanja mldb. F.K.
da ostvari kontakt sa svojim ocem kroz psihološko
testiranje-vještačenje, jer uvijek postoje mogućnosti
manipulacijе između roditelja kada se nađu u konfliktnom
odnosu i stvori međusobno nepovjerenje koje se može
reflektirati na dijete, gdje više faktora ima utjecaja.
Općinski sud je istakao da iz nalaza i mišljenja Centra za
socijalni rad koji su dati 21. aprila i 23. juna 2009. godine
proizlazi da bi roditeljsko staranje trebalo oduzeti i
apelantu i protivnici predlagača, i to po osnovima iz kojih
su podneseni prijedlozi u konkretnoj pravnoj stvari.
Međutim, Općinski sud je naglasio da su, nakon daljeg
provođenja dokaza, privremeni staratelj i predstavnik
Centra za socijalni rad dali mišljenja "da bi prijedloge za
oduzimanje roditeljskog staranja bilo kojem od roditelja
trebalo odbiti kao neosnovane, jer bi suprotno rješenje
bilo na štetu mldb. djeteta. Mišljenja su da bi se u
narednom periodu trebalo intenzivnije uključiti u
odgojno-obrazovni proces mldb. F.K., uz pomoć
(pedagoga, psihologa u Osnovnoj školi Tojšići, kao i
kliničkog psihologa), te da će kao rezultat tih aktivnosti
sigurno biti ostvaren kontakt oca sa mldb. F.K.".
15. Općinski sud je ocijenio da navedeno mišljenje proizlazi i
iz službenih zabilješki Centra za socijalni rad od 15, 23. i
24. jula 2009. godine, zaključujući da je iz navedenih
zabilješki vidljivo da je uz učešće svih stranaka u
postupku i uz angažman Centra za socijalni rad moguće
ostvariti kontakt apelanta kao oca sa mldb. djetetom, a
ubuduće uz angažman i stručnih lica-dječijeg psihologa,
pedagoga, psihologa kliničkog usmjerenja i drugih.
16. Na osnovu navedenog, Općinski sud je zaključio da majka
mldb. djeteta nije svjesno preduzimala bilo kakve radnje
kojima bi onemogućila apelanta da ostvari kontakt sa
mldb. djetetom i da kao majka, zbog emocionalne
vezanosti za mldb. dijete, nije se trudila da po svaku
cijenu omogući ovaj kontakt, jer kako sama tvrdi, pri
takvim pokušajima dijete se nedopušteno uzbuđivalo,
plakalo i slično. Također, Općinski sud je ocijenio da se
ne može zaključiti da apelant izbjegava da plaća
izdržavanje mldb. djetetu po Presudi Općinskog suda broj
P-209/05 od 31. oktobra 2005. godine, jer je nesporno da
je nekoliko puta izvršio tu obavezu a da joj je, kako je
priznala i sama majka mldb. djeteta, nudio da otvori
žiroračun na koji bi on redovno izmirivao svoju obavezu,
što je ona odbila dok se ovaj postupak ne završi.
17. Općinski sud je u svom zaključku naglasio da "po
mišljenju suda, nije u interesu mldb. djeteta, odnosno bilo
bi to na njegovu štetu da sud bilo kojem od roditelja
oduzme roditeljsko staranje. Obaveza je suda, dakle, da u
konkretnom slučaju najprije ocijeni i štiti interes mldb.
djeteta. Ovo ne mora da znači da u narednom periodu svi
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učesnici u postupku ne treba da preduzimaju dodatne
napore kako bi se uz pomoć stručnih lica ostvarili interesi
mldb. djeteta i omogućio kontakt predlagača kao oca sa
mldb. djetetom. Majci mldb. djeteta stoji mogućnost (koju
nije koristila) da, u slučaju da apelant ne ispunjava svoju
obavezu izdržavanja, pokrene izvršni postupak kako bi se
prinudnim putem dug za izdržavanje naplatio". Općinski
sud je zaključio da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni
uvjeti iz člana 154. st. 1, 4. i 5. Porodičnog zakona da se
bilo kojem od roditelja oduzme roditeljsko staranje.
Kantonalni sud je, odlučujući o apelantovoj žalbi protiv
Rješenja Općinskog suda broj 29 0 V 002732 08 V od 21.
januara 2010. godine, Rješenjem broj 29 0 V 002732 10
Gž od 15. aprila 2010. godine odbio žalbu kao
neosnovanu i prvostepeno rješenje potvrdio.
U obrazloženju rješenja Kantonalni sud je naglasio da je
apelant svoj prijedlog za oduzimanje roditeljskog prava
majci mldb. djeteta nad zajedničkim mldb. djetetom
zasnovao na navodima da majka mldb. djeteta nije
izvršavala obavezu utvrđenu pravosnažnom Presudom
broj 029 0 P 06 000267 od 16. novembra 2006. godine,
kojom je obavezana da kao roditelj kojem je na roditeljsko
staranje povjeren mldb. F.K., omogući apelantu kao ocu
održavanje ličnih odnosa i neposrednih kontakata sa mldb.
djetetom na način i u vremenskim terminima određenim u
navedenoj presudi. Apelant je naveo da je majka mldb.
djeteta svojim ponašanjem onemogućavala svaki njegov
kontakt sa mldb. djetetom, utječući da dijete odbije svaki
kontakt sa ocem, kao i njeni roditelji koji se najvećim
dijelom brinu o djetetu, jer je majka mldb. djeteta
zaposlena u Živinicama i rijetko dolazi kući.
Kantonalni sud je ocijenio da činjenično utvrđenje u
prvostepenom postupku nije dovedeno u sumnju
apelantovim žalbenim navodima. Naime, imajući u vidu
činjenično utvrđenje, Kantonalni sud je istakao da je
prvostepeni sud pravilno primijenio materijalno pravo
kada je izveo zaključak da nisu ispunjeni uvjeti da se
majci mldb. djeteta, kao ni apelantu kao predlagaču i
roditelju mldb. djeteta oduzme roditeljsko pravo. Dalje je
istaknuto da je članom 154. stav 5. Porodičnog zakona
propisano da se roditeljsko pravo može oduzeti roditelju
koji ne stvara uvjete za održavanje ličnih odnosa i
neposrednih kontakata djeteta sa drugim roditeljem ili
onemogućava, odnosno sprečava njihovo održavanje.
Kantonalni sud je, dalje, obrazložio da "ovakvo ponašanje
roditelja, koje predstavlja razlog za oduzimanje
roditeljskog prava, mora biti posljedica svjesnog
postupanja roditelja ili njegovog propuštanja da stvara
potrebne uvjete". Kantonalni sud je naveo da je u
konkretnom slučaju, na osnovu izvedenih dokaza saslušanja apelanta i majke mldb. djeteta u svojstvu
parničnih stranaka, saslušanja dvaju svjedoka od kojih je
jedan sudski izvršitelj i saslušanja mldb. djeteta (bez
prisustva učesnika u postupku) utvrđeno da majka mldb.
djeteta nije svjesno preduzimala nikakve radnje kojim bi
onemogućila apelanta, kao oca, da ostvari kontakt sa
mldb. djetetom. Naprotiv, utvrđeno je da se protivnica
predlagača trudila da ostvari uvjete za kontaktiranje oca i
mldb. sina iz čega slijedi da apelant u postupku koji je
prethodio donošenju pobijanog rješenja nije uspio
dokazati da majka mldb. djeteta onemogućava ili sprečava
održavanje ličnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta
sa apelantom, ili da ne stvara uvjete za njihovo
održavanje.
Kantonalni sud je zaključio da iz izvedenih dokaza tokom
prvostepenog postupka nesumnjivo slijedi "da mldb.
dijete, i pored nagovora njegove majke, ne želi da ostvari
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kontakt sa ocem zbog doživljene traume prilikom razvoda
braka roditelja, te da ga ta situacija vidno uzbuđuje i
stvara negativne reakcije. Zato, i po mišljenju
Kantonalnog suda, ne bi bilo u interesu mldb. djeteta da se
majci mldb. djeteta oduzme roditeljsko staranje, a u svim
sudskim postupcima koji se odnose na porodičnopravne
stvari, sud je dužan po službenoj dužnosti paziti na interes
mldb. djeteta". Kantonalni sud je ocijenio da su
neprihvatljivi žalbeni navodi koji se odnose na nepotpuno
i pogrešno utvrđeno činjenično stanje, kao i na tvrdnju da
pobijana odluka nije donijeta u interesu mldb. djeteta.
Također, naglašeno je da nisu tačni žalbeni navodi da iz
službenih zabilješki organa starateljstva proizlazi da su
osnovani apelantovi navodi da majka mldb. djeteta i njena
majka vrše pritisak na mldb. dijete, "jer iz sadržaja
službene zabilješke JU Centar za socijalni rad od 15. jula
2009. godine, 23. jula 2009. godine i 24. jula 2009. godine
proizlazi da se one odnose na dogovor o stvaranju
potrebnih uvjeta za susret oca i mldb. djeteta, a što je u
konačnom i rezultiralo njihovim susretom 24. jula 2009.
godine (kojem su prisustvovali radnici JU Centra za
socijalni rad, u svojstvu posrednika, i majka mldb.
djeteta)".
22. Također, neprihvatljivim su ocijenjeni i žalbeni navodi
koji su se svodili na tvrdnju da je obrazloženje osporene
odluke konfuzno, nejasno i suprotno izreci. Prema ocjeni
Kantonalnog suda, prvostepeni sud je u obrazloženju
osporenog rješenja dao jasan stav prema spornom odnosu
među strankama, te pravilno primijenio materijalno pravo
prema kome je taj pravni odnos razriješen, ocjenjujući da
nije povrijeđena ni odredba člana 191. ZPP. Dalje je
zaključeno da nemaju osnova žalbeni navodi da
prvostepeni sud nije utvrdio sve relevantne činjenice, te da
je pri donošenju odluke pogrešno primijenio materijalno
pravo.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
23. Apelant se žali da mu je osporenim odlukama povrijeđeno
pravo na poštivanje privatnog i porodičnog života iz člana
II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u
daljnjem tekstu: Evropska konvencija), pravo na
nediskriminaciju po osnovu spola iz člana II/4. Ustava
Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije,
pravo iz člana 9. stav 3. Konvencije o pravima djeteta, kao
i prava iz čl. 14. stav 1, 17. i 26. Međunarodnog pakta o
građanskim i političkim pravima. Apelant smatra da je u
konkretnom slučaju osporenim odlukama povrijeđeno i
pravo iz člana 2. stav 1. tačka c) u vezi sa stavom 6.
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Povredu
navedenih prava apelant vidi u pogrešno i nepravilno
utvrđenom činjeničnom stanju, kao i nepravilnoj primjeni
materijalnog prava. Apelant je naveo redoslijed događanja
u konkretnom slučaju, te istakao da iz svih činjenica
proizlazi "da je apelantu onemogućen bilo kakav kontakt
sa mldb. djetetom u neprekidnom trajanju od pet godina,
da su prvostepeni sud, kao i JU Centar za socijalni rad
odbijali preduzeti bilo kakve radnje u vezi sa
ostvarivanjem tog kontakta i utjecati na majku mldb.
djeteta da preduzme sve potrebne radnje da do tog
kontakta dođe, da majka mldb. djeteta ne vrši neposredno
roditeljsko staranje iako je na to obavezana od suda po
osnovu presude o razvodu braka, te da je majka mldb.
djeteta odsutna pet dana u sedmici jer obavlja poslove rad u kafani, koji su nespojivi sa moralnim aspektom
odgoja djeteta, da majka mldb. djeteta, iako je upoznata sa
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oboljenjem djeteta, nastalog u toku trajanja braka sa
apelantom, od izlaska djeteta iz bolnice 2001. godine nije
preduzimala nikakve radnje u svrhu liječenja djeteta, niti
za to ima sredstava, a ni njeni roditelji kod kojih dijete
živi. Općinski sud svojom izrekom, a JU Centar za
socijalni rad svojim ponašanjem, iako su im navedene
činjenice poznate, propustili su ili su ignorirali da
preduzmu radnje u svrhu omogućavanja liječenja
bolesnog djeteta u odnosu na majku mldb. djeteta, a isto
su odbili preduzeti u odnosu na apelanta, čime su doveli u
opasnost zdravlje, život, rad i dalji odgoj mldb. djeteta,
odnosno u svemu postupili protivno životnim interesima
mldb. djeteta. Dalje, prvostepeni i drugostepeni sud
postupali su suprotno odredbama Zakona o vanparničnom
postupku, kao i odredbama Zakona o parničnom postupku
jer su donijeli svoje odluke bez prethodnog utvrđivanja
činjeničnog stanja (vještačenja), tj. na osnovu
neodređenog i kontradiktornog ponašanja JU Centra za
socijalni rad, koje su bitne za odlučivanje". Apelant je
istakao "pristrasnost Kantonalnog suda u odlučivanju",
navodeći da drugostepeni sud u najvećem broju slučajeva
u tročlanom vijeću tog suda koje raspravlja o žalbama u
sličnim predmetima imenuje iste sudije ženskog spola,
koje svojim odlukama ignoriraju procesne i
materijalnopravne odredbe važećih propisa i odlučuju u
korist stranaka istog spola, čime kod stranaka suprotnog
spola stvaraju sumnju u pravičnost u odlučivanju
pravosuđa. Apelant je predložio da Ustavni sud usvoji
njegovu apelaciju i "obaveže drugostepeni i prvostepeni
sud da nadoknade troškove postupka apelantu u iznosu od
900,00 KM za sastav apelacije".
b) Odgovori na apelaciju
24. Kantonalni sud je u odgovoru na apelaciju istakao da su
navodi iz apelacije neosnovani, ukazujući na iscrpne
razloge koji su dati na strani 2. i 3. osporenog rješenja.
Kantonalni sud je predložio da se apelacija odbije, jer je
osporeno rješenje zakonito i pravilno.
25. Općinski sud je u svom odgovoru predložio da se
apelacija odbije, naglašavajući da su neosnovani navodi o
povredama na koje je ukazano u apelaciji.
26. Majka mldb. djeteta je u svom odgovoru osporila navode
apelacije i istakla, između ostalog, "da kao majka brine o
zdravlju svog djeteta i njegovom liječenju, jer, s obzirom
na dijagnozu, da nije podvrgnut liječenju, imao bi znatne
posljedice po zdravlje koje bi mogao uočiti i laik za
medicinu". Predložila je da Ustavni sud odbije apelaciju u
cijelosti.
V. Relevantni propisi
27. Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br.
35/05 i 41/05) u relevantnom dijelu glasi:
e) Oduzimanje roditeljskog staranja
Član 154. st. 1, 3, 4, 5. i 6.
(1) Roditelju koji zloupotrebom svojih prava, ili grubim
zanemarivanjem svojih dužnosti, ili napuštanjem djeteta, ili
nestaranjem o djetetu sa kojim ne živi očito stavlja u opasnost
sigurnost, zdravlje ili moral djeteta, ili koji ne zaštiti dijete od
ovakvog ponašanja drugog roditelja ili druge osobe, sud će u
vanparničnom postupku oduzeti roditeljsko staranje.
(3) Grubo zanemarivanje dužnosti postoji naročito u
slučajevima ako roditelj ne izvršava obavezu izdržavanja
djeteta duže od tri mjeseca, ne pridržava se ranije određenih
mjera radi zaštite prava i interesa djeteta, (…)
(4) Roditeljsko staranje može se oduzeti i roditelju kojem
je oduzeto pravo da živi sa djetetom, ako za vrijeme od jedne
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godine ne izvršava obaveze i prava koje mu nisu prestale
izricanjem ove mjere i ne stvori uvjete za vraćanje ovog prava.
(5) Roditeljsko staranje može se oduzeti i roditelju koji ne
stvara uvjete za održavanje osobnih odnosa i neposrednih
kontakata djeteta sa drugim roditeljem ili onemogućava,
odnosno sprečava njihovo održavanje.
(6) U postupku za oduzimanje roditeljskog staranja
roditeljima ili jednom roditelju djeteta organ starateljstva će
imenovati djetetu posebnog staratelja. Ovaj staratelj vrši
dužnost i nakon izricanja mjere iz stava 1. ovog člana, a za sve
vrijeme njenog trajanja.
28. Zakon o parničnom postupku Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine" br. 53/03, 73/05 i 53/06) u relevantnom
dijelu glasi:
Član 7. stav 1.
(1) Stranke su dužne iznijeti sve činjenice na kojima
zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se
utvrđuju te činjenice.
Član 147.
Sud može, na prijedlog stranke, odrediti izvođenje dokaza
vještačenjem kada je radi utvrđenja ili razjašnjenja određene
činjenice potrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže.
VI. Dopustivost
29. Pri ispitivanju dopustivosti apelacije u odnosu na povredu
prava iz člana 2. stav 1. tačka c) u vezi sa stavom 6.
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud je
pošao od odredbi člana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, člana 16. stav 4. tačka 1. Pravila Ustavnog
suda.
Član VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Ustavni sud, takođe, ima apelacionu nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kad ona postanu
predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i
Hercegovini.
Član 16. stav 4. tačka 1. Pravila Ustavnog suda glasi:
4) Apelacija nije dopustiva i ako postoji neki od sljedećih
slučajeva:
1. Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje;
30. Ustavni sud naglašava da je članom VI/3.b) Ustava Bosne
i Hercegovine propisano da Ustavni sud ima nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu. S obzirom na
to da se apelant poziva na povredu prava iz člana 2. stav
1. tačka c) u vezi sa stavom 6. Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, Ustavni sud smatra da ovaj sud nije
nadležan za odlučivanje o navodnoj povredi prava iz člana
2. stav 1. tačka c) u vezi sa stavom 6. Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine, jer to nisu pitanja "koja su sadržana
u ovom ustavu", u smislu odredbe člana VI/3.b) Ustava
Bosne i Hercegovine (vidi, Ustavni sud, Odluka broj AP
1006/06 od 13. decembra 2007. godine, stav 10).
31. Imajući u vidu odredbu člana 16. stav 4. tačka 1. Pravila
Ustavnog suda, prema kojoj će se apelacija odbaciti kao
nedopuštena ukoliko se utvrdi da Ustavni sud nije
nadležan za odlučivanje, Ustavni sud je u ovom dijelu
odlučio kao u dispozitivu ove odluke.
32. U pogledu ostalih navoda apelacije, Ustavni sud podsjeća
da, prema članu 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako
se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac
apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom
pravnom lijeku koji je koristio.
33. U konkretnom slučaju predmet osporavanja apelacijom su
Rješenje Kantonalnog suda broj 29 0 V 002732 10 Gž od
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15. aprila 2010. godine i Rješenje Općinskog suda broj 29
0 V 002732 08 V od 21. januara 2010. godine protiv kojih
nema drugih djelotvornih pravnih lijekova mogućih prema
zakonu. Zatim, osporeno Rješenje Kantonalnog suda broj
29 0 V 002732 10 Gž od 15. aprila 2010. godine apelant
je primio 30. aprila 2010. godine a apelacija je podnesena
21. juna 2010. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je
propisano članom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda.
Konačno, apelacija ispunjava i uvjete iz člana 16. st. 2. i
4. Pravila Ustavnog suda, jer nije očigledno (prima facie)
neosnovana, niti postoji neki drugi formalni razlog zbog
kojeg apelacija nije dopustiva.
34. Imajući u vidu odredbe člana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, člana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija u
preostalom dijelu ispunjava uvjete u pogledu dopustivosti.
VII. Meritum
35. Apelant osporava odluke Kantonalnog i Općinskog suda
kojim je odlučivano o oduzimanju roditeljskog staranja
kako majci mldb. djeteta, tako i apelantu nad mldb.
zajedničkim djetetom, tvrdeći da mu je tim odlukama
povrijeđeno pravo na privatni i porodični život, dom i
prepisku iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i
člana 8. Evropske konvencije, pravo na nediskriminaciju
iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14.
Evropske konvencije, pravo iz člana 9. stav 3. Konvencije
o pravima djeteta, kao i prava iz čl. 14. stav 1, 17. i 26.
Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.
Pravo na privatni, porodični život, dom i prepisku
36. Član II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom
dijelu glasi:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje:
f) Pravo na privatni i porodični život, dom i prepisku.
Član 8. Evropske konvencije glasi:
1. Svako ima pravo na poštivanje svog privatnog i
porodičnog života, doma i prepiske.
2. Javna vlast se ne miješa u vršenje ovog prava, osim ako je
takvo miješanje predviđeno zakonom i ako je to
neophodna mjera u demokratskom društvu u interesu
nacionalne sigurnosti, javne sigurnosti, ekonomske
dobrobiti zemlje, sprječavanja nereda ili sprječavanja
zločina, radi zaštite zdravlja i morala, ili zaštite prava i
sloboda drugih.
37. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
od 16. decembra 1966. godine u relevantnom dijelu glasi:
Član 17.
Niko ne može biti predmet samovoljnih ili nezakonitih
miješanja u njegov privatni život, u njegovu porodicu (…)
Svako lice ima pravo na zaštitu zakona protiv ovakvih
miješanja ili povreda.
a) Primjenjivost člana 8. Evropske konvencije
38. Ustavni sud napominje da, u skladu sa praksom
Evropskog suda (vidi, Evropski sud, W. protiv
Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 8. jula 1987. godine,
serija A broj 121), međusobno uživanje roditelja i djece u
zajedničkom druženju predstavlja osnovni element
porodičnog života. U konkretnom slučaju nesporno je da
odnos između apelanta i njegovog djeteta spada u
"porodični život" u okviru značenja člana 8. Evropske
konvencije. Također, osporene odluke kojim je odbijen
kao neosnovan apelantov prijedlog kojim je tražio da se
majci mldb. djeteta oduzme roditeljsko staranje nad
zajedničkim mld. djetetom predstavlja miješanje u pravo
na porodični život. Zbog toga je neophodno ispitati da li je
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miješanje u pravo bilo opravdano, tj. u skladu sa
odredbama stava 2. člana 8. Evropske konvencije. Da bi
ovakvo miješanje bilo opravdano, ono mora: (a) biti
predviđeno zakonom, (b) imati legitiman cilj od javnog ili
općeg interesa i (c) biti u skladu sa principom
proporcionalnosti u demokratskom društvu.
b) Zakonitost miješanja
39. Ustavni sud će, stoga, u smislu garancija koje pruža član
8. Evropske konvencije, prvenstveno ispitati da li je
miješanje bilo "predviđeno zakonom".
40. U tom kontekstu Ustavni sud uočava da su sudovi na
osnovu provedenih dokaza (saslušanjem stranaka,
vještaka, samog malodobnog djeteta, predstavnika JU
Centar za socijalni rad, posebnog staratelja imenovanog
od organa starateljstva u skladu sa članom 154. stav 6.
Porodičnog zakona) zaključili da nije u interesu djeteta da
se oduzme roditeljsko staranje nad malodobnim djetetom
kako apelantu, tako ni majci malodobnog djeteta, pri
čemu je za taj zaključak dato detaljno obrazloženje.
Naime, analizirajući provedeni postupak, Ustavni sud
zapaža da obrazloženja ukazuju da su sudovi, kako bi
odlučili o apelantovom prijedlogu usmjerenom na
oduzimanje roditeljskog prava majci mldb. djeteta,
detaljno utvrđivali činjenice na okolnost da li majka mldb.
djeteta nije svjesno stvarala uvjete za održavanje ličnih i
neposrednih kontakata djeteta sa apelantom kao drugim
roditeljem, odnosno da li je svjesno sprečavala njihovo
održavanje, te utvrdili da do kontakata između apelanta i
njegovog mldb. djeteta nije došlo isključivo zbog toga što
je upravo dijete odbijalo kontakt sa apelantom. Stoga su
sudovi zaključili da je apelantov zahtjev za oduzimanje
roditeljskog staranja majci mldb. djeteta neosnovan,
budući da nisu ispunjeni uvjeti iz člana 154. stav 5.
Porodičnog zakona na kojim je apelant i temeljio svoj
prijedlog.
41. Ustavni sud zapaža da je navedenom odredbom
Porodičnog zakona propisano da se roditeljsko staranje
može oduzeti i roditelju koji ne stvara uvjete za
održavanje ličnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta
sa drugim roditeljem ili onemogućava, odnosno sprečava
njihovo održavanje. Iz navedenog proizlazi da zakon
nesumnjivo predviđa mogućnost miješanja javnih vlasti u
pravo na porodični život na način na koji je to učinjeno u
konkretnom slučaju
c) Postojanje "legitimnog cilja"
42. Ustavni sud će, dalje, ispitati da li miješanje u apelantovo
pravo na porodični život ima "legitiman cilj".
43. U vezi sa odgovorom na ovo pitanje, Ustavni sud
prvenstveno primjećuje da su malodobna djeca posebno
osjetljiva kategorija kako zbog nemogućnosti da se sama
o sebi brinu, zbog svog uzrasta i nedostatka pravne i
poslovne sposobnosti, tako i zbog činjenice da od razvoja,
odgoja i obrazovanja djece zavisi i budućnost djece
pojedinačno, ali i društva u cjelini. Zbog toga, Ustavni sud
smatra da se (u slučaju kada roditelj ne stvara uvjete za
održavanje ličnih i neposrednih kontakata djeteta sa
drugim roditeljem) odlukom suda utvrđuje da li će se
oduzeti roditeljsko staranje pri čemu je sud dužan po
službenoj dužnosti paziti na interese mldb. djeteta, kao
kategorije lica koja uživaju posebnu zaštitu u svim
modernim pravnim sistemima, što nesumnjivo predstavlja
"legitiman cilj u javnom ili općem interesu", odnosno
neophodnu mjeru u demokratskom društvu u interesu
zaštite prava i sloboda drugih, u smislu člana 8. stav 2.
Evropske konvencije. Dakle, izricanje mjera propisanih
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zakonom kojim se, pod određenim uvjetima, ograničava
roditeljsko pravo ima cilj prvenstveno da zaštiti prava i
interese djeteta, što nesumnjivo predstavlja "legitiman cilj
u javnom ili općem interesu" iz člana 8. Evropske
konvencije u smislu da odluka o oduzimanju roditeljskog
staranja nad zajedničkim mldb. djetetom bude donesena u
najboljem interesu djeteta.
d) Proporcionalnost miješanja
44. S obzirom na to da je Ustavni sud utvrdio da je miješanje
u apelantovo pravo na porodični život izvršeno u skladu
sa zakonom i da miješanje u ovo apelatovo pravo ima i
legitiman cilj od javnog ili općeg interesa, daljnji zadatak
Ustavnog suda je da odgovori na pitanje da li je miješanje
u ovo apelantovo pravo u skladu sa principom
proporcionalnosti u demokratskom društvu.
45. Kao što je već rečeno, sudovi su dali razumne i uvjerljive
razloge na temelju kojih smatraju da je u najboljem
interesu djeteta da apelantov prijedlog za oduzimanje
roditeljskog staranja majci mldb. djeteta bude odbijen kao
neosnovan. Iz navedenog proizlazi da su osporene odluke
donesene u skladu sa odredbama stava 2. člana 8.
Evropske konvencije, tj. donesene su radi "zaštite prava i
sloboda drugih", što u konkretnom slučaju znači da su
osporene odluke donesene radi zaštite prava i sloboda
malodobnog djeteta. Pri tome Ustavni sud smatra da je
potrebno naglasiti činjenicu da donošenjem osporenih
odluka apelantu ne prestaju roditeljske obaveze i dužnosti
koje ima prema svom mldb. djetetu, niti mu je, u smislu
relevantnih odredbi Porodičnog zakona, oduzeto
roditeljsko staranje. Prema tome, Ustavni sud smatra da
osporenim odlukama na apelanta nije stavljen pretjeran
teret, budući da interes malodobnog djeteta, koje je
odredbama Porodičnog zakona posebno zaštićeno jer "sud
mora po službenoj dužnosti tokom postupka naročito
paziti da se zaštite prava i interesi djece" (član 269), čime
su se redovni sudovi rukovodili prilikom donošenja
osporenih odluka, preteže nad apelantovim interesom da
se majci malodobnog djeteta oduzme roditeljsko staranje.
46. Na osnovu navedenog, Ustavni sud zaključuje da nije
povrijeđeno apelantovo pravo na poštivanje porodičnog
života iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana
8. Evropske konvencije, a time ni člana 17.
Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima
koji praktično garantira ista prava.
Pravo na nediskriminaciju
47. Član II/4. Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Nediskriminacija
Uživanje prava i sloboda, predviđenih u ovom članu ili u
međunarodnim sporazumima navedenim u Aneksu I ovog
Ustava, osigurano je svim licima u Bosni i Hercegovini bez
diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je spol, rasa, boja,
jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno
porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina,
rođenje ili drugi status.
Član 14. Evropske konvencije glasi:
Uživanje prava i sloboda predviđenih ovom konvencijom
osigurava se bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što su
spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo
mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza sa nekom
nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.
Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
od 16. decembra 1966. godine u relevantnom dijelu glasi:
Član 26.
Sva su lica jednaka pred zakonom i imaju pravo bez
ikakve diskriminacije na podjednaku zaštitu zakona. U tom
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smislu, zakon mora da zabranjuje svaku diskriminaciju i da
obezbijedi svim licima podjednaku i uspješnu zaštitu protiv
svake diskriminacije, naročito u pogledu rase, boje, spola,
jezika, političkog ili drugog ubjeđenja, nacionalnog ili
socijalnog porijekla, imovnog stanja, rođenja ili svakog drugog
stanja.
48. Apelant se pozvao i na pravo na nediskriminaciju po
osnovu spola iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i
člana 14. Evropske konvencije, kao i na član 26.
Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.
Međutim, u odnosu na ovo pravo apelant nije iznio bilo
kakve konkretne navode ili dokaze koji bi na bilo koji
način ukazivali na vjerovatnoću da je u konkretnom
slučaju "žrtva" kršenja ovog prava. S obzirom na
navedeno, Ustavni sud zaključuje da su ovi apelantovi
navodi neosnovani.
Ostali navodi
49. Ustavni sud nije razmatrao navode apelacije koji su se
odnosili na povredu apelantovog prava iz člana 14.
Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima,
budući da član 8. Evropske konvencije, koji je razmotren
u ovoj odluci, sadrži širi krug prava u odnosu na obim
prava iz člana 14. Međunarodnog pakta o građanskim i
političkim pravima.
50. Ustavni sud nije razmatrao ni apelantove navode o
povredi člana 9. stav 3. Konvencije o pravima djeteta,
kojim je propisano da će "države potpisnice poštovati
pravo djeteta koje je odvojeno od jednog ili oba roditelja
da održava lične veze i neposredni dodir sa oba roditelja
redovno", budući da se osporenim odlukama odlučivalo o
oduzimanju roditeljskog staranja roditelju. Stoga,
osporene odluke ne pokreću pitanja prava koja su
garantirana navedenim članom o kojim je u konkretnom
slučaju odlučeno Presudom Općinskog suda broj 029-0-P06-000267 od 16. novembra 2006. godine koja nije
predmet ove apelacije, osobito imajući u vidu da iz
obrazloženja osporenih odluka proizlazi, kako je naveo
Kantonalni sud, da apelant u postupku koji je prethodio
donošenju pobijanog rješenja nije uspio dokazati da majka
mldb. djeteta onemogućava ili sprečava održavanje ličnih
odnosa i neposrednih kontakata djeteta sa apelantom, ili
da ne stvara uvjete za njihovo održavanje, pa se, stoga, po
mišljenju Ustavnog suda, osporenim odlukama ne utječe
na ostvarivanje apelantovog prava na kontakte sa
njegovim mldb. djetetom, niti u bilo kojem smislu to
pravo ograničava.
VIII. Zaključak
51. Ustavni sud zaključuje da odlukama redovnih sudova nije
povrijeđeno apelantovo pravo na poštivanje porodičnog
života iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana
8. Evropske konvencije, jer je miješanje javnih vlasti u
apelantovo pravo na porodični život utemeljeno na zakonu
i neophodno u demokratskom društvu u svrhu postizanja
zakonitog cilja u smislu zaštite interesa malodobnog
djeteta, a pri tome nije narušen niti princip
proporcionalnosti između apelantovog prava i zakonitog
cilja kojem se teži, budući da interes malodobnog djeteta
preteže nad apelantovim interesom da se majci
malodobnog djeteta oduzme roditeljsko pravo.
52. Na osnovu člana 16. stav 4. tačka 1. i člana 61. st. 1. i 3.
Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u
dispozitivu ove odluke.
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53. U skladu sa članom VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,
odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, s. r.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudaca,
u predmetu broj AP 2477/10, rješavajući apelaciju Jasmina
Karića, na temelju članka VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine, članka 16. stavak 4. točka 1, članka 59. stavak 2.
alineje 1. i 2. i članka 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine"
br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, dopredsjednica
Seada Palavrić, dopredsjednica
Mato Tadić, sudac
Mirsad Ćeman, sudac
na sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Odbija se kao neutemeljena apelacija Jasmina Karića
podnesena protiv Rješenja Kantonalnog suda u Tuzli broj 29 0
V 002732 10 Gž od 15. travnja 2010. godine i Rješenja
Općinskog suda u Kalesiji broj 29 0 V 002732 08 V od 21.
siječnja 2010. godine.
Odbacuje se kao nedopuštena apelacija Jasmina Karića
podnesena protiv Rješenja Kantonalnog suda u Tuzli broj 29 0
V 002732 10 Gž od 15. travnja 2010. godine i Rješenja
Općinskog suda u Kalesiji broj 29 0 V 002732 08 V od 21.
siječnja 2010. godine u odnosu na povredu članka 2. stavak 1.
točka c) u svezi sa stavkom 6. Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine zbog nenadležnosti Ustavnog suda za odlučivanje.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i u
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. Jasmin Karić (u daljnjem tekstu: apelant) iz KalesijeRainci Gornji, kojeg zastupa Salih Mehanović, odvjetnik
iz Kalesije, podnio je 21. lipnja 2010. godine apelaciju
Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Ustavni sud) protiv Rješenja Kantonalnog suda u Tuzli (u
daljnjem tekstu: Kantonalni sud) broj 29 0 V 002732 10
od 15. travnja 2010. godine i Rješenja Općinskog suda u
Kalesiji (u daljnjem tekstu: Općinski sud) broj 29 0 V
002732 08 V od 21. siječnja 2010. godine.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na temelju članka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
Kantonalnog i Općinskog suda, kao i Sanele Bukvarević
zatraženo je 7. lipnja i 20. listopada 2011. godine da
dostave odgovore na apelaciju.
3. Kantonalni sud je dostavio odgovor na apelaciju 29. lipnja
2011. godine, Općinski sud 22. lipnja 2011. godine, a
Sanela Bukvarević 8. studenog 2011. godine.
4. Na temelju članka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,
odgovori Kantonalnog i Općinskog suda dostavljeni su
apelantu 29. kolovoza 2011. godine a odgovor Sanele
Bukvarević 16. studenog 2011. godine.
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III. Činjenično stanje
5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i
dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati
na sljedeći način:
6. Općinski sud je Rješenjem broj 29 0 V 002732 08 V od
21. siječnja 2010. godine odbio kao neutemeljene
prijedloge, tj. prijedlog apelanta kao predlagača kojim je
tražio da se Saneli Bukvarević oduzme roditeljsko staranje
nad zajedničkim djetetom, mldb. F.K., kao i prijedlog
Sanele Bukvarević, kao protivnice predlagača (u daljnjem
tekstu: majka mldb. djeteta), kojim je tražila da se
apelantu oduzme roditeljsko staranje nad zajedničkim
mldb. djetetom. Istim rješenjem je određeno da svaka
stranka snosi svoje troškove.
7. U obrazloženju rješenja je navedeno da je apelant svojim
prijedlogom od 19. prosinca 2008. godine i na glavnoj
raspravi tražio da se majci mldb. djeteta oduzme
roditeljsko staranje nad zajedničkim djetetom, mldb. F.K.,
na temelju članka 154. stavak 5. Obiteljskog zakona
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Obiteljski zakon). Apelant je u prijedlogu istaknuo da je
pravomoćnom Presudom Općinskog suda broj 029-0-P06-000267 od 16. studenog 2006. godine majka mldb.
djeteta obvezana (kao roditelj kojem je Presudom istog
suda broj P-209/05 od 31. listopada 2005. godine mldb.
F.K. povjeren na zaštitu, odgoj i djelomično izdržavanje
kao majci i zakonskoj zastupnici) da omogući apelantu,
kao ocu mldb. F.K., ostvarivanje osobnih odnosa i
međusobnih kontakata sa djetetom kako je precizirano u
navedenoj presudi. Apelant je naglasio da navedenu
obvezu majka mldb. djeteta nije izvršavala, nego je,
naprotiv, svojim ponašanjem onemogućavala apelantov
kontakt sa djetetom, utječući na mldb. dijete da odbija
svaki kontakt sa ocem. Također, navedeno je da, i pored
pokretanja izvršnog postupka, radi izvršavanja obveze
koju majka mldb. djeteta ima po navedenoj presudi,
apelant nije uspio ostvariti kontakt sa mldb. djetetom
isključivo zbog negativnog ponašanja majke mldb. djeteta
i njezinih roditelja koji se najvećim dijelom i brinu o
mldb. djetetu. Apelant je naveo da svoju obvezu da
doprinosi izdržavanju mldb. djeteta, utvrđenu Presudom
Općinskog suda broj P-209/05 od 31. listopada 2005.
godine, u cijelosti nije ispunjavao, ali je voljan u cijelosti
da je ispuni zbog čega je i otvorio poseban žiroračun u
Tuzlanskoj banci radi uplate iznosa od 150 KM, koliko je
obvezan mjesečno doprinositi za izdržavanje djeteta.
Apelant je naveo da je pet do šest puta uplatio mjesečni
iznos navedene obveze, ali je spreman isplatiti i
cjelokupan dug, te ubuduće izvršavati svoju obvezu.
8. Općinski sud je naveo da je u odgovoru na prijedlog i na
glavnoj raspravi majka mldb. djeteta posredstvom svog
opunomoćenika u cijelosti osporila apelantov prijedlog da
joj se oduzme roditeljsko staranje nad mldb. djetetom.
Majka mldb. djeteta je na ročištu 12. lipnja 2009. godine
podnijela protuprijedlog kojim je zatražila da se apelantu
oduzme roditeljsko staranje nad zajedničkim mldb.
djetetom zbog grubog zanemarivanja dužnosti koja se
odnosi na izdržavanje mldb. djeteta, koja je utvrđena
Presudom Općinskog suda broj P-209/05 od 31. listopada
2005. godine, budući da je svega dva do tri puta uplatio
novčani iznos na ime mjesečne obveze za izdržavanje
mldb. zajedničkog djeteta. Majka mldb. djeteta je tvrdila
da nikada nije sprečavala apelanta da ostvari kontakt sa
mldb. djetetom, a da je istina da obveza koju ima po
presudi od 16. studenog 2006. godine nije izvršavana
isključivo zbog toga što mldb. F.K. nije želio kontaktirati
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sa ocem. Istaknula je da mldb. dijete još uvijek ima
traume koje je doživjelo u vrijeme faktičkog prekida
bračne zajednice između nje i apelanta, te da bi se na
svaku pomisao da vidi apelanta uzbuđivalo, što se štetno
odražavalo na dijete, budući da je bolesno (kriza svijesti).
9. Općinski sud je istaknuo da je predstavnik Javne ustanove
Centar za socijalni rad u Kalesiji (u daljnjem tekstu:
Centar za socijalni rad), kao i poseban privremeni staratelj
mldb. djeteta Senad Šmigalović, u konkretnom predmetu
određen Rješenjem Centra za socijalni rad broj 03-35-12112 od 21. travnja 2009. godine, nakon što su izvršili uvid
u oba prijedloga za oduzimanje roditeljskog staranja,
predložili da se prijedlozi odbiju kao neutemeljeni, i to
zbog toga "što bi drugačija odluka suda bila izravno protiv
interesa mldb. djeteta obzirom na to da bi u konkretnoj
situaciji malodobno dijete moralo biti smješteno u drugu
obitelj ili ustanovu, što svakako nije u interesu djeteta".
10. Općinski sud je, dalje, istaknuo da je, ocjenjujući savjesno
i brižljivo svaki dokaz posebno i sve dokaze zajedno,
utvrdio da su neutemeljeni kako apelantov prijedlog da se
majci mldb. djeteta oduzme roditeljsko staranje, tako i
protuprijedlog majke mldb. djeteta da se apelantu oduzme
roditeljsko staranje nad mldb. djetetom. Općinski sud je
obrazložio da među strankama nije sporna činjenica da je
majka mldb. djeteta obvezna omogućiti održavanje
osobnih odnosa i neposrednih kontakata apelanta kao oca
sa mldb. djetetom F.K., tako što će dozvoliti da mjesečno
dva puta preuzima mldb. zajedničko dijete, i to svakih 15
dana, tj. petak poslije podne od 16 sati, subotu i nedjelju,
te u toijeku školskog ljetnog i zimskog odmora da boravi
kod apelanta polovicu raspusta, ali vodeći računa da to
bude u interesu mldb. djeteta, s tim što je apelant kao otac
dužan po isteku vremena preuzimanja i viđanja mldb.
dijete vratiti majci na mjesto odakle ga je i preuzeo –
nedjeljom najkasnije u 16 sati. Također, nije sporna ni
činjenica da apelant, i pored navedene nesporne obveze,
nije uspio ostvariti kontakt, niti održavati osobne kontakte
sa mldb. F.K., niti je sporno da apelant nije u cijelosti
izvršavao svoju obvezu vezanu za izdržavanje mldb.
djeteta. Dalje je navedeno da iz iskaza apelanta proizlazi
da mu se onemogućava kontakt sa mldb. djetetom
isključivo krivnjom majke mldb. djeteta, odnosno njezine
majke, koja većim dijelom vodi brigu o mldb. F.K., jer je
majka mldb. djeteta uposlena u Živinicama i vrlo rijetko
je sa djetetom. Apelant smatra da majka mldb. djeteta, kao
i njezina majka vrše pritisak na dijete da odbija svaku
pomisao na kontakt sa apelantom kao ocem. Zbog takvog
ponašanja, iako je u dva navrata pokretao izvršni postupak
radi izvršenja presude od 16. studenog 2006. godine, nije
uspio ostvariti nikakav kontakt sa mldb. djetetom.
Navedeno je da je apelant voljan svoju obvezu u pogledu
izdržavanja djeteta redovito ispunjavati, te da je od majke
mldb. djeteta tražio da otvori žiroračun na koji bi on
redovito uplaćivao svoju mjesečnu obvezu.
11. Također, navedeno je da iz iskaza majke mldb. djeteta
proizlazi da do kontakta i ostvarivanja međusobnih
odnosa apelanta i mldb. djeteta nije došlo, ali ne njezinom
krivnjom, jer mldb. F.K. "ne želi nikakav kontakt sa
ocem, te da pri svakom pokušaju da se ovo ostvari
kategorički to odbija, uzbuđuje se i počinje plakati".
Prema mišljenju protivnice predlagača, "ovo je posljedica,
čiji je uzrok nastao još u vrijeme trajanja bračne zajednice
apelanta i protivnice predlagača, zbog apelantovog
neprimjerenog ponašanja prema njoj i mldb. djetetu".
Potvrdila je da je istina da joj je apelant nudio da otvori
žiroračun na koji bi on redovito plaćao svoju mjesečnu
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obvezu na ime izdržavanja mldb. djeteta, ali je ona to
odbila dok se ovaj postupak ne završi.
Općinski sud je naveo da iz sadržaja iskaza svjedoka
A.K., kao sudskog izvršitelja navedenog suda, proizlazi da
u dva izvršna postupka, koja su vođena pred istim sudom,
apelant nije uspio ostvariti kontakt sa djetetom, i to zbog
toga "što mldb. F.K. nije želio kontakt sa ocem. Do
kontakta nije došlo ni prilikom odlaska sudskog izvršitelja
sa predstavnikom Centra za socijalni rad u Osnovnoj školi
Tojšići, jer ni tada mldb. dijete nije željelo kontaktirati sa
ocem, i to, po mišljenju predstavnika JU Centra za
socijalni rad Edine Hadžić, zbog traume pri rastavi braka
apelanta i majke mldb. djeteta, kao i grubosti apelanta-oca
prema majci mldb. djeteta. Više puta je odlazio na lice
mjesta u Hrasno i samo je jednom zatekao kod kuće
majku mldb. djeteta, a u ostalim slučajevima zatekao je
samo njezine roditelje". Dalje, Općinski sud je zaključio
da iz iskaza još jednog svjedoka, koji je u srodstvu sa
apelantom, proizlazi da mu je poznato da apelant nije
uspio ostvariti kontakt sa djetetom u posljednjih pet
godina.
Općinski sud je istaknuo da iz izvršenog saslušanja mldb.
F.K. bez nazočnosti sudionika u postupku proizlazi "da ne
želi bilo kakav kontakt sa ocem i da naređenja majke
odbija samo, kako kaže, kad ga nagovara da ostvari
kontakt sa ocem. Iz njegovog iskaza proizlazi da ni u kom
slučaju ne želi otići od svoje majke, niti želi živjeti sa
ocem". Imajući u vidu navedeno, Općinski sud je
zaključio da iskazima navedenih svjedoka vjeruje,
ocjenjujući da su svojim iskazima potvrdili nesporne
činjenice u konkretnom postupku, kao i činjenice koje
proizlaze iz materijalnih dokaza.
Dalje, Općinski sud je naveo da iz mišljenja vještaka, dr.
Džemala Šestana, psihologa kliničkog usmjerenja, od 14.
prosinca 2009. godine (koje je dao nakon što je sud
odredio
izvođenje
dokaza-vještačenje
navedenog
vještaka) proizlazi da se ne može sa većom pouzdanošću
utvrditi utjecaj drugih osoba u smislu odbijanja mldb. F.K.
da ostvari kontakt sa svojim ocem kroz psihološko
testiranje-vještačenje, jer uvijek postoje mogućnosti
manipulacija između roditelja kada se nađu u konfliktnom
odnosu i stvori međusobno nepovjerenje koje se može
reflektirati na dijete, gdje više faktora ima utjecaja.
Općinski sud je istaknuo da iz nalaza i mišljenja Centra za
socijalni rad koji su dani 21. travnja i 23. lipnja 2009.
godine proizlazi da bi roditeljsko staranje trebalo oduzeti i
apelantu i protivnici predlagača, i to po osnovama iz kojih
su podneseni prijedlozi u konkretnoj pravnoj stvari.
Međutim, Općinski sud je naglasio da su, nakon daljeg
provođenja dokaza, privremeni staratelj i predstavnik
Centra za socijalni rad dali mišljenja "da bi prijedloge za
oduzimanje roditeljskog staranja bilo kojem od roditelja
trebalo odbiti kao neutemeljene, jer bi suprotno rješenje
bilo na štetu mldb. djeteta. Mišljenja su da bi se u
narednom razdoblju trebalo intenzivnije uključiti u
odgojno-obrazovni proces mldb. F.K., uz pomoć
(pedagoga, psihologa u Osnovnoj školi Tojšići, kao i
kliničkog psihologa), te da će kao rezultat tih aktivnosti
sigurno biti ostvaren kontakt oca sa mldb. F.K.".
Općinski sud je ocijenio da navedeno mišljenje proizlazi i
iz službenih zabilješki Centra za socijalni rad od 15, 23. i
24. srpnja 2009. godine, zaključujući da je iz navedenih
zabilješki vidljivo da je uz sudjelovanje svih stranaka u
postupku i uz angažman Centra za socijalni rad moguće
ostvariti kontakt apelanta kao oca sa mldb. djetetom, a
ubuduće uz angažman i stručnih osoba-dječijeg psihologa,
pedagoga, psihologa kliničkog usmjerenja i drugih.
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16. Na temelju navedenog, Općinski sud je zaključio da
majka mldb. djeteta nije svjesno poduzimala bilo kakve
radnje kojima bi onemogućila apelanta da ostvari kontakt
sa mldb. djetetom i da kao majka, zbog emocionalne
vezanosti za mldb. dijete, nije se trudila da po svaku
cijenu omogući ovaj kontakt, jer kako sama tvrdi, pri
takvim pokušajima dijete se nedopušteno uzbuđivalo,
plakalo i slično. Također, Općinski sud je ocijenio da se
ne može zaključiti da apelant izbjegava da plaća
izdržavanje mldb. djetetu po Presudi Općinskog suda broj
P-209/05 od 31. listopada 2005. godine, jer je nesporno da
je nekoliko puta izvršio tu obvezu a da joj je, kako je
priznala i sama majka mldb. djeteta, nudio da otvori
žiroračun na koji bi on redovito izmirivao svoju obvezu,
što je ona odbila dok se ovaj postupak ne završi.
17. Općinski sud je u svom zaključku naglasio da "po
mišljenju suda, nije u interesu mldb. djeteta, odnosno bilo
bi to na njegovu štetu da sud bilo kojem od roditelja
oduzme roditeljsko staranje. Obveza je suda, dakle, da u
konkretnom slučaju najprije ocijeni i štiti interes mldb.
djeteta. Ovo ne mora značiti da u narednom razdoblju svi
sudionici u postupku ne trebaju poduzimati dodatne
napore kako bi se uz pomoć stručnih osoba ostvarili
interesi mldb. djeteta i omogućio kontakt predlagača kao
oca sa mldb. djetetom. Majci mldb. djeteta stoji
mogućnost (koju nije koristila) da, u slučaju da apelant ne
ispunjava svoju obvezu izdržavanja, pokrene izvršni
postupak kako bi se prinudnim putem dug za izdržavanje
naplatio". Općinski sud je zaključio da u konkretnom
slučaju nisu ispunjeni uvjeti iz članka 154. st. 1, 4. i 5.
Obiteljskog zakona da se bilo kojem od roditelja oduzme
roditeljsko staranje.
18. Kantonalni sud je, odlučujući o apelantovom prizivu
protiv Rješenja Općinskog suda broj 29 0 V 002732 08 V
od 21. siječnja 2010. godine, Rješenjem broj 29 0 V
002732 10 Gž od 15. travnja 2010. godine odbio priziv
kao neutemeljen i prvostupanjsko rješenje potvrdio.
19. U obrazloženju rješenja Kantonalni sud je naglasio da je
apelant svoj prijedlog za oduzimanje roditeljskog prava
majci mldb. djeteta nad zajedničkim mldb. djetetom
zasnovao na navodima da majka mldb. djeteta nije
izvršavala obvezu utvrđenu pravomoćnom Presudom broj
029 0 P 06 000267 od 16. studenog 2006. godine, kojom
je obvezana kao roditelj kojem je na roditeljsko staranje
povjeren mldb. F.K., omogućiti apelantu kao ocu
održavanje osobnih odnosa i neposrednih kontakata sa
mldb. djetetom na način i u vremenskim terminima
određenim u navedenoj presudi. Apelant je naveo da je
majka mldb. djeteta svojim ponašanjem onemogućavala
svaki njegov kontakt sa mldb. djetetom, utječući da dijete
odbije svaki kontakt sa ocem, kao i njezini roditelji koji se
najvećim dijelom brinu o djetetu, jer je majka mldb.
djeteta uposlena u Živinicama i rijetko dolazi kući.
20. Kantonalni sud je ocijenio da činjenično utvrđenje u
prvostupanjskom postupku nije dovedeno u sumnju
apelantovim prizivnim navodima. Naime, imajući u vidu
činjenično utvrđenje, Kantonalni sud je istaknuo da je
prvostupanjski sud pravilno primijenio materijalno pravo
kada je izveo zaključak da nisu ispunjeni uvjeti da se
majci mldb. djeteta, kao ni apelantu kao predlagaču i
roditelju mldb. djeteta oduzme roditeljsko pravo. Dalje je
istaknuto da je člankom 154. stavak 5. Obiteljskog zakona
propisano da se roditeljsko pravo može oduzeti roditelju
koji ne stvara uvjete za održavanje osobnih odnosa i
neposrednih kontakata djeteta sa drugim roditeljem ili
onemogućava, odnosno sprečava njihovo održavanje.
Kantonalni sud je, dalje, obrazložio da "ovakvo ponašanje
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roditelja, koje predstavlja razlog za oduzimanje
roditeljskog prava, mora biti posljedica svjesnog
postupanja roditelja ili njegovog propuštanja da stvara
potrebne uvjete". Kantonalni sud je naveo da je u
konkretnom slučaju, na osnovi izvedenih dokaza saslušanja apelanta i majke mldb. djeteta u svojstvu
parničnih stranaka, saslušanja dvaju svjedoka od kojih je
jedan sudski izvršitelj i saslušanja mldb. djeteta (bez
nazočnosti sudionika u postupku) utvrđeno da majka
mldb. djeteta nije svjesno poduzimala nikakve radnje
kojim bi onemogućila apelanta, kao oca, da ostvari
kontakt sa mldb. djetetom. Naprotiv, utvrđeno je da se
protivnica predlagača trudila da ostvari uvjete za
kontaktiranje oca i mldb. sina iz čega slijedi da apelant u
postupku koji je prethodio donošenju pobijanog rješenja
nije uspio dokazati da majka mldb. djeteta onemogućava
ili sprečava održavanje osobnih odnosa i neposrednih
kontakata djeteta sa apelantom, ili da ne stvara uvjete za
njihovo održavanje.
21. Kantonalni sud je zaključio da iz izvedenih dokaza
tijekom prvostupanjskog postupka nesumnjivo slijedi "da
mldb. dijete, i pored nagovora njegove majke, ne želi
ostvariti kontakt sa ocem zbog doživljene traume
prigodom rastave braka roditelja, te da ga ta situacija
vidno uzbuđuje i stvara negativne reakcije. Zato, i po
mišljenju Kantonalnog suda, ne bi bilo u interesu mldb.
djeteta da se majci mldb. djeteta oduzme roditeljsko
staranje, a u svim sudskim postupcima koji se odnose na
obiteljskopravne stvari, sud je dužan po službenoj
dužnosti paziti na interes mldb. djeteta". Kantonalni sud je
ocijenio da su neprihvatljivi prizivni navodi koji se
odnose na nepotpuno i pogrešno utvrđeno činjenično
stanje, kao i na tvrdnju da pobijana odluka nije donijeta u
interesu mldb. djeteta. Također, naglašeno je da nisu točni
prizivni navodi da iz službenih zabilješki tijela
starateljstva proizlazi da su utemeljeni apelantovi navodi
da majka mldb. djeteta i njezina majka vrše pritisak na
mldb. dijete, "jer iz sadržaja službene zabilješke JU
Centar za socijalni rad od 15. lipnja 2009. godine, 23.
srpnja 2009. godine i 24. srpnja 2009. godine proizlazi da
se one odnose na dogovor o stvaranju potrebnih uvjeta za
susret oca i mldb. djeteta, a što je u konačnom i rezultiralo
njihovim susretom 24. srpnja 2009. godine (kojem su bili
nazočni radnici JU Centra za socijalni rad, u svojstvu
posrednika, i majka mldb. djeteta)".
22. Također, neprihvatljivim su ocijenjeni i prizivni navodi
koji su se svodili na tvrdnju da je obrazloženje osporene
odluke konfuzno, nejasno i suprotno izreci. Prema ocjeni
Kantonalnog suda, prvostupanjski sud je u obrazloženju
osporenog rješenja dao jasan stav prema spornom odnosu
među strankama, te pravilno primijenio materijalno pravo
prema kome je taj pravni odnos razriješen, ocjenjujući da
nije povrijeđena ni odredba članka 191. ZPP. Dalje je
zaključeno da nemaju osnove prizivni navodi da
prvostupanjski sud nije utvrdio sve relevantne činjenice,
te da je pri donošenju odluke pogrešno primijenio
materijalno pravo.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
23. Apelant se žali da mu je osporenim odlukama povrijeđeno
pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života iz
članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8.
Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda (u daljnjem tekstu: Europska konvencija), pravo
na nediskriminaciju po osnovi spola iz članka II/4. Ustava
Bosne i Hercegovine i članka 14. Europske konvencije,
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pravo iz članka 9. stavak 3. Konvencije o pravima djeteta,
kao i prava iz čl. 14. stavak 1, 17. i 26. Međunarodnog
pakta o građanskim i političkim pravima. Apelant smatra
da je u konkretnom slučaju osporenim odlukama
povrijeđeno i pravo iz članka 2. stavak 1. točka c) u svezi
sa stavkom 6. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
Povredu navedenih prava apelant vidi u pogrešno i
nepravilno utvrđenom činjeničnom stanju, kao i
nepravilnoj primjeni materijalnog prava. Apelant je naveo
redoslijed događanja u konkretnom slučaju, te istaknuo da
iz svih činjenica proizlazi "da je apelantu onemogućen
bilo kakav kontakt sa mldb. djetetom u neprekidnom
trajanju od pet godina, da su prvostupanjski sud, kao i JU
Centar za socijalni rad odbijali poduzeti bilo kakve radnje
u svezi sa ostvarivanjem tog kontakta i utjecati na majku
mldb. djeteta da poduzme sve potrebne radnje da do tog
kontakta dođe, da majka mldb. djeteta ne vrši neposredno
roditeljsko staranje iako je na to obvezana od suda po
osnovi presude o rastavi braka, te da je majka mldb.
djeteta odsutna pet dana u sedmici jer obavlja poslove rad u kafani, koji su nespojivi sa moralnim aspektom
odgoja djeteta, da majka mldb. djeteta, iako je upoznata sa
oboljenjem djeteta, nastalog u tijeku trajanja braka sa
apelantom, od izlaska djeteta iz bolnice 2001. godine nije
poduzimala nikakve radnje u svrhu liječenja djeteta, niti
za to ima sredstava, a ni njezini roditelji kod kojih dijete
živi. Općinski sud svojom izrekom, a JU Centar za
socijalni rad svojim ponašanjem, iako su im navedene
činjenice poznate, propustili su ili su ignorirali da
poduzmu radnje u svrhu omogućavanja liječenja bolesnog
djeteta u odnosu na majku mldb. djeteta, a isto su odbili
poduzeti u odnosu na apelanta, čime su doveli u opasnost
zdravlje, život, rad i dalji odgoj mldb. djeteta, odnosno u
svemu postupili protivno životnim interesima mldb.
djeteta. Dalje, prvostupanjski i drugostupanjski sud
postupali su suprotno
odredbama Zakona o
izvanparničnom postupku, kao i odredbama Zakona o
parničnom postupku jer su donijeli svoje odluke bez
prethodnog utvrđivanja činjeničnog stanja (vještačenja),
tj. na osnovi neodređenog i kontradiktornog ponašanja JU
Centra za socijalni rad, koje su bitne za odlučivanje".
Apelant je istaknuo "pristranost Kantonalnog suda u
odlučivanju", navodeći da drugostupanjski sud u
najvećem broju slučajeva u tročlanom vijeću tog suda
koje raspravlja o prizivima u sličnim predmetima imenuje
iste suce ženskog spola, koji svojim odlukama ignoriraju
procesne i materijalnopravne odredbe važećih propisa i
odlučuju u korist stranaka istog spola, čime kod stranaka
suprotnog spola stvaraju sumnju u pravičnost u
odlučivanju pravosuđa. Apelant je predložio da Ustavni
sud usvoji njegovu apelaciju i "obveže drugostupanjski i
prvostupanjski sud da nadoknade troškove postupka
apelantu u iznosu od 900,00 KM za sastav apelacije".
b) Odgovori na apelaciju
24. Kantonalni sud je u odgovoru na apelaciju istaknuo da su
navodi iz apelacije neutemeljeni, ukazujući na iscrpne
razloge koji su dani na strani 2. i 3. osporenog rješenja.
Kantonalni sud je predložio da se apelacija odbije, jer je
osporeno rješenje zakonito i pravilno.
25. Općinski sud je u svom odgovoru predložio da se
apelacija odbije, naglašavajući da su neutemeljeni navodi
o povredama na koje je ukazano u apelaciji.
26. Majka mldb. djeteta je u svom odgovoru osporila navode
apelacije i istaknula, između ostalog, "da kao majka brine
o zdravlju svog djeteta i njegovom liječenju, jer, obzirom
na dijagnozu, da nije podvrgnut liječenju, imao bi znatne
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posljedice po zdravlje koje bi mogao uočiti i laik za
medicinu". Predložila je da Ustavni sud odbije apelaciju u
cijelosti.
V. Relevantni propisi
27. Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br.
35/05 i 41/05) u relevantnom dijelu glasi:
e) Oduzimanje roditeljskog staranja
Član 154. st. 1, 3, 4, 5. i 6.
(1) Roditelju koji zloupotrebom svojih prava, ili grubim
zanemarivanjem svojih dužnosti, ili napuštanjem djeteta, ili
nestaranjem o djetetu sa kojim ne živi očito stavlja u opasnost
sigurnost, zdravlje ili moral djeteta, ili koji ne zaštiti dijete od
ovakvog ponašanja drugog roditelja ili druge osobe, sud će u
vanparničnom postupku oduzeti roditeljsko staranje.
(3) Grubo zanemarivanje dužnosti postoji naročito u
slučajevima ako roditelj ne izvršava obavezu izdržavanja
djeteta duže od tri mjeseca, ne pridržava se ranije određenih
mjera radi zaštite prava i interesa djeteta, (…)
(4) Roditeljsko staranje može se oduzeti i roditelju kojem
je oduzeto pravo da živi sa djetetom, ako za vrijeme od jedne
godine ne izvršava obaveze i prava koje mu nisu prestale
izricanjem ove mjere i ne stvori uvjete za vraćanje ovog prava.
(5) Roditeljsko staranje može se oduzeti i roditelju koji ne
stvara uvjete za održavanje osobnih odnosa i neposrednih
kontakata djeteta sa drugim roditeljem ili onemogućava,
odnosno sprečava njihovo održavanje.
(6) U postupku za oduzimanje roditeljskog staranja
roditeljima ili jednom roditelju djeteta organ starateljstva će
imenovati djetetu posebnog staratelja. Ovaj staratelj vrši
dužnost i nakon izricanja mjere iz stava 1. ovog člana, a za sve
vrijeme njenog trajanja.
28. Zakon o parničnom postupku Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine" br. 53/03, 73/05 i 53/06) u relevantnom
dijelu glasi:
Član 7. stav 1.
(1) Stranke su dužne iznijeti sve činjenice na kojima
zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se
utvrđuju te činjenice.
Član 147.
Sud može, na prijedlog stranke, odrediti izvođenje dokaza
vještačenjem kada je radi utvrđenja ili razjašnjenja određene
činjenice potrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže.
VI. Dopustivost
29. Pri ispitivanju dopustivosti apelacije u odnosu na povredu
prava iz članka 2. stavak 1. točka c) u svezi sa stavkom 6.
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud je
pošao od odredbi članka VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine, članka 16. stavak 4. točka 1. Pravila
Ustavnog suda.
Članak VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Ustavni sud, takođe, ima apelacionu nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kad ona postanu
predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i
Hercegovini.
Članak 16. stavak 4. točka 1. Pravila Ustavnog suda glasi:
4) Apelacija nije dopustiva i ako postoji neki od sljedećih
slučajeva:
1. Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje;
30. Ustavni sud naglašava da je člankom VI/3.(b) Ustava
Bosne i Hercegovine propisano da Ustavni sud ima
nadležnost u pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu.
Obzirom na to da se apelant poziva na povredu prava iz
članka 2. stavak 1. točka c) u svezi sa stavkom 6. Ustava
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Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud smatra da
ovaj sud nije nadležan za odlučivanje o navodnoj povredi
prava iz članka 2. stavak 1. točka c) u svezi sa stavkom 6.
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, jer to nisu pitanja
"koja su sadržana u ovom ustavu", u smislu odredbe
članka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine (vidi,
Ustavni sud, Odluka broj AP 1006/06 od 13. prosinca
2007. godine, stavak 10).
31. Imajući u vidu odredbu članka 16. stavak 4. točka 1.
Pravila Ustavnog suda, prema kojoj će se apelacija
odbaciti kao nedopuštena ukoliko se utvrdi da Ustavni sud
nije nadležan za odlučivanje, Ustavni sud je u ovom dijelu
odlučio kao u dispozitivu ove odluke.
32. U pogledu ostalih navoda apelacije, Ustavni sud podsjeća
da, prema članku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi učinkoviti pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako
se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj
apelacije primio odluku o posljednjem učinkovitom
pravnom lijeku koji je koristio.
33. U konkretnom slučaju predmet osporavanja apelacijom su
Rješenje Kantonalnog suda broj 29 0 V 002732 10 Gž od
15. travnja 2010. godine i Rješenje Općinskog suda broj
29 0 V 002732 08 V od 21. siječnja 2010. godine protiv
kojih nema drugih učinkovitih pravnih lijekova mogućih
prema zakonu. Potom, osporeno Rješenje Kantonalnog
suda broj 29 0 V 002732 10 Gž od 15. travnja 2010.
godine apelant je primio 30. travnja 2010. godine a
apelacija je podnesena 21. lipnja 2010. godine, tj. u roku
od 60 dana, kako je propisano člankom 16. stavak 1.
Pravila Ustavnog suda. Konačno, apelacija ispunjava i
uvjete iz članka 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer
nije očigledno (prima facie) neutemeljena, niti postoji
neki drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nije
dopustiva.
34. Imajući u vidu odredbe članka VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine, članka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija u
preostalom dijelu ispunjava uvjete u pogledu dopustivosti.
VII. Meritum
35. Apelant osporava odluke Kantonalnog i Općinskog suda
kojim je odlučivano o oduzimanju roditeljskog staranja
kako majci mldb. djeteta, tako i apelantu nad mldb.
zajedničkim djetetom, tvrdeći da mu je tim odlukama
povrijeđeno pravo na privatni i obiteljski život, dom i
prepisku iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i
članka 8. Europske konvencije, pravo na nediskriminaciju
iz članka II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članka 14.
Europske konvencije, pravo iz članka 9. stavak 3.
Konvencije o pravima djeteta, kao i prava iz čl. 14. stavak
1, 17. i 26. Međunarodnog pakta o građanskim i
političkim pravima.
Pravo na privatni, obiteljski život, dom i prepisku
36. Članak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom
dijelu glasi:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje:
f) Pravo na privatni i porodični život, dom i prepisku.
Članak 8. Europske konvencije glasi:
1. Svako ima pravo na poštivanje svog privatnog i
porodičnog života, doma i prepiske.
2. Javna vlast se ne miješa u vršenje ovog prava, osim ako je
takvo miješanje predviđeno zakonom i ako je to
neophodna mjera u demokratskom društvu u interesu
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nacionalne sigurnosti, javne sigurnosti, ekonomske
dobrobiti zemlje, sprječavanja nereda ili sprječavanja
zločina, radi zaštite zdravlja i morala, ili zaštite prava i
sloboda drugih.
37. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
od 16. prosinca 1966. godine u relevantnom dijelu glasi:
Član 17.
Niko ne može biti predmet samovoljnih ili nezakonitih
miješanja u njegov privatni život, u njegovu porodicu (…)
Svako lice ima pravo na zaštitu zakona protiv ovakvih
miješanja ili povreda.
a) Primjenjivost članka 8. Europske konvencije
38. Ustavni sud napominje da, sukladno praksi Europskog
suda (vidi, Europski sud, W. protiv Ujedinjenog
Kraljevstva, presuda od 8. srpnja 1987. godine, serija A
broj 121), međusobno uživanje roditelja i djece u
zajedničkom druženju predstavlja osnovni element
obiteljskog života. U konkretnom slučaju nesporno je da
odnos između apelanta i njegovog djeteta spada u
"obiteljski život" u okviru značenja članka 8. Europske
konvencije. Također, osporene odluke kojim je odbijen
kao neutemeljen apelantov prijedlog kojim je tražio da se
majci mldb. djeteta oduzme roditeljsko staranje nad
zajedničkim mld. djetetom predstavlja miješanje u pravo
na obiteljski život. Zbog toga je neophodno ispitati je li
miješanje u pravo bilo opravdano, tj. sukladno odredbama
stavka 2. članka 8. Europske konvencije. Da bi ovakvo
miješanje bilo opravdano, ono mora: (a) biti predviđeno
zakonom, (b) imati legitiman cilj od javnog ili općeg
interesa i (c) biti sukladno načelu proporcionalnosti u
demokratskom društvu.
b) Zakonitost miješanja
39. Ustavni sud će, stoga, u smislu garancija koje pruža
članak 8. Europske konvencije, prvenstveno ispitati je li
miješanje bilo "predviđeno zakonom".
40. U tom kontekstu Ustavni sud uočava da su sudovi na
osnovi provedenih dokaza (saslušanjem stranaka,
vještaka, samog malodobnog djeteta, predstavnika JU
Centar za socijalni rad, posebnog staratelja imenovanog
od tijela starateljstva sukladno članku 154. stavak 6.
Obiteljskog zakona) zaključili da nije u interesu djeteta da
se oduzme roditeljsko staranje nad malodobnim djetetom
kako apelantu, tako ni majci malodobnog djeteta, pri
čemu je za taj zaključak dano detaljno obrazloženje.
Naime, analizirajući provedeni postupak, Ustavni sud
zapaža da obrazloženja ukazuju da su sudovi, kako bi
odlučili o apelantovom prijedlogu usmjerenom na
oduzimanje roditeljskog prava majci mldb. djeteta,
detaljno utvrđivali činjenice na okolnost nije li majka
mldb. djeteta svjesno stvarala uvjete za održavanje
osobnih i neposrednih kontakata djeteta sa apelantom kao
drugim roditeljem, odnosno je li svjesno sprečavala
njihovo održavanje, te utvrdili da do kontakata između
apelanta i njegovog mldb. djeteta nije došlo isključivo
zbog toga što je upravo dijete odbijalo kontakt sa
apelantom. Stoga su sudovi zaključili da je apelantov
zahtjev za oduzimanje roditeljskog staranja majci mldb.
djeteta neutemeljen, budući da nisu ispunjeni uvjeti iz
članka 154. stavak 5. Obiteljskog zakona na kojim je
apelant i temeljio svoj prijedlog.
41. Ustavni sud zapaža da je navedenom odredbom
Obiteljskog zakona propisano da se roditeljsko staranje
može oduzeti i roditelju koji ne stvara uvjete za
održavanje osobnih odnosa i neposrednih kontakata
djeteta sa drugim roditeljem ili onemogućava, odnosno
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sprečava njihovo održavanje. Iz navedenog proizlazi da
zakon nesumnjivo predviđa mogućnost miješanja javnih
vlasti u pravo na obiteljski život na način na koji je to
učinjeno u konkretnom slučaju
c) Postojanje "legitimnog cilja"
42. Ustavni sud će, dalje, ispitati ima li miješanje u
apelantovo pravo na obiteljski život "legitiman cilj".
43. U svezi sa odgovorom na ovo pitanje, Ustavni sud
prvenstveno primjećuje da su malodobna djeca posebno
osjetljiva kategorija kako zbog nemogućnosti da se sama
o sebi brinu, zbog svog uzrasta i nedostatka pravne i
poslovne sposobnosti, tako i zbog činjenice da od razvoja,
odgoja i obrazovanja djece ovisi i budućnost djece
pojedinačno, ali i društva u cjelini. Zbog toga, Ustavni sud
smatra da se (u slučaju kada roditelj ne stvara uvjete za
održavanje osobnih i neposrednih kontakata djeteta sa
drugim roditeljem) odlukom suda utvrđuje hoće li se
oduzeti roditeljsko staranje pri čemu je sud dužan po
službenoj dužnosti paziti na interese mldb. djeteta, kao
kategorije osoba koje uživaju posebnu zaštitu u svim
modernim pravnim sustavima, što nesumnjivo predstavlja
"legitiman cilj u javnom ili općem interesu", odnosno
neophodnu mjeru u demokratskom društvu u interesu
zaštite prava i sloboda drugih, u smislu članka 8. stavak 2.
Europske konvencije. Dakle, izricanje mjera propisanih
zakonom kojim se, pod određenim uvjetima, ograničava
roditeljsko pravo ima cilj prvenstveno da zaštiti prava i
interese djeteta, što nesumnjivo predstavlja "legitiman cilj
u javnom ili općem interesu" iz članka 8. Europske
konvencije u smislu da odluka o oduzimanju roditeljskog
staranja nad zajedničkim mldb. djetetom bude donesena u
najboljem interesu djeteta.
d) Proporcionalnost miješanja
44. Obzirom na to da je Ustavni sud utvrdio da je miješanje u
apelantovo pravo na obiteljski život izvršeno sukladno
zakonu i da miješanje u ovo apelatovo pravo ima i
legitiman cilj od javnog ili općeg interesa, daljnja zadaća
Ustavnog suda je da odgovori na pitanje je li miješanje u
ovo apelantovo pravo sukladno načelu proporcionalnosti u
demokratskom društvu.
45. Kao što je već rečeno, sudovi su dali razumne i uvjerljive
razloge na temelju kojih smatraju da je u najboljem
interesu djeteta da apelantov prijedlog za oduzimanje
roditeljskog staranja majci mldb. djeteta bude odbijen kao
neutemeljen. Iz navedenog proizlazi da su osporene
odluke donesene sukladno odredbama stavka 2. članka 8.
Europske konvencije, tj. donesene su radi "zaštite prava i
sloboda drugih", što u konkretnom slučaju znači da su
osporene odluke donesene radi zaštite prava i sloboda
malodobnog djeteta. Pri tome Ustavni sud smatra da je
potrebno naglasiti činjenicu da donošenjem osporenih
odluka apelantu ne prestaju roditeljske obveze i dužnosti
koje ima prema svom mldb. djetetu, niti mu je, u smislu
relevantnih odredbi Obiteljskog zakona, oduzeto
roditeljsko staranje. Prema tome, Ustavni sud smatra da
osporenim odlukama na apelanta nije stavljen pretjeran
teret, budući da interes malodobnog djeteta, koje je
odredbama Obiteljskog zakona posebno zaštićeno jer "sud
mora po službenoj dužnosti tijekom postupka osobito
paziti da se zaštite prava i interesi djece" (članak 269),
čime su se redoviti sudovi rukovodili prilikom donošenja
osporenih odluka, preteže nad apelantovim interesom da
se majci malodobnog djeteta oduzme roditeljsko staranje.
46. Na temelju navedenog, Ustavni sud zaključuje da nije
povrijeđeno apelantovo pravo na poštivanje obiteljskog
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života iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i
članka 8. Europske konvencije, a time ni članka 17.
Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima
koji praktično garantira ista prava.
Pravo na nediskriminaciju
47. Članak II/4. Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Nediskriminacija
Uživanje prava i sloboda, predviđenih u ovom članu ili u
međunarodnim sporazumima navedenim u Aneksu I ovog
Ustava, osigurano je svim licima u Bosni i Hercegovini bez
diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je spol, rasa, boja,
jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno
porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina,
rođenje ili drugi status.
Članak 14. Europske konvencije glasi:
Uživanje prava i sloboda predviđenih ovom konvencijom
osigurava se bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što su
spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo
mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza sa nekom
nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.
Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
od 16. prosinca 1966. godine u relevantnom dijelu glasi:
Član 26.
Sva su lica jednaka pred zakonom i imaju pravo bez
ikakve diskriminacije na podjednaku zaštitu zakona. U tom
smislu, zakon mora da zabranjuje svaku diskriminaciju i da
obezbijedi svim licima podjednaku i uspješnu zaštitu protiv
svake diskriminacije, naročito u pogledu rase, boje, spola,
jezika, političkog ili drugog ubjeđenja, nacionalnog ili
socijalnog porijekla, imovnog stanja, rođenja ili svakog drugog
stanja.
48. Apelant se pozvao i na pravo na nediskriminaciju po
osnovi spola iz članka II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i
članka 14. Europske konvencije, kao i na članak 26.
Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.
Međutim, u odnosu na ovo pravo apelant nije iznio bilo
kakve konkretne navode ili dokaze koji bi na bilo koji
način ukazivali na vjerojatnoću da je u konkretnom
slučaju "žrtva" kršenja ovog prava. Obzirom na navedeno,
Ustavni sud zaključuje da su ovi apelantovi navodi
neutemeljeni.
Ostali navodi
49. Ustavni sud nije razmatrao navode apelacije koji su se
odnosili na povredu apelantovog prava iz članka 14.
Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima,
budući da članak 8. Europske konvencije, koji je
razmotren u ovoj odluci, sadrži širi krug prava u odnosu
na opseg prava iz članka 14. Međunarodnog pakta o
građanskim i političkim pravima.
50. Ustavni sud nije razmatrao ni apelantove navode o
povredi članka 9. stavak 3. Konvencije o pravima djeteta,
kojim je propisano da će "države potpisnice poštovati
pravo djeteta koje je odvojeno od jednog ili oba roditelja
da održava osobne veze i neposredni dodir sa oba roditelja
redovito", budući da se osporenim odlukama odlučivalo o
oduzimanju roditeljskog staranja roditelju. Stoga,
osporene odluke ne pokreću pitanja prava koja su
garantirana navedenim člankom o kojim je u konkretnom
slučaju odlučeno Presudom Općinskog suda broj 029-0-P06-000267 od 16. studenog 2006. godine koja nije
predmet ove apelacije, osobito imajući u vidu da iz
obrazloženja osporenih odluka proizlazi, kako je naveo
Kantonalni sud, da apelant u postupku koji je prethodio
donošenju pobijanog rješenja nije uspio dokazati da majka
mldb. djeteta onemogućava ili sprečava održavanje
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osobnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta sa
apelantom, ili da ne stvara uvjete za njihovo održavanje,
pa se, stoga, po mišljenju Ustavnog suda, osporenim
odlukama ne utječe na ostvarivanje apelantovog prava na
kontakte sa njegovim mldb. djetetom, niti u bilo kojem
smislu to pravo ograničava.
VIII. Zaključak
51. Ustavni sud zaključuje da odlukama redovitih sudova nije
povrijeđeno apelantovo pravo na poštivanje obiteljskog
života iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i
članka 8. Europske konvencije, jer je miješanje javnih
vlasti u apelantovo pravo na obiteljski život utemeljeno na
zakonu i neophodno u demokratskom društvu u svrhu
postizanja zakonitog cilja u smislu zaštite interesa
malodobnog djeteta, a pri tome nije narušeno niti načelo
proporcionalnosti između apelantovog prava i zakonitog
cilja kojem se teži, budući da interes malodobnog djeteta
preteže nad apelantovim interesom da se majci
malodobnog djeteta oduzme roditeljsko pravo.
52. Na temelju članka 16. stavak 4. točka 1. i članka 61. st. 1.
i 3. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u
dispozitivu ove odluke.
53. Sukladno članku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,
odluke Ustavnog suda su konačne i obvezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, v. r.
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Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном
сазиву, у предмету број АП 434/10, рјешавајући апелацију
А. Х. И., на основу члана VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине, члана 16 став 1 и став 4 тач. 4, 9 и 14, члана
59 став 2 алинеја 1 и 2 и члана 61 ст. 1 и 3 Правила
Уставног суда Босне и Херцеговине ("Службени гласник
Босне и Херцеговине" бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:
Миодраг Симовић, предсједник
Валерија Галић, потпредсједница
Constance Grewe, потпредсједница
Сеада Палаврић, потпредсједница
Tudor Pantiru, судија
Мато Тадић, судија
Мирсад Ћеман, судија
Маргарита Цаца-Николовска, судија
Златко Кнежевић, судија
на сједници одржаној 18. јануара 2012. донио је

ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ
И
МЕРИТУМУ1

Одбија се апелација А. Х. И. поднесена против:
- Пресуде Суда Босне и Херцеговине број У-411/09 од
23. децембра 2009. године у односу на право на поштовање
приватног и породичног живота из члана II/3ф) Устава
Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције за
заштиту људских права и основних слобода, у односу на
право лица да не буде подвргнуто мучењу нити
нечовјечном или понижавајућем третману или казни из
члана II/3б) Устава Босне и Херцеговине и члана 3
Европске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода, у односу на право на живот из члана II/3а) Устава
Босне и Херцеговине и члана 2 Европске конвенције, у
односу на право на слободу мисли, савјести и вјере из
1

Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 27/12
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члана II/3г) Устава Босне и Херцеговине и члана 9
Европске конвенције, у односу на право на слободу
изражавања из члана II/3х) Устава Босне и Херцеговине и
члана 10 Европске конвенције, у односу на право на
слободу мирног окупљања и слободу удруживања с
другима из члана II/3и) Устава Босне и Херцеговине и
члана 11 Европске конвенције и у односу на право на
недискриминацију из члана II/4 Устава Босне и
Херцеговине и члана 14 Европске конвенције.
- Пресуде Суда Босне и Херцеговине број У-163/10 од
17. децембра 2010. године у односу на право на поштовање
приватног и породичног живота из члана II/3ф) Устава
Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције за
заштиту људских права и основних слобода и у односу на
право лица да не буде подвргнуто мучењу нити
нечовјечном или понижавајућем третману или казни из
члана II/3б) Устава Босне и Херцеговине и члана 3
Европске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода.
- Пресуде Суда Босне и Херцеговине бр. С1 3 У
007375 11 У од 24. новембра 2011. године, С1 3 У 007664
11 У од 26. октобра 2011. године, С1 3 У 007375 11 У од 23
септембра 2011. године, С1 3 У 006983 11 У од 23. августа
2011. године, С1 3 У 006481 11 У од 26. јула 2011. године,
С1 3 У 006158 11 У од 28. јуна 2011. године, С1 3 У 005945
11 У од 26. маја 2011. године, С1 3 У 004125 11 У од 26.
јануара 2011. године, С1 3 У 003880 10 У до 29. децембра
2010. године, С1 3 У 003593 10 У од 29. новембра 2010.
године, С1 3 У 003272 10 У од 29. октобра 2010. године и
С1 0 002450 10 У од 31. септембра 2010. године; рјешења
Министарства безбједности Босне и Херцеговине бр. УП-206-07-2-149/11 од 18. новембра 2011. године, УП-2-07-07-2133/11 од 21. октобра 2011. године, УП-2-06-07-2-119/11 од
20. септембра 2011. године, УП-2-07-07-2-107/11 од 19.
августа 2011. године, УП-2-06-07-2-90/11 од 22. јула 2011.
године, УП-2-06-07-2-78/11 од 22. јуна 2011. године, УП—
2-06-07-2-69/11 од 24. маја 2011. године, УП-2-06-07-210/11 од 21. јануара 2011. године, број УП-2-06-07-2-221/10
од 24. децембра 2010. године, УП-2-07-07-2-207/10 од 24.
новембра 2010. године, УП-2-07-07-2-192/10 од 25. октобра
2010. године и УП-2-06-07-2-173/10 од 27. септембра 2010.
године; рјешења Министарства безбједности Босне и
Херцеговине - Службе за послове са странцима бр. УП1/18.8-07.3-12-39/08 од 16. новембра 2011. године, УП1/18.8-07.3-12-38/08 од 19. октобра 2011. године, УП1/18.8-07.3-12-37/08 од 19. септембра 2011. године, УП1/18.8-07.3-12-36/08 од 18. августа 2011. године, УП-1/18.807.3-12-35/08 од 21. јула 2011. године, УП-1/18.8-07.3-1234/08 од 20. јуна 2011. године, УП-1/18.8-07.3-12-33/08 од
20. маја 2011. године, УП-1/19.4.1.-07.3-12-29/08 од 21.
јануара 2011. године, УП-1/19.4.1.-07.3-12-28/08 од 22.
децембра 2010. године, УП-1/19.4.1.-07.3-12-27/08 од 23.
новембра 2010. године, УП-1/19.4.1.-07.3-12-26/08 од 22.
октобра 2010. године и УП-1/19.5.-07.3-25/08 од 23.
септембра 2010. године, у односу на право на слободу и
безбједност личности из члана II/3д) Устава Босне и
Херцеговине и члана 5 Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода, у односу на право на
дјелотворан правни лијек из члана 13 Европске конвенције
за заштиту људских права и основних слобода и у односу
на право лица да не буде подвргнуто мучењу нити
нечовјечном или понижавајућем третману или казни из
члана II/3б) Устава Босне и Херцеговине и члана 3
Европске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода.
Одбацује се као недопуштена апелација А. Х. И.
поднесена против пресуда Суда Босне и Херцеговине бр.

Сриједа, 18. 4. 2012.

У-411/09 од 23. децембра 2009. године, С1 3 У 007375 11 У
од 24. новембра 2011. године, С1 3 У 007664 11 У од 26.
октобра 2011. године, С1 3 У 007375 11 У од 23. септембра
2011. године, С1 3 У 006983 11 У од 23. августа 2011.
године, С1 3 У 006481 11 У од 26. јула 2011. године, С1 3 У
006158 11 У од 28. јуна 2011. године, С1 3 У 005945 11 У
од 26. маја 2011. године, С1 3 У 004125 11 У од 26. јануара
2011. године, С1 3 У 003880 10 У до 29. децембра 2010.
године, С1 3 У 003593 10 У од 29. новембра 2010. године,
С1 3 У 003272 10 У од 29. октобра 2010. године и С1 0
002450 10 У од 31. септембра 2010. године; рјешења
Министарства безбједности Босне и Херцеговине бр. УП-206-07-2-149/11 од 18. новембра 2011. године, УП-2-07-07-2133/11 од 21. октобра 2011. године, УП-2-06-07-2-119/11 од
20. септембра 2011. године, УП-2-07-07-2-107/11 од 19.
августа 2011. године, УП-2-06-07-2-90/11 од 22. јула 2011.
године, УП-2-06-07-2-78/11 од 22. јуна 2011. године, УП-206-07-2-69/11 од 24. маја 2011. године, УП-2-06-07-2-10/11
од 21. јануара 2011. године, УП-2-06-07-2-221/10 од 24.
децембра 2010. године, УП-2-07-07-2-207/10 од 24.
новембра 2010. године, УП-2-07-07-2-192/10 од 25. октобра
2010. године и УП-2-06-07-2-173/10 од 27. септембра 2010.
године; рјешења Министарства безбједности Босне и
Херцеговине - Службе за послове са странцима бр. УП1/18.8-07.3-12-39/08 од 16. новембра 2011. године, УП1/18.8-07.3-12-38/08 од 19. октобра 2011. године, УП1/18.8-07.3-12-37/08 од 19. септембра 2011. године, УП1/18.8-07.3-12-36/08 од 18. августа 2011. године, УП-1/18.807.3-12-35/08 од 21. јула 2011. године, УП-1/18.8-07.3-1234/08 од 20. јуна 2011. године, УП-1/18.8-07.3-12-33/08 од
20. маја 2011. године, УП-1/19.4.1.-07.3-12-29/08 од 21.
јануара 2011. године, УП-1/19.4.1.-07.3-12-28/08 од 22.
децембра 2010. године, УП-1/19.4.1.-07.3-12-27/08 од 23.
новембра 2010. године, УП-1/19.4.1.-07.3-12-26/08 од 22.
октобра 2010. године и УП-1/19.5.-07.3-25/08 од 23.
септембра 2010. године у односу на право на правично
суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члан 6
став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и
основних слобода, због тога што је ratione materiae
инкомпатибилна с Уставом Босне и Херцеговине.
Одбацује се као недопуштена апелација А.Х.И.
поднесена против Рјешења Министарства безбједности
Босне и Херцеговине број УП-2-06-07-219/11 од 2. марта
2011. године и Рјешења Министарства безбједности Босне
и Херцеговине-Службе за послове са странцима број УП1/18.5.1-07.3-4/11 од 1. фебруара 2011. године због тога
што је преурањена.
Одбацује се као недопуштена апелација А.Х.И.
поднесена против Пресуде Суда Босне и Херцеговине број
С1 3 У 005730 11 У од 27. априла 2011. године, Рјешења
Министарства безбједности Босне и Херцеговине број УП2-06-07-2-58/11 од 22. априла 2011. године и Рјешења
Министарства безбједности Босне и Херцеговине-Службе
за послове са странцима број УП-1/18.8-07.3-12-32/08 од
20. априла 2011. године због протека рока за подношење
апелације.
На основу члана 77 став 6 Правила Уставног суда
Босне и Херцеговине престаје правно дејство Одлуке о
привременој мјери број АП 41/09 од 31. јануара 2009.
године, која је Одлуком о допустивости и меритуму број
АП 41/09 од 28. марта 2009. године била остављена на
снази док Суд Босне и Херцеговине не размотри доказе и
утврди да ли би присилно удаљавање А.Х.И. из земље било
оправдано у смислу захтјева из члана II/3ф) Устава Босне и
Херцеговине и члана 8 Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода.

Сриједа, 18. 4. 2012.
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Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и
Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и
Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и
"Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и
Херцеговине".
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. Увод
1. А.Х.И. (у даљњем тексту: апелант) из Сарајева ког
заступају Осман Мулахалиловић, адвокат из Брчког, и
организација "Наша права" из Сарајева, доставио је
Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљњем
тексту: Уставни суд) 29. јануара 2010. године допуну
апелације број АП 3762/09 у којој је наводе апелације,
поднесене 4. децембра 2009. године и евидентиране
под бројем АП 3762/09, проширио и против Пресуде
Суда Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Суд
БиХ) број У-411/09 од 23. децембра 2009. године,
Рјешења Министарства безбједности Босне и
Херцеговине (у даљњем тексту: Министарство) број
УП-2-06-07-2-117/09 од 27. јула 2007. године и
Рјешења Министарства безбједности Босне и
Херцеговине-Службе за послове са странцима (у
даљњем тексту: Служба) број УП-1/19.5.07.3-7/09 од
17. јуна 2009. године.
2. С обзиром да је Уставни суд у међувремену, 17.
децембра 2009. године, донио Одлуку број АП
1750/09, којом је између осталог одлучио и о
првобитно поднесеној апелацији у предмету број АП
3762/09, наведена допуна апелације је регистрована
као нова апелација и заведена под бројем АП 434/10.
3. Апелант је затим доставио допуне апелације 17.
фебруара 2010. године, 3. децембра 2010. године, 26.
јануара 2011. године, 25. априла 2011. године, 4. јула
2011. године, 12. августа 2011. године, 13. октобра
2011. године и 7. децембра 2011. године у којима је
оспорио и Пресуду Суда БиХ број С1 3 У 005324 11 У
од 31. марта 2011. године, Пресуду Суда БиХ број С1
3 У 004840 1 У од 28. фебруара 2011. године, Пресуду
Суда БиХ број С1 0 002450 10 У од 31. септембра
2010. године, Рјешење Министарства број УП-2-0607-2-173/10 од 27. септембра 2010. године, Рјешење
Службе број УП-1/19.5.-07.3-25/08 од 23. септембра
2010. године, Пресуду Суда БиХ број С1 3 У 003272
10 У од 29. октобра 2010. године, Рјешење
Министарства број УП-2-07-07-2-192/10 од 25.
октобра 2010. године и Рјешење Службе број УП1/19.4.1.-07.3-12-26/08 од 22. октобра 2010. године,
Пресуду Суда БиХ број С1 3 У 003593 10 У од 29.
новембра 2010. године, Рјешење Министарства број
УП-2-07-07-2-207/10 од 24. новембра 2010. године,
Рјешење Службе број УП-1/19.4.1.-07.3-12-27/08 од
23. новембра 2010. године и Пресуду Суда БиХ број
С1 3 У 003880 10 У до 29. децембра 2010. године,
Рјешење број УП-2-06-07-2-221/10 од 24. децембра
2010. године, Рјешење Службе број УП-1/19.4.1.-07.312-28/08 од 22. децембра 2010. године, Рјешење
Службе број УП-1/18.8-07.3-12-30/08 од 21. фебруара
2011. године, Рјешење Министарства број УП-2-0607-2-26/11 од 23. фебруара 2011. године, Рјешење
Службе број УП-1/18.8-07.3-12-31/08 од 23. марта
2011. године и Рјешење Министарства број УП-2-0607-2-37/11 од 25. марта 2011. године, Пресуду Суда
БиХ број С1 3 У 007375 11 У од 24. новембра 2011.
године, Рјешење Министарства број УП-2-06-07-2149/11 од 18. новембра 2011. године, Рјешење Службе
број УП-1/18.8-07.3-12-39/08 од 16. новембра 2011.
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године, Пресуду Суда БиХ број С1 3 У 007664 11 У од
26. октобра 2011. године, Рјешење Министарства број
УП-2-07-07-2-133/11 од 21. октобра 2011. године,
Рјешење Службе број УП-1/18.8-07.3-12-38/08 од 19.
октобра 2011. године, Пресуду Суда БиХ број С1 3 У
007375 11 У од 23 септембра 2011. године, Рјешење
Министарства број УП-2-06-07-2-119/11 од 20.
септембра 2011. године, Рјешење Службе број УП1/18.8-07.3-12-37/08 од 19. септембра 2011. године,
Пресуду Суда БиХ број С1 3 У 006983 11 У од 23.
августа 2011. године, Рјешење Министарства број УП2-07-07-2-107/11 од 19. августа 2011. године, Рјешење
Службе број УП-1/18.8-07.3-12-36/08 од 18. августа
2011. године, Пресуду Суда БиХ број С1 3 У 006481
11 У од 26. јула 2011. године, Рјешење Министарства
број УП-2-06-07-2-90/11 од 22. јула 2011. године,
Рјешење Службе број УП-1/18.8-07.3-12-35/08 од 21.
јула 2011. године, Пресуду Суда БиХ број С1 3 У
006158 11 У од 28. јуна 2011. године, Рјешење
Министарства број УП-2-06-07-2-78/11 од 22. јуна
2011. године, Рјешење Службе број УП-1/18.8-07.312-34/08 од 20. јуна 2011. године, Пресуду Суда БиХ
број С1 3 У 005945 11 У од 26. маја 2011. године,
Рјешење Министарства број УП-2-06-07-2-69/11 од 24.
маја 2011. године и Рјешење Службе број УП-1/18.807.3-12-33/08 од 20. маја 2011. године, као и Пресуду
Суда БиХ број С1 3 У 005730 11 У од 27. априла 2011.
године, Рјешење Министарства број УП-2-06-07-258/11 од 22. априла 2011. године и Рјешење Службе
број УП-1/18.8-07.3-12-32/08 од 20. априла 2011.
године.
4. Како апелација није садржавала све елементе
прописане чланом 19 став 2 Правила Уставног суда,
од апеланта је 26. јануара 2011. године затражено да
апелацију допуни. Апелант је 8. фебруара 2011.
године доставио тражену допуну апелације и навео да
апелацију проширује и против новодонесене Пресуде
Суда БиХ број С1 3 У 004125 11 У од 26. јануара
2011. године, Рјешења Министарства број УП-2-0607-2-10/11 од 21. јануара 2011. године и Рјешења
Службе број УП-1/19.4.1.-07.3-12-29/08 од 21. јануара
2011. године. Апелант је затражио да Уставни суд
донесе привремену мјеру којом би наложио органима
власти у БиХ да му одмах омогуће увид у све списе у
његовом предмету, а посебно у списе на основу којих
је проглашен пријетњом по националну безбједност за
БиХ.
5. Апелант је 16. фебруара 2011. године поднио
апелацију против Пресуде Суда БиХ број У-163/10 од
17. децембра 2010. године и Рјешења Министарства
безбједности Босне и Херцеговине, Сектор за азил (у
даљњем тексту: Сектор за азил) број УП-1-08/1-41-1216-30/07 од 15. јануара 2010. године, као и Рјешења
Службе број УП-1/18.5.1-07.3-4/11 од 1. фебруара
2011. године. Апелант је затражио да Уставни суд
донесе привремену мјеру којом би до окончања
поступка по апелацији забранио његову депортацију
из БиХ. Апелација је регистрована под бројем АП
719/11.
II. Поступак пред Уставним судом
6. С обзиром да су Уставном суду достављене двије
апелације из његове надлежности, које се тичу истог
чињеничног и правног основа, Уставни суд је, у
складу с чланом 31 став 1 Правила Уставног суда,
донио одлуку да споји предмете у којима ће водити
један поступак и донијети једну одлуку под бројем
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АП 434/10. Спојене су апелације број АП 434/10 и АП
719/11.
7. На основу члана 22 ст. 1 и 2 Правила Уставног суда,
од Суда БиХ, Министарства и Службе затражено је 8.
октобра 2010. године, 18. фебруара, 3. марта и 11.
марта 2011. године да доставе одговоре на апелацију.
8. Служба је доставила одговоре 20. октобра 2010.
године и 28. фебруара 2011. године, Министарство 22.
октобра 2010. године, 3. марта и 10. марта 2011.
године, а Суд БиХ 19. новембра 2010. године, 10.
марта, 15. марта и 24. марта 2011. године.
9. Суд БиХ је 24. марта 2011. године доставио Пресуду
тог суда број Увл.2/11 од 14. фебруара 2011. године
којом је одбијен апелантов захтјев да се ванредно
преиспита Пресуда Суда БиХ број У-163/10 од 17.
децембра 2010. године.
10. Суд БиХ је 21. јуна 2011. године доставио
информацију да је апелант против Рјешења Службе
број УП-1/18.5.1-07.3-4/11 од 1. фебруара 2011. године
изјавио жалбу Министарству које је Рјешењем број
УП-2-06-07-219/11 од 2. марта 2011. године жалбу
одбило, те да из ЦМС система предмета управних
спорова произилази да је апелант против наведеног
рјешења Министарства поднио тужбу о којој до дана
доношења ове одлуке Уставног суда није ријешено.
11. На основу члана 26 став 2 Правила Уставног суда,
одговори Суда БиХ, Министарства и Службе
достављени су апеланту 26. новембра 2010. године,
18. марта и 9. маја 2011. године.
III. Чињенично стање
12. Чињенице предмета које произилазе из апелантових
навода и докумената који су предочени Уставном
суду могу да се сумирају на сљедећи начин.
Привремени боравак на основу брака с држављанком
БиХ
13. Уставни суд је поводом апелантових апелација донио
одлуке број АП 1222/07 од 4. октобра 2008. године и
број АП 41/09 од 28. марта 2009. године којима су
усвојене апелантове апелације, утврђена повреда
права из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и
члана 8 Европске конвенције, укинуте пресуде Суда
БиХ бр. У-1172/07 од 21. јануара 2008. године, Увл03/08 од 14. марта 2008. године и У-749/08 од 17.
новембра 2008. године и предмети враћени Суду БиХ
на поновни поступак, с налогом Суду БиХ да
размотри све доказе и утврди да ли би присилно
удаљавање апеланта из земље било оправдано у
смислу захтјева из члана II/3ф) Устава БиХ и члана 8
Европске конвенције. Такође, у Одлуци број АП
41/09, на основу члана 77 став 6 Правила Уставног
суда, Уставни суд је одлучио да Одлука о привременој
мјери број АП 41/09 од 31. јануара 2009. године, којом
је наложио органима јавне власти Босне и
Херцеговине да не предузимају нити једну радњу с
циљем да присилно удаље апеланта из Босне и
Херцеговине док се не донесе коначна одлука о
предметној апелацији, остаје на снази док Суд БиХ не
поступи по наведеном налогу.
14. У поступку који је поновљен по упутству Суда БиХ
која је дата у Пресуди број У-176/09 од 22. маја 2009.
године, која је дакле донесена у поступку извршења
Одлуке Уставног суда АП 41/09 од 31. јануара 2009.
године, Рјешењем Службе број УП-1/19.5.07.3-7/09 од
17. јуна 2009. године одбијен је апелантов захтјев да
му се изда одобрење за привремени боравак у БиХ на
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основу брака с држављанком БиХ и одређен му рок од
15 дана од дана достављања коначног рјешења да
добровољно напусти територију БиХ. У образложењу
рјешења је наведено да је утврђено да је апелант у
браку с држављанком БиХ са којом има троје дјеце
која су такође држављани БиХ те да је, на основу
извјештаја Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ
од 17. априла 2007. године, утврђено да апелант
представља озбиљну пријетњу јавном реду и
националној безбједности БиХ те да је евидентиран у
АСФ бази Генералног секретаријата Интерпола, као и
у кривичној и оперативној евиденцији МУП-а
Зеничко-добојског кантона на основу Пресуде
Општинског суда у Маглају број К-17/00 од 21. јуна
2000. године. Наведено је и да је Служба, цијенећи
упутство које је дато у наведеној пресуди Суда БиХ
од 22. маја 2009. године, оцијенила да мијешање
државе у апелантов породични живот није супротно
члану II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члану 8
Европске конвенције за заштиту људских права и
основних слобода (у даљњем тексту: Европска
конвенција). Наведено је да се одбијање апелантовог
захтјева да му се изда одобрење за привремени
боравак и његово могуће присилно удаљавање из БиХ
у законом прописаном поступку не може да се сматра
повредом права из члана 8 Европске конвенције,
будући да се ради о постизању легитимног циља
државе који има приоритет у односу на апелантово
право на приватни и породични живот.
15. Служба је навела и да права странаца могу да буду
дјелимично или потпуно ограничена, у мјери која је
неопходна у демократском друштву, у интересу
државе или јавне безбједности, те да је апеланту
наложено да добровољно у остављеном року напусти
БиХ али му није наложено да се врати на територију
на којој би био подвргнут мучењу, нечовјечном или
понижавајућем третману нити му је оспорено право да
користи законом прописане правне лијекове. С тим у
вези Служба је, сходно одредбама чл. 41 и 42 став 3
Закона о кретању и боравку странаца и азилу (у
даљњем тексту: Закон), оцијенила да је доношење
оваквог рјешења законито, пропорционално циљу и
оправдано, те узимајући у обзир и озбиљност
пријетње коју апелант представља по националну
безбједност БиХ одбила да апеланту изда одобрење за
привремени боравак.
16. Против наведеног рјешења апелант је изјавио жалбу
Министарству које је Рјешењем број УП-2-06-07-2117/09 од 27. јула 2009 године жалбу одбило као
неосновану и потврдило првостепено рјешење. У
образложењу рјешења Министарство је навело да је
након увида у спис предмета, наводе и прилоге
достављене уз жалбу, утврдило да је првостепени
орган правилно и потпуно утврдио чињенично стање
и правилно примијенио материјално право. Сходно
образложењу Министарства, првостепено рјешење је
донесено на основу члана 41 став 1 Закона којим је
прописано да ће се странцу који испуњава услове за
одобрење боравка прописане тим законом, захтјев
одбити ако намјерно да погрешне податке или
намјерно прикрије околности важне за давање
одобрења, или ако је регистрован код органа БиХ
надлежних за провођење закона, а посебно као
међународни преступник, и ако присуство странца на
основу података којима располаже Министарство
представља пријетњу јавном реду и националној
безбједности. Министарство је навело и да је чланом
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39 Правилника о условима и процедурама уласка и
боравка странаца прописано да ће се одбити захтјев
странца за одобравање привременог или сталног
боравка у БиХ ако је странац регистрован код органа
БиХ надлежних за провођење закона, а посебно ако је
регистрован као међународни преступник при
Канцеларији Министарства за сарадњу с Интерполом.
Наведено је да су основ за одбијање захтјева и
чињенице које произилазе из евиденција којима
располажу наведени органи, донесене одлуке као и
евентуална оперативна сазнања којима располажу
наведени органи.
17. С тим у вези Министарство је навело да је, на основу
увида у прилоге списа који су означени као
повјерљиви, и то доказе које је доставила
Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ од 17.
априла 2007. године, неспорно утврђено да апелант
представља озбиљну пријетњу јавном реду и
националној безбједности БиХ. На основу акта НЦБ
Интерпола од 17. маја 2007. године утврђено је да је
апелант регистрован у АСФ бази Генералног
секретаријата Интерпола, као и да је регистрован код
органа БиХ који су надлежни за провођење закона.
Сходно образложењу Министарства, наведене
чињенице представљају основ за примјену члана 41
Закона. Имајући у виду наведене чињенице,
Министарство је утврдило да се апелант неосновано
позива на повреде права на правично суђење. Осим
тога, Министарство је навело да је чињеница да
апеланту није дат на увид наведени извјештај
Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ посљедица
ограничења која прописује Закон о управном
поступку као и Закон о заштити тајних података
којима су прописани услови за приступ таквим
подацима, те да не могу да се разгледају нити
преписују списи који се воде као повјерљиви ако би
тиме могла да се осујети сврха поступка или ако се то
противи јавном интересу.
18. У погледу апелантових жалбених навода у вези с
давањем података о ранијој осуђиваности, јер је
рјешењем Општинског суда у Завидовићима одређено
брисање условне осуде, Министарство је образложило
да ти наводи нису од пресудног значаја за предметну
управно-правну ствар будући да се оспорено рјешење
Службе заснива на чињеници да апелант представља
озбиљну пријетњу јавном реду и националној
безбједности, те да је регистрован код наведених
органа за провођење закона и код Интерпола, што
представља основ да се одбије захтјев за одобравање
привременог боравка.
19. Затим, Министарство је навело да су неосновани
апелантови наводи у погледу повреде права на
приватни и породични живот, дом и преписку из
члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8
Европске конвенције, јер је одлука донесена на основу
закона који је јавно објављен у службеном гласилу и
којим је недвосмислено прописано када може да се
одбије захтјев странца да му се одобри боравак у БиХ.
У конкретном случају, сходно образложењу
Министарства, одбијање апелантовог захтјева да ну се
одобри привремени боравак није посљедица
произвољног поступања првостепеног органа, јер из
доказа који су проведени недвосмислено може да се
закључи да је првостепени поступак проведен на
основу закона и да је одбијајућа одлука донесена на
основну релевантних законских прописа. "Обзиром да
је у току првостепеног поступка утврђено да је
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жалитељ странац који је евидентиран у АСФ бази
Генералног секретаријата Интерпола и да жалитељ
представља озбиљну пријетњу јавном реду и
националној безбједности БиХ, уплитање државе у
вршење права из члана II/3 тачка ф) Устава БиХ и
члана 8. Конвенције је неопходна мјера у
демократском друштву, односно одбијање захтјева за
одобрење привременог боравка није несразмјерно
легитимном циљу којем се тежи јер је интерес државе
да штити јавни поредак или безбједност јачи у односу
на интерес жалитеља да са породицом живи у БиХ. У
складу са наведеним, а по оцјени овог министарства
нема повреде члана II/3 тачка ф) Устава БиХ и члана
8. Конвенције." Министарство је као неосноване
одбило и апелантове жалбене наводе у вези с
повредом права на живот и права лица да не буде
подвргнуто
мучењу
нити
нечовјечном
или
понижавајућем третману или казни, уз образложење
да повреда ових права може да се разматра само по
захтјеву у поступку за међународну заштиту.
20. Против наведеног рјешења апелант је тужбом
покренуо управни спор пред Судом БиХ који је донио
Пресуду број У-411/09 од 23. децембра 2009. године
којим је тужбу одбио. У образложењу пресуде Суд
БиХ је навео да је, одлучујући о предметној тужби,
имао у виду одлуке Уставног суда број АП 1222/07 од
4. октобра 2008. године и АП 41/09 од 28. марта 2009.
године, као и пресуде Европског суда број 3727/08 и
Управног вијећа Суда БиХ број У-176/09 од 22. маја
2009. године. Због тога је одлучио да је потребно да се
у конкретном предмету одржи усмена јавна расправа
и позову странке у поступку да се изјасне о изведеним
доказима у управном поступку. Суд БиХ је навео да је
ради оцјене правилности оспореног рјешења прибавио
спис Министарства у ком су се налазили извјештаји
Државне агенције за истраге и заштиту БиХ Криминалистичког истражног одјела, Обавјештајнобезбједносне агенције која у смислу закона врши
провјеру странаца с циљем да утврди разлоге
безбједности, те обавјештење НЦБ Интерпол
Сарајево. Суд БиХ је, с циљем да омогући апеланту да
се суочи с "доказима из којих произилази да је
међународни преступник и да његова присутност као
странца представља пријетњу јавном реду и
националној
безбједности",
затражио
од
Обавјештајно-безбједносне агенције да издвоји акте
који испуњавају законске услове за укидање
елемената тајности како би ти акти могли да се
презентују апеланту на усменој расправи и да му се да
могућност да се суочи с тим доказима и да их обори.
У вези с тим, Суд БиХ је навео да је од Обавјештајнобезбједносне агенције примио обавјештење да "и
поред максималног разумијевања није у могућности
удовољити захтјеву овог суда, јер списи Интерпола
нису списи агенције па у складу са наведеним
агенција није у могућности располагати таквим
списима. Осим тога, Агенција у свом допису
обавјештава Суд да није у могућности неовлаштено
откривати обавјештајне изворе, намјере и операције
особе о којој се прикупљају тајни подаци,
информације због тога што је таква обавеза прописана
чланом 27. став 1. тачка 9. Закона о обавјештајносигурносној агенцији БиХ..." Суд БиХ је образложио
да је на основу извјештаја који не спадају у категорију
повјерљивих и тајних података, а који се налазе у
спису Министарства, утврдио релевантне чињенице за
конкретан предмет везане да апелантов долазак у
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БиХ, његов боравак у БиХ и активности (оснивање
удружења грађана "Енсарија", давања интервјуа у
листу "САФФ" и другим медијима који су оцијењени
као пријетећи у односу на институције које воде
поступак ревизије држављанстава натурализованих
лица, предавања у џамији, те покушаја да набави
стрељиво у продавници у насељу Ступ у Сарајеву).
21. У образложењу је наведено и да је, након што су
саслушане обје стране у поступку, на основу исказа и
оцјене наведених докумената као и садржаја
оспореног рјешења, Суд БиХ утврдио да је правилан
закључак Министарства да су испуњени услови из
члана 41 Закона да се одбије апелантов захтјев да му
се изда одобрење за привремени боравак. Суд БиХ је
навео и да је Министарство правилно оцијенило да су
приликом одлучивања о апелантовом захтјеву
државни органи овлаштени да процјењују да ли ће
странцу издати одобрење за боравак у држави јер се
ради о ствари која спада у домен јавног права сваке
земље, и ако држава ускрати право боравка одређеном
странцу то се сматра актом државе који искључиво
припада њеном јавно правном домену. "Према томе
члан 8. Европске конвенције не намеће држави општу
обавезу да поштује избор брачних парова у којој ће
земљи боравити у току брака и да одобри несметано
уживање права на приватни и породични живот на
својој територији." При томе је Суд БиХ навео да су
наведена утврђења Министарства законита и
правилна, те нису доведена у сумњу јер из наведених
извјештаја произилази да је апелант представљао
озбиљну пријетњу јавном реду и националној
безбједности, а "како је интерес државе да штити
јавни поредак или безбједност јачи у односу на
интересе жалитеља да са породицом живи у Босни и
Херцеговини, то је тужени правилно одлучио када је
одбио захтјев тужитеља за одобрење привременог
боравка на основу брака са држављанком БиХ."
22. Суд БиХ је навео и да сматра да у току саслушања
апелант нити једном чињеницом ни правно
релевантним доказом није оспорио наведено утврђење
Министарства, изузев што је изнио паушалне оцјене
да не представља пријетњу јавној безбједности БиХ,
те је оцијенио неоснованим апелантове наводе да нема
никакве везе с матичном земљом и да је заборавио
арапски језик, те да би из тих разлога у случају
повратка у Сирију тамо био странац. Сходно
образложењу Суда БиХ из података у спису и
достављених прилога произилази да је апелант
уредно, сваке двије године, добијао пасош Сирије те
да се од своје 35 године уредно јављао Министарству
одбране државе Сирије ради одлагања одслужења
војног рока. Наведено је да из новинских чланака и
писама којима се апелант обраћао надлежним
институцијама БиХ поводом формирања Државне
комисије за ревизију одлука о натурализацији страних
држављана произилази да је апелант у више наврата
иступао у медијима и давао изјаве, те да је при том
имао подршку већег броја грађана из ФБиХ који су се
огледали у протестним скуповима пред институцијама
БиХ, па се стога не доводи у питање могућност да би
таква иступања могла да изазову нарушавање јавног
реда и мира. Осим тога, Суд БиХ је навео да апелант у
току поступка није оспоравао нити је прилагао доказе
да није евидентиран у номиналној АСФ бази
Генералног секретаријата Интерпола као међународни
преступник "...па Суд закључује да су оспорене
одлуке засноване на релевантним одредбама
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материјалног закона, које су јасне и недвосмислене и
чија примјена није била произвољна...".
23. На крају, Суд БиХ је навео и да је у конкретном
случају само одлучивао о апелантовом захтјеву да му
се изда одобрење за боравак у БиХ, да је у
диспозитиву рјешења указано на његову законску
обавезу да добровољно напусти територију БиХ, те да
из тог разлога апелант у предметном поступку није
могао да истиче приговор да је доношењем наведеног
рјешења повријеђено његово право на породични
живот.
Налог за добровољно напуштање територије БиХ
24. Рјешењем Сектора за азил број УП-1-08/1-41-1-21630/07 од 15. јануара 2010. године апеланту је одређен
рок од 15 дана од дана правоснажности тог рјешења
да добровољно напусти територију БиХ уколико нема
законит боравак. У образложењу рјешења је наведена
хронологија поступака које је апелант водио пред
органима БиХ с циљем да добије азил и привремени
боравак у БиХ те је, између осталог, наведено да је
поступајући по Пресуди Суда БиХ број У-730/08 од
17. новембра 2008. године Министарство донијело
Рјешење број УП-1-08/1-41-1-216-18/07 од 6. марта
2009. године којим је утврђено да је мијешање у
апелантов приватни и породични живот у поступку
удаљавања с територије БиХ оправдано и
пропорционално озбиљности пријетње по националну
безбједност, као и допунско Рјешење број УП-1-08/141-1-216-21/07 од 18. марта 2009. године којим је
одбијен апелантов захтјев за неудаљавање с
територије БиХ, а против којих је апелант покренуо
управни спор пред Судом БиХ. Суд БиХ је Пресудом
број У-185/09 од 17. августа 2009. године уважио
апелантову тужбу, поништио наведена рјешења
Министарства и предмет вратио на поновно
рјешавање уз образложење да Министарство није
поступило по одредбама Закона нити по упутствима
Уставног суда и Суда БиХ, и није уопште ријешило
онај дио захтјева који је у уској вези са захтјевом да се
одобри азил а што треба да се испита по службеној
дужности - право на супсидијарну заштиту и у вези с
тим налагање да се напусти територија БиХ. У
поновном поступку Министарство је донијело
рјешење којим је апеланту одређен рок да добровољно
напусти територију БиХ. То је рок од 15 дана од дана
правоснажности рјешења против ког је апелант
покренуо управни спор пред Судом БиХ. Суд БиХ је
Пресудом број У-566/09 од 15. децембра 2009. године
тужбу уважио, оспорено рјешење Министарства
поништио и предмет вратио на поновно рјешавање.
Наведеном пресудом Министарству је наложено да у
поновном поступку поступи према упутствима суда из
претходно наведене пресуде и Пресуде број У-730/08
од 17. новембра 2009. године, имајући у виду и члан
79 Закона. Тим чланом је прописано да се подносиоцу
захтјева за азил, који је претходно исцрпио све правне
лијекове и чији је захтјев одбијен правоснажним
рјешењем али за ког се утврди да и поред тога не
може да се удаљи с територије БиХ из разлога који су
прописани чланом 60 Закона, издаје дозвола за
привремени боравак из хуманитарних разлога у
смислу члана 35 став 1 тачка д) Закона. У пресуди је
наведено и да у поновном поступку треба да се има у
виду и одредба истог члана тачка е) Закона којом се
прописује да ће се привремени боравак из
хуманитарних разлога изузетно одобрити странцу
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који не испуњава услове за одобрење боравка по овом
закону ако постоје други разлози хуманитарне
природе
чију
ваљаност
утврђује
надлежна
организациона јединица Министарства у сједишту,
али и одредба става 2 истог члана, с обзиром да из
овог разлога може да се одобри боравак из
хуманитарних разлога ако ће то омогућити судски
поступак у ком се појављује у својству приватног
тужиоца, оштећеног или свједока. Наведено је да о
томе треба да се води рачуна, посебно ако се узме у
обзир чињеница да питање статуса привременог
боравка није правоснажно окончано нити је покренут
поступак да се апелант присилно удаљи с територије
БиХ, те чињеница да Уставни суд није одлучио о
апелантовој апелацији изјављеној против Пресуде
Суда БиХ број У-749/08 од 17. новембра 2008. године.
25. У вези с тим је наведено да је Сектор за азил заказао и
одржао разговор с апелантом 4. јануара 2010. године у
присуству његовог пуномоћника и представника
УНХЦР-а на ком је апеланту дата могућност да се
изјасни о евентуалној повреди права на породични
живот у поступку везаном за азил. Затим, наведено је
да је на разговору апелант изјавио да је на територију
бивше Југославије дошао прије 27 година од чега је 17
година боравио у БиХ, те да од 1994. године
непрекидно борави на територији БиХ, да су у
саобраћајној несрећи у Сирији настрадали његов отац,
мајка и брат, као и да из тог разлога нема веза са
Сиријом због чега је заборавио арапски језик. Апелант
је навео да је примио босански начин живљења, да у
БиХ има економску стабилност и да његова дјеца не
знају никог од његове породице у Сирији јер су имали
прилику једино да упознају његову мајку која је
долазила у посјету у БиХ, али да је она сад мртва.
Апелант је изјавио да ни његова супруга нема никог
од породице у БиХ јер њена ужа породица живи у
Швајцарској, да је његова супруга обољела од
карцинома те да је његовим одласком у Имиграциони
центар његова породица изгубила стуб и храниоца,
супругино здравствено стање се погоршало а дјеца
лошије уче и понашање у школи им је погоршано. С
тим у вези апелант је навео и да је због његовог
смјештаја у Имиграциони центар супруга морала да се
запосли и пребаци на себе обавезе које је раније он
обављао, што јој причињава и психичко и физичко
оптерећење, те да би његовим удаљавањем из земље
дошло до повреде права на породични живот.
26. У вези с апелантовим наводима о повреди права на
породични живот, Сектор за азил је навео да се у
поступку по захтјеву за азил не одлучује о напуштању
БиХ, односно о удаљавању подносиоца захтјева за
азил из БиХ. У складу с чланом 87 став 6 Закона,
рјешење о протјеривању странца из БиХ, са забраном
уласка и боравка у БиХ у одређеном периоду, доноси
Служба по службеној дужности или на образложени
предлог друге организационе јединице Министарства,
органа за провођење Закона или другог органа.
Наведено је да из тога произилази да Сектор за азил
није стварно надлежна организациона јединица за
изрицање мјере протјеривања односно налагања
странцу да напусти БиХ и забрану уласка и боравка у
БиХ у одређеном временском периоду. Сходно наводу
Сектора за азил, рјешењем којим се одбија захтјев за
азил, о чему је ријеч у конкретном случају, одређује се
рок за добровољно напуштање БиХ, али такво
рјешење не може принудно да се изврши јер, тек ако
лице не напусти добровољно територију БиХ а није
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остварило право на боравак на неки други начин,
може да дође до изрицања мјере протјеривања о чему
одлучује друга организациона јединица – Служба у
одвојеном поступку (члан 88 Закона). "Рок за
добровољно напуштање територије БиХ се одређује у
сваком случају код одбијања захтјева за азил и не
претходи му никакав поступак осим утврђивања
услова за додјелу избјегличког статуса или
привременог боравка из хуманитарних разлога у
складу с чланом 35. став 1. тачка 5) Закона. Ако је
захтјев одбијен, о чему је и у конкретном случају
ријеч, Сектору за азил Законом није остављена друга
могућност изузев да подносиоцу захтјева одреди рок
за добровољно напуштање територије БиХ. Као што
се у самој пресуди наводи, одбијање захтјева за азил
без одређивања рока за добровољно напуштање
територије БиХ би било и беспредметно."
27. Сектор за азил је образложио да је у апелантовом
случају специфично то што он паралелно води више
поступака који се тичу његовог боравка у БиХ, те да
се у пресуди Суда БиХ наводи да није окончан
поступак по захтјеву за привремени боравак што
апеланту даје право на боравак у БиХ, те да у том
смислу рок за добровољно напуштање територије БиХ
неће тећи све док апелант има законит боравак у БиХ,
па да уколико апелант регулише боравак у БиХ није
ни дужан да напусти територију БиХ у ком случају
овај рок неће ни имати никаква значај. Сектор за азил
је навео да, с тим у вези, уважава апелантово право да
истиче повреду права на породични живот, те његово
право да по том основу и оствари право на боравак на
територији БиХ, али да не може да утврђује повреду
тог права у случају да апелант буде протјеран из БиХ
с обзиром на своју надлежност а поред тога што би
прејудицирао одлуке других организационих јединица
будући да у апелантовом случају никада није
покренут поступак протјеривања, а није правоснажно
окончан ни поступак одобравања привременог
боравка.
28. Даље, Сектор за азил је у рјешењу навео да је апелант
у вези са својим наводима приложио новинске чланке
поближе наведене у рјешењу, као и извод из сиријског
Закона о држављанству - одредбе које се односе на
губитак сиријског држављанства одрицањем или
браком и његово враћање. С тим у вези, Сектор за
азил је навео да новински чланци не могу да
представљају ваљан доказ, те да је примјетно да се сви
чланци изузев једног односе на период прије
доношења одлуке по захтјеву за азил. Они не
представљају нове чињенице, односно не мијењају
битно чињенично стање утврђено у поступку који је
претходио доношењу одлуке о одбијању захтјева за
азил. Осим тога, Сектор за азил је навео да Закон о
држављанству чији је извод апелант приложио, поред
тога што не представља нову чињеницу јер је био на
снази и у вријеме рјешавања о захтјеву за азил, не
може ни да се доведе у везу с конкретним случајем.
Сектор за азил је образложио и да је апелант истакао
да би му, ако би био протјеран у Сирију, тамо
пријетила смртна казна, али да та организациона
јединица не одлучује о протјеривању те да из тог
разлога не може ни да улази у разлоге протјеривања,
односно да прејудицира одлуку о протјеривању и о
евентуалним посљедицама протјеривања. Сектор за
азил је навео и "важно је напоменути да Сектор за
азил поступајући по конкретном захтјеву за азил, није
утврдио чињеницу да је подносилац захтјева пријетња
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националној безбједности, нити је због такве
чињенице одбио захтјев за азил. Закон о кретању и
боравку странаца из 2003. године по којем је ријешен
захтјев за азил А. Х. И. није ни познавао такву
могућност."
29. Против наведеног рјешења апелант је тужбом
покренуо управни спор пред Судом БиХ који је
Пресудом број У-163/10 од 17. децембра 2010. године
тужбу одбио. У образложењу пресуде је наведено да
из списа предмета произилази да је тужени орган
одбио апелантов захтјев за азил и да је одбијањем
захтјева имао законску обавезу да апеланту одреди
рок за добровољно напуштање територије БиХ.
Наведено је да је надлежни орган, поступајући по
одлукама Уставног суда БиХ и Суда БиХ, провео
поновни поступак, поново оцијенио доказе и
саслушао апеланта у вези с наводима о повреди права
на породични живот, те правилно утврдио да
одбијање захтјева за азил, као и доношење одлуке о
року за добровољно напуштање територије БиХ нису,
у конкретном случају, довели до повреде права из
члана 8 Европске конвенције и члана II/3ф) Устава
Босне и Херцеговине. У образложењу је наведено да
је тужени правило констатовао да одређивање рока за
добровољно
напуштање територије БиХ не
представља мјеру која може принудно да се изврши. У
случају да апелант у остављеном року земљу не
напусти добровољно, може да се покрене посебан
поступак протјеривања а одлуку доноси друга
организациона јединица Министарства. Околност да
је апеланту одређен рок за добровољно напуштање
територије БиХ, сходно образложењу пресуде, не
представља одлуку о протјеривању јер се таква одлука
доноси тек након протека рока за добровољно
извршење у посебном поступку. Ако постоје услови
из члана 88 став 1 Закона, сходно одредби тачке д)
странцу може да буде изречена мјера протјеривања
ако је остао у БиХ након престанка важења
избјегличког статуса, супсидијарне заштите или
привремене заштите, или у случају одбијања захтјева
за азил након што су се стекли услови из члана 117
тог закона, а боравак није остварио у складу са
законом. Затим, наведено је да је у току трајања
предметног поступка одбијен и апелантов захтјев да
му се одобри привремени боравак Пресудом тог суда
број У-411/09 од 28. децембра 2009. године. У
образложењу те пресуде дати су исцрпни разлози
везани за околност могуће повреде права на
приватност и породични живот из члана 8 Европске
конвенције,.
30. Имајући у виду да је апеланту одбијен захтјев за азил,
захтјев за супсидијарну заштиту као и захтјев да ну се
одобри привремени боравак по основу брака с
држављанком БиХ, те чињеницу да је директна
посљедица оваквих одлука могућност да се покрене
поступак протјеривања у земљу поријекла, Суд БиХ је
с посебном пажњом разматрао налаз туженог у
погледу оцјене пропорционалности између потребе
државе да заштити јавни интерес и безбједност
изрицањем мјере протјеривања и ефеката те мјере на
апелантов породични живот, приликом чега је требало
да се за оцјену пропорционалности размотри питање
дужине боравка у БиХ, интензитет веза које он и даље
има у земљи поријекла, контакте које одржава,
економску зависност, а и могућност да настави
заједнички живот с члановима своје породице. Суд
БиХ је такође поновио и већ наведене чињенице
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утврђене у поступцима које је водио апелант, те
образложио да "Суд свакако озбиљно приступа
чињеници да је тужилац с држављанком БиХ стекао
троје дјеце, да су та дјеца држављани БиХ и да су,
прихватљиво је, њихове везе са овом земљом чвршће
и јаче него везе са тужиочевом земљом поријекла.
Нема оправдања да се супруга и дјеца на било који
начин приморавају на одлазак из своје земље, што не
утиче на чињеницу да то може бити ствар избора.
Наравно да се присила према тужиоцу мора одразити
и према члановима породице, па је управо овдје
најјаче питање пропорционалности. Суд сматра да је,
осим чињенице да је тужиоца надлежни орган
оцијенио опасним по јавни ред и националну
безбједност БиХ, битно нагласити да је комплетан
боравак тужиоца у БиХ прожет нетачним подацима,
ови подаци се пласирају зависно од тужиочевих
тренутних потреба, почевши од времена доласка у
БиХ, времена закључења брака, преко учешћа у
различитим политичким организацијама у Сирији до
контаката са лицима која су проглашена непожељним
у БиХ и чланства у удружењима која се декларишу
као хуманитарна, али је у јавности оцјена другачија.
Ниједан од датих података није апсолутно тачан,
провјера у поступцима пред органима тужене или у
спору пред овим судом указује на вјешто кориштење
података за тренутне потребе тужиоца, те на
непоштовање прописа БиХ, јер се дати подаци
показују као нетачни".
31. Осим тога Суд БиХ је навео да апелант није дошао у
БиХ као дијете нити је дошао са сродницима да би из
тог разлога могло да се каже да је заборавио обичаје
својих сународњака и примио обичаје БиХ, те да
његов боравак у БиХ није ни дуг нити константан
осим можда боравка 15 до 16 година почев од 1994.
године или од дана склапања брака, док су везе са
његовом родном земљом много дуже и непрекинуте.
Суд БиХ је образложио да апелант није дошао у БиХ
ни као избјеглица нити има услове да стекне тај статус
нити супсидијарну заштиту, односно да његов боравак
али и цјелокупно понашање представља преварно
понашање и кршење позитивних прописа БиХ, те да
су апелантови контакти и лични односи са лицима из
круга лица која су препозната као блиска безбједносно
опасним организацијама ставили апеланта на листу
лица које су пријетња безбједности БиХ.
32. Имајући у виду све наведено, Суд БиХ је закључио да
наведени разлози не чине оправданим апелантово
позивање на повреду права на породични живот из
члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8
Европске конвенције, те да у конкретном предмету и
није изречена мјера протјеривања нити се ради о
екстрадицији него о одређивању рока за добровољно
извршење одлуке о одбијању захтјева за азил па и у
том случају Суд БиХ сматра да је у конкретном
случају мијешање у апелантов приватни живот у
потпуности оправдано и пропорционално потреби за
заштитом националног интереса. Суд БиХ је
закључио и да је, с аспекта члана II/3ф) Устава Босне
и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције,
оправдано и одређивање рока апеланту за добровољно
напуштање територије БиХ, те да нема повреде
наведеног права будући да је изречена мјера
пропорционална карактеру заштићеног добра.
33. Против наведене пресуде апелант је поднио захтјев да
се ванредно преиспита судска одлука, који је Суд БиХ
Пресудом број Увл-2/11 од 14. фебруара 2011. године
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одбио као неоснован. У образложењу пресуде Суд
БиХ је поновио чињенице из пресуде чије је ванредно
преиспитивање апелант тражио и закључио да наводи
који се налазе у спису предмета не чине оправданим
апелантово позивање на повреду члана II/3ф) Устава
Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције
"поготово имајући у виду да у конкретном случају
није изречена мјера протјеривања нити се ради о
екстрадицији, него о одређивању рока за добровољно
извршење одлуке након одбијања захтјева за азил и да
рок од 15 дана из утуживог рјешења не представља
аутоматско
протјеривање
нити
представља
екстрадицију. Предмет овог управно-судског поступка
није тужиочевва депортација односно присилно
напуштање територије БиХ. То је предмет другог
поступка у којем надлежни орган испитује евентуалне
повреде члана 8. Европске конвенције." Имајући у
виду наведено, Суд БиХ је одбио апелантов захтјев да
се ванредно преиспита Пресуда тог суда број У163//10 од 17. децембра 2010. године. Апелант
наведену пресуду није оспоравао апелацијама.
Стављање под надзор
34. Рјешењима Службе број УП-1/19.5.-07.3-25/08 од 23.
септембра 2010. године, УП-1/19.4.1.-07.3-12-26/08 од
22. октобра 2010. године, број УП-1/19.4.1.-07.3-1227/08 од 23. новембра 2010. године, број УП-1/19.4.1.07.3-12-28/08 од 22. децембра 2010. године, број УП1/19.4.1.-07.3-12-29/08 од 21. јануара 2011. године,
број УП-1/18.8-07.3-12-30/08 од 21. фебруара 2011.
године, број УП-1/18.8-07.3-12-31/08 од 31. марта
2011. године, УП-1/18.8-07.3-12-32/08 од 20. априла
2011. године, УП-1/18.8-07.3-12-33/08 од 20. маја
2011. године УП-1/18.8-07.3-12-34/08 од 20. јуна 2011.
године, УП-1/18.8-07.3-12-35/08 од 21. јула 2011.
године, УП-1/18.8-07.3-12-36/08 од 18. августа 2011.
године, УП-1/18.8-07.3-12-37/08 од 19. септембра
2011. године, УП-1/18.8-07.3-12-38/08 од 19. октобра
2011. године, УП-1/18.8-07.3-12-39/08 од 16. новембра
2011. године, изузетно је продужен надзор над
апелантом и његов смјештај у Установу за прихват
странаца Службе - Имиграциони центар у Источном
Сарајеву, за периоде поближе наведене у рјешењима,
уз образложења да је мјера надзора неопходна ради
спречавања слободног и неограниченог кретања због
пријетње јавном поретку, јавном реду и миру и
безбједности БиХ, као и ради обезбјеђивања мјере
протјеривања уз навођење доказа и разлога
интерпретираних у претходним тачкама ове одлуке, а
с обзиром да, сходно образложењу Службе, није било
измјена у конкретном предмету. У суштини, у свим
рјешењима је наведено да је апеланту изузетно
продужен надзор на основу одредбе члана 99 став 2
тачка б) и члана 102 став 5 Закона, као и да је мјера
надзора одређена након што је одбијен његов захтјев
да му се одобри привремени боравак и да је мјера
надзора продужавана у складу са законским роковима.
У рјешењима је констатовано да је одлуком Уставног
суда о привременој мјери од 31. јануара 2009. године
наложено свим органима јавне власти у БиХ да не
предузимају ниједну радњу с циљем да принудно
удаље апеланта из БиХ, па како сви судски и управни
поступци које апелант води и који се воде против
њега нису окончани, постоје нарочите околности које
оправдавају закључак да су испуњене законске
претпоставке за изузетно продужење надзора над
апелантом.
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35. Против наведених рјешења апелант је изјавио жалбе
Министарству које је рјешењима број УП-2-06-07-2173/10 од 27. септембра 2010. године, УП-2-07-07-2192/10 од 25. октобра 2010. године, број УП-2-07-072-207/10 од 24. новембра 2010. године, број УП-2-0607-2-221/10 од 24. децембра 2010. године, број УП-206-07-2-10/11 од 21. јануара 2011. године, број УП-206-07-2-26/11 од 23. фебруара 2011. године, број УП2-06-07-2-37/11 од 25. марта 2011. године, УП-2-0607-2-58/11 од 22. априла 2011. године, УП-2-06-07-269/11 од 24. маја 2011. године, УП-2-06-07-2-78/11 од
22. јуна 2011. године, УП-2-06-07-2-90/11 од 22. јула
2011. године, УП-2-07-07-2-107/11 од 19. августа 2011.
године, УП-2-06-07-2-119/11 од 20. септембра 2011.
године, УП-2-07-07-2-133/11 од 21. октобра 2011.
године, УП-2-06-07-2-149/11 од 18. новембра 2011.
године жалбе одбило као неосноване у потпуности
прихватајући образложења првостепеног органа.
36. Против наведених рјешења апелант је тужбом
покренуо управне спорове пред Судом БиХ који је
донио пресуде број С1 0 002450 10 У од 30. септембра
2010. године, С1 3 У 003272 10 У од 29. октобра 2010.
године, број С1 3 У 003593 10 У од 29. новембра 2010.
године, С1 3 У 003880 10 У до 29. децембра 2010.
године, број С1 3 У 004125 11 У од 26. јануара 2011.
године, број С1 3 У 004840 11 У од 28. фебруара 2011.
године и број С1 3 У 005324 11 У од 31. марта 2011.
године, С1 3 У 005730 11 У од 27. априла 2011.
године, С1 3 У 005945 11 У од 26. маја 2011. године,
С1 3 У 006158 11 У од 28. јуна 2011. године С1 3 У
006481 11 У од 26. јула 2011. године, С1 3 У 006983
11 У од 23. августа 2011. године, С1 3 У 007375 11 У
од 23 септембра 2011. године, С1 3 У 007664 11 У од
26. октобра 2011. године, С1 3 У 007375 11 У од 24.
новембра 2011. године, којим је тужбе одбио уз
образложења да је утврдио да су рјешења донесена на
основу релевантних законских одредби и уз правилно
и потпуно утврђено чињенично стање. Наиме, Суд
БиХ је у свим пресудама, у суштини, навео да је
сходно одредбама члана 101 став 4 Закона заказао
саслушање апеланта (датуми саслушања детаљно су
наведени у пресудама) и да је приликом саслушања
апелант остао код навода који су изнесени у тужби.
Како је, сходно образложењу Суда БиХ, предмет
конкретних поступака постојање битно измијењених
околности, односно разлога због којих је апелант
стављен под надзор те, како из података у спису и из
образложења оспорених рјешења произилази да није
дошло до битно измијењених околности, суд је
закључио да и даље постоје разлози због којих је
апелант стављен под надзор а који су прописани
чланом 99 став 2 тачка б) Закона. Осим тога у
пресудама је, између осталог, наведено да оспореним
рјешењима о изузетном продужењу притвора није
дошло до повреда апелантових права из чл. 8 и 5
Европске конвенције, јер се апелантовим стављањем
под надзор не вријеђају људска права апелантове
породице нити његова лична права, јер држава има
право да према апеланту предузима законом
прописане мјере на начин и по поступку како је то
одређено оспореним рјешењима. Наведено је да
сходно Закону, Уставу и Европској конвенцији
стављање апеланта под надзор има приоритет у
односу на приватни живот. Суд БиХ је образложио и
да апеланту нису повријеђена ни права из члана 5 став
1 тачка ф. Европске конвенције, јер је тим чланом
прописано да је законито лишавање слободе лица с
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циљем да се спријечи илегални улазак у земљу или
лица против ког је у току поступак депортације или
екстрадиције. При томе се Суд БиХ позвао и на
Одлуку Уставног суда број АП 1626/09 од 24. јуна
2009. године у којој је, између осталог, Уставни суд
закључио да се у том предмету ради о законитом
лишавању слободе странца у смислу члана 5 став 1
тачка ф. Европске конвенције када је странац лишен
слободе на основу одредаба члана 99 ст. 1 и 2 тачка б.
Закона. Осим тога, у пресудама донесеним након
марта 2011. године наведено је да је Европски суд 16.
марта 2011. године донио привремену мјеру којом се
органима БиХ забрањује да предузимају било какве
радње у вези са апелантовом депортацијом, те да су се
и из тог разлога стекли услови за даљње изузетно
продужење надзора над апелантом, а у вези и са већ
наведеним разлозима.
Депортација
37. Рјешењем Службе број УП-1/18.5.1-07.3-4/11 од 1.
фебруара 2011. године утврђено је да се апелант
протјерује са територије БиХ и наложено му је да
напусти територију БиХ у року од 15 дана од дана
достављања предметног рјешења под пријетњом
присилног извршења, те је апеланту забрањен улазак
и боравак на територији БиХ у периоду од пет година
рачунајући од дана напуштања БиХ. У образложењу
рјешења је поновљена комплетна хронологија
поступака које је апелант водио пред органима БиХ,
утврђено чињенично стање и чињенице у вези са
донесеном привременом мјером Европског суда и
Уставног суда те је, с тим у вези, закључено да је,
имајући у виду све наведено као и чињеницу да
апелант није добровољно напустио територију БиХ,
потребно je да се апеланту изрекне мјера
протјеривања као и забрана уласка и боравка на
територији БиХ у периоду од пет година од дана
протјеривања. Наведено је и да је апеланту одбијен
захтјев за међународну заштиту, утврђено да не
испуњава услове да му се додијели избјеглички статус
или привремени хуманитарни боравак, као и да му је
одбијен захтјев за боравак по основу брака са
држављанком БиХ "те имајући у виду чињеницу да је
директна посљедице ових одлука управо рјешење као
у диспозитиву, с посебном пажњом разматрана је
оцјена пропорционалности између потреба државе за
заштитом јавног интереса и безбједности и ефекат
изрицања ове мјере у односу на породични живот"
апеланта. Даље је наведено и "о разлозима које је
предметно лице наводило у поступцима по захтјеву за
боравак и азил а који се односе на наводне повреде
његовог права на породични живот, из образложења
свих одлука и пресуда надлежних управних и судских
органа, донесених на основу непосредне примјене
Европске конвенције у поновном поступку, на јасан
начин произилази да су такви наводи врло озбиљно
разматрани, те процијењени неоправданим, што опет
говори у прилог оправданости мијешања у приватни и
породични живот именованог од стране државних
органа. Уплитање у право на породични и приватни
живот, с обзиром на горе изнесене чињенице, у
предметном случају је пропорционално у односу на
карактер заштићеног добра." Министарство је навело
да "поштујући привремену мјеру Суда у односу на
А.Х.И. а која сходно члану 77. став 6. Правила
Уставног суда БиХ производи правно дјеловања до
доношења коначне одлуке о горе наведеној апелацији,
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овај орган све док је на снази иста неће предузимати
даљње мјере и радње с циљем присилног удаљења
А.Х.И. из БиХ, тачније неће доносити закључак о
дозволи извршења рјешења и протјеривању."
38. Из Информације Суда БиХ произилази да је апелант
против Рјешења Службе број УП-1/18.5.1-07.3-4/11 од
1. фебруара 2011. године изјавио жалбу Министарству
које је Рјешењем број УП-2-06-07-219/11 од 2. марта
2011. године жалбу одбило, те да је из ЦМС система
предмета управних спорова видљиво да је апелант
против наведеног рјешења Министарства поднио
тужбу Суду БиХ о којој до дана доношења ове одлуке
Уставног суда није ријешено, а о чему ни апелант није
доставио никакве информације.
IV. Апелација
а) Наводи из апелације
39. Апелант се жали да су му оспореном Пресудом Суда
БиХ број У-411/09 и одлукама управних органа које
су претходиле доношењу наведене пресуде
повријеђена права заштићена чланом II/3а), б), е), ф),
г), х) и и) и чланом II/4 Устава Босне и Херцеговине,
као и права заштићена чл. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 и 14
Европске конвенције. Повреду наведених права
апелант види у томе што сматра да је оспоравана
пресуда заснована на "разлозима" који указују да
апелант представља пријетњу јавном реду и
националној безбједности, а да му у току поступка
није дата могућност да се о њима изјасни. У односу на
повреду права на породични живот из члана 8 став 1
Европске конвенције, апелант је истакао да је током
боравка
у
БиХ
закључио
брак
са
босанскохерцеговачком држављанком, с којом има
троје дјеце која су босанскохерцеговачки држављани.
Апелант сматра да он, његова супруга и дјеца имају
право на потпуну породицу, односно право да живе
заједно. Даље, апелант закључује да је оспораваном
одлуком вишеструко повријеђено право на породични
живот, не само њему већ и његовој дјеци и супрузи,
јер би његово протјеривање посредно значило и
протјеривање чланова његове породице, као
држављана БиХ. Сматра да интенција законодавца у
сваком случају није да протјерују сопствене
држављане. Будући да је оспораваном одлуком
правоснажно окончан управни поступак по његовом
захтјеву за издавање одобрења привременог боравка у
Босни и Херцеговини, у ком је одређено добровољно
напуштање Босне и Херцеговине, апелант сматра да
постоји опасност од његовог изгона из Босне и
Херцеговине. Апелант наводи и да чињенице које су
органи навели као разлоге за одбијање захтјева за
привремени боравак, а као што су - давање погрешних
података у вези с осуђиваности, вријеме боравка у
БиХ и учешће у оружаним снагама за вријеме рата,
његова улога оснивача удружења "Енсарија",
окупљање грађана пред институцијама БиХ, његово
иступање у медијима и предавања која је држао у
џамији у Соколовић колонији - говоре у прилог
апелатновој тврдњи да су му повријеђена сва наведена
права. Апелант наводи и да би, уколико буде
протјеран у Сирију, одмах био ухапшен гдје постоји
реална опасност да му буде угрожено право на живот.
40. У вези с наведеном одлуком, апелант наводи да Суд
БиХ даје нетачан навод да није са сигурношћу
утврђено од када се он налази у БиХ, те да је нетачан
и навод да није утврђен тачан датум од када је био у
Оружаним снагама РБиХ будући да је у свим
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досадашњим поступцима јасно истакао да је у БиХ
први пут дошао 15. септембра 1992. године и ту остао
до 1. јануара 1993. године када је као логистичар
отишао из БиХ у Хрватску у Ријеку, гдје је и прије
становао, и то због проблема с бродом на ком је била
хуманитарна помоћ и војна опрема, а који се задржао
у луци у Ријеци, гдје је и остао и обављао логистичке
послове све до окончања сукоба између ХВО и
Армије БиХ. Апелант наводи да је неколико пута у
том периоду улазио и излазио из БиХ, те да је коначно
дошао у БиХ 1995. године с тим да се у међувремену
оженио у Хрватској држављанком БиХ као и да су
брак потврдили у Амбасади БиХ у Хрватској тако да
је његова супруга дала изјаву у Амбасади да је 24.
маја 1993. године склопила брак с апелантом. Апелант
наводи и да је све документе у вези са напријед
реченим предао Суду БиХ.
41. У вези са закључцима Суда БиХ у односу на
интензитет односа које и даље апелант има са земљом
поријекла и контаката које одржава, те да није
доставио никакав доказ у корист својих тврдњи да је
те везе изгубио а које сматра неправилним, апелант је
цитирао мишљење професора Филозофског факултета
у Сарајеву у вези двојезичности и полујезичности по
коме странци који долазе у неку земљу с намјером да
ту остану постепено запостављају свој језик и
културу, те настоје да што прије науче језик земље у
коју су дошли. Апелант наводи да је нетачан и навод
Суда БиХ да никада није презентовао доказе о смрти
родитеља, јер је Суду дао на увид комплетну
документацију од дана његовог изласка из Сирије до
данашњег дана, а међу којима и доказ о смрти
родитеља. Апелант такође наводи да оспорава све
наводе Суда БиХ у вези с нетачним подацима које је
дао у поступцима које је водио и води пред органима
БиХ, те наглашава да је погрешан закључак Суда БиХ
о везаности његове породице са БиХ, јер би његовим
протјеривањем са територије БиХ његова породица
била приморана да и сама напусти БиХ и иде у земљу
чији нити језик ни културу нити обичаје не познаје. У
вези с наводима из оспорених одлука којима му се
налаже да добровољно напусти територију БиХ,
апелант се позива на издвојена мишљења уз Одлуку
Уставног суда број АП 3927/09 као и на Одлуку број
АП 1222/08 сматрајући да су и даље те одлуке,
односно издвојена мишљења, примјенљиве на његов
случај, посебно имајући у виду да је преко двије
године затворен у Имиграционом центру а да Суд
БиХ ничим није успио да докаже да он представља
потенцијалну опасност по националну безбједност
БиХ, већ свој закључак изводи само на основу
чињенице да је апелант стављен на листу лица која
представљају пријетњу безбједности.
42. Даље, апелант сматра да су му наведеном пресудом
повријеђени и право на слободу мисли, савјести и
вјере, право на слободу изражавања, право на слободу
мирног окупљања и слободу удруживања с другима,
право на живот и право на недискриминацију из члана
II/4 Устава Босне и Херцеговине и члана 14 Европске
конвенције у вези с наведеним члановима. Наводе о
повреди ових права апелант заснива на чињеници да
су као разлози због којих је проглашен пријетњом по
националну безбједност наведена одржавања низа
скупова пред институцијама БиХ, иступање у јавности
путем часописа и држањем предавања у џамији,
оснивање удружења грађана "Енсарија" што се сходно
апелантовим наводима директно коси са наведеним
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правима која су гарантована Уставом и Европском
конвенцијом, и чиме се отвара могућност његовог
протјеривања с територије БиХ у Сирију чиме би му
био угрожен живот, те да је због вјере, политичког и
другог мишљења, као и националног и социјалног
поријекла дискриминисан у односу на остале грађане.
43. Апелант сматра да су му одлукама везаним за
добровољно напуштање територије БиХ (Пресуда
Суда БиХ број У-163/10), као и одлукама о
депортацији, повријеђени право из члана II/3ф) и б)
Устава Босне и Херцеговине и чл. 8 и 3 Европске
конвенције јер би се његовим протјеривањем стекли
сви услови да се раздвоји од породице и тортуру
забрањену чланом 3 Европске конвенције, којом би
био подвргнут у земљи поријекла и директно би био
прекршен принцип забране враћања прописан
законом.
44. Апелант сматра да су му одлукама везаним за
продужење надзора повријеђени право из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1
Европске конвенције, право из члана 3 Европске
конвенције, права из члана II/3д) Устава Босне и
Херцеговине и члана 5 став 1 тачка ф. и став 4
Европске конвенције, као и право из члана 13
Европске конвенције. Апелант наводи да је у његовом
случају притвор незаконит по домаћем закону зато
што нема било каквих оправданих разлога за
вјеровање да његов боравак представља ризик за јавни
поредак, јавни ред и мир или националну безбједност,
односно да надлежни органи нису изнијели никакве
ваљане разлоге за одређивање притвора, поготово ако
се има у виду да је лишен слободе у периоду дужем од
двије године. Апелант наводи да му нису дати било
какви докази, нити су такви докази наведени у
оспореним одлука, да би била видљива основаност
закључка да апелант представља пријетњу по БиХ
нити је апеланту икада предочена релевантна
документација мада је "он експлицитно нагласио пред
Судом БиХ да не може ефикасно преиспитати
законитост налога за притвор а посебно навода о
пријетњи безбједности, без сазнања о садржају доказа.
Нити Министарство безбједности БиХ нити Суд БиХ
нису никада објаснили апеланту из којих разлога он
представља наводну пријетњу по националну
безбједност." Сходно апелантовим наводима, он је
изложен врло стресној и психички узнемирујућој
ситуацији будући да је неизвјесно колико притвор
може да траје и што је већ дуго без законитог основа
одвојен од породице, супруге и дјеце, а супруга му је
тешко болесна што још више појачава његову патњу.
45. У вези са свим наведеним, апелант тражи да Уставни
суд донесе привремене мјере којим би наложио
органима БиХ да му дају увид у комплетну
документацију у вези с његовим предметом (и ону
која носи ознаку тајности), као и да забрани његову
депортацију док се не окончају поступци који се воде
пред Уставним судом.
b) Одговор на апелацију
46. У одговорима на апелацију и допуне апелације Суд
БиХ је навео да су неосноване тврдње о повреди
наведених права будући да су одлуке тог суда
донесене на законит начин и уз правилно и потпуно
утврђено чињенично стање. Суд БиХ је навео и да је,
узимајући у обзир да се по апелантовим тужбама води
више поступака, као и да је Уставни суд разматрао
апелантову апелацију број АП 1222/07, саслушао
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апеланта и омогућио му да се изјасни о свим
разлозима који се наводе као сметња за останак у БиХ,
извршио увид у спис обавјештајне агенције те утврдио
да апелантови наводи не доводе у сумњу правилност и
законитост оспорених одлука управних органа. Затим,
Суд БиХ је навео да је "констатирано да је одлуком
Уставног суда о привременој мјери од 31. јануара
2009. године наложено свим органима јавне власти у
БиХ да не предузимају ниједну радњу с циљем да
принудно удаље апеланта из БиХ до доношења
коначне одлуке Уставног суда по апелацији
поднесеној против Одлуке Суда БиХ број У-749/08 од
17.11.2008. године. Приговори којим се указује на
кршење члана 2. Устава БиХ и члана 3. и члана 6.
Европске конвенције нису основани, прије свега због
чињенице да је апеланту овом одлуком продужено
трајање надзора, а да су разлози за продужење надзора
како у чињеници да се нису измијениле околности
које су биле основ за одређивање надзора, тако и у
чињеници да постоји привремена мјера предузимања
било које радње ка његовом удаљењу из земље."
47. У одговору на апелацију и допуне апелације
Министарство је навело да су сви апелантови наводи
неосновани јер је непобитно доказано да апелант не
испуњава услове да му се одобри привремени боравак
у БиХ, те да постоје сви релевантни законски разлози
да се продужи надзор над апелантом у континуираном
временском периоду дужем од 180 дана.
Министарство је навело и да је то што апеланту нису
достављени на увид документи који су означени као
тајни, односно повјерљиви, у складу с релевантним
одредбама Закона о заштити тајних података, те да
чињенице у овом предмету нису ни непотпуно, ни
произвољно, ни погрешно утврђене. Министарство је,
такође, обавијестило Уставни суд да је Европски суд
донио привремену мјеру од 15. марта 2011. године у
апелантовом предмету, апликација број 3728/08, којом
је наложено органима власти у БиХ да не могу да
протјерају апеланта са територије БиХ док траје
поступак по наведеној апликацији пред Европским
судом.
48. У одговору на апелацију и допуне апелације Служба
понавља разлоге дате у оспореним рјешењима и
наводи да нити једно од наведених апелантових права
у поступку пред том службом није повријеђено.
V. Релевантни прописи
49. У Закону о кретању и боравку странаца и азилу
("Службени гласник БиХ" бр. 29/03, 4/04 и 53/07), у
тексту који је био на снази у вријеме подношења
захтјева за издавање одобрења привременог боравка,
релевантне одредбе гласе:
Члан 34.
(Општи услови за одобрење боравка)
(1) Привремени боравак одобриће се странцу под
условима да:
а) располаже доказима којим оправдава постојање
основа за одобрење привременог боравка,
б) располаже средствима за издржавање, укључујући
средства за здравствену заштиту,
ц) посједује љекарско увјерење, издато највише три
мјесеца од дана подношења захтјева, из којег је видљиво да
не болује од обољења високог ризика по околину, односно
да је пословно способан.
(2) Под доказима, у смислу тачке а) става 1. овог
члана, сматрају се:
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а) извод из матичне књиге вјенчаних или други
одговарајући доказ о закљученом браку,
б) радна дозвола издата од надлежног органа за
запошљавање,
ц) пријава код надлежног фонда пензијскоинвалидског осигурања,
д) рјешење о упису у судски регистар правног лица, уз
доказ о солвентности,
е) потврда о упису на образовну установу за текућу
годину,
ф) налаз са препоруком здравствене установе о
неопходности дуготрајнијег лијечења у БиХ,
г) документи о завршеној школи и стеченом звању,
х) други доказ који је подобан да потврди
оправданост боравка странца у земљи, а чију ће
ваљаност, на основу члана 55. овог закона, цијенити
надлежна организациона
јединица Министарства.
Члан 35. став 1. тач. а) и д)
(Привремени боравак из хуманитарних разлога)
(1) Привремени боравак из хуманитарних разлога
изузетно ће се одобрити странцу који не испуњава услове
за одобрење боравка прописане овим законом у сљедећим
случајевима:
а) ако је жртва организованог криминала, односно
трговине људима, у циљу пружања заштите и помоћи у
опоравку и повратку у земљу уобичајеног боравка,
д) странцу за којег се утврди да су се стекли услови
из члана 60. овог закона, а којем, у складу са овим законом,
није одобрен азил,
Члан 41. став 1. тач. а), д) и ф)
(Одбијање захтјева за одобрење боравка)
Странцу, који испуњава услове за одобрење боравка
прописане овим законом, захтјев за одобрење привременог
или сталног боравка одбиће се:
а) ако је ушао на територију БиХ не поштујући
услове за улазак прописане овим законом, изузев ако
постоје услови за одобрење боравка из хуманитарних
разлога у смислу члана 35. овог закона, или
д) ако је регистрован код органа БиХ надлежних за
спровођење закона, а посебно као међународни
преступник, или
ф) ако присуство странца, на основу података
којима располаже Министарство, представља пријетњу
јавном реду и националној безбједности БиХ.
Члан 60.
(Принцип "забране враћања")
Странци неће, ни на који начин, бити враћени или
протјерани на границу територије гдје би им живот или
слобода били угрожени због њихове расе, вјере,
националности,
припадности одређеној друштвеној групи, или због
политичког мишљења, без обзира да ли су званично добили
азил. Забрана враћања или протјеривања односи се и на
лица за која постоји основана сумња да би била у
опасности да буду подвргнута мучењу или другом
нехуманом или понижавајућем поступању или кажњавању.
Странци се, такође, не могу послати у земљу у којој нису
заштићени од слања на такву територију.
Члан 76.
(Поступак и надлежност за доношење рјешења)
(1) Захтјеве за азил разматра и одлуку у форми
рјешења доноси основна организациона јединица надлежна
за азил, која је потпуно оспособљена у области азила и
избјегличког права, у сједишту Министарства.
(2) Рјешење се доноси независно, појединачно,
објективно и непристрасно након обављеног потпуног
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испитног поступка у којем се утврђују све чињенице,
околности и докази од значаја за доношење одлуке.
Подносиоцу захтјева мора се омогућити да изнесе све
околности које су му познате, да има приступ свим
расположивим доказима, као и да предложи извођење
појединих доказа.
(3) Странцу ће се омогућити да ток поступка прати
преко тумача (преводиоца), уколико не зна језик на којем
се поступак води, као и да користи услуге правног или
другог савјетника. Дужност је водитеља поступка да
подносиоца захтјева обавијести о свим правима и
обавезама које произилазе из закона.
(4) Признање статуса избјеглице не зависи од
изношења посебног формалног разлога.
(5) Рјешење којим је одлучено о основаности захтјева
за азил мора да садржава потпуно образложење и
доставља се подносиоцу захтјева лично.
(6) Рјешењем се мора јасно указати на право на
тужбу и рокове.
Члан 77.
(Заштита података)
У стварима азила јавност је искључена и све
информације које су у вези са овим поступком сматрају се
повјерљивим.
Члан 78.
(Тужба)
(1) Против рјешења из члана 76. овог закона жалба
није дозвољена.
(2) Тужба одгађа извршење рјешења.
Члан 79.
(Заштитне одредбе)
Подносиоцу захтјева за азил који је претходно
исцрпио све правне лијекове и чији је захтјев одбијен
правоснажним рјешењем, али за којег се утврди да и поред
тога не може бити удаљен са територије БиХ из разлога
прописаних чланом 60. Закона, издаје се дозвола за
привремени боравак из хуманитарних разлога у смислу
члана 35. став 1. тачка д) Закона.
50. У Закону о кретању и боравку странаца и азилу
("Службени гласник БиХ" број 36/08) релевантне
одредбе гласе:
Члан 99. став 2. тачка б.
(2) Странцу ће се одредити стављање под надзор:
b) ако постоје основи сумње да би слободно и
неограничено кретање странца могло угрозити јавни
поредак, јавни ред и мир или безбједност или међународне
односе БиХ или представљати пријетњу јавном здрављу у
БиХ, односно ако је утврђено да
представља пријетњу за јавни поредак, јавни ред и
мир или безбједности БиХ;
Члан 102.
(Извршење рјешења о стављању под надзор и
продужење надзора)
(1) Стављање под надзор извршава се смјештајем
странца у установу специјализовану за прихват странаца
(имиграциони центар).
(2) Странац остаје под надзором до тренутка
присилног удаљења из земље или толико дуго колико је
потребно за извршење сврхе надзора, односно док се
разлози који су били основ за стављање странца под
надзор битно не измијене, али најдуже до рока одређеног
рјешењем о стављању под надзор односно рјешењем о
продужењу надзора.
(3) Служба ће за вријеме трајања надзора предузети
све неопходне мјере да се трајање надзора сведе на
најкраће могуће вријеме.
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(4) Након протека рока од 30 дана из члана 100.
(Рјешење о стављању странца под надзор) става (3) овог
закона, странац може бити задржан под надзором на
основу рјешења о продужењу надзора које доноси Служба.
Надзор се може продужавати сваки пут за највише 30
дана, ако постоје услови за одређивање стављања под
надзор из члана 99. (Одређивање стављања под надзор)
овог закона, тако да укупно трајање надзора странца не
може трајати дуже од 180 дана. Рјешење о продужењу
надзора може се донијети најкасније седам дана прије
протека рока претходно одређеног надзора.
(5) Изузетно, у случају да странац онемогућава своје
удаљење из земље или да странца није из других разлога
могуће удаљити из земље у року од 180 дана, укупно
трајање надзора може се продужити и на период дужи од
180 дана. Рјешење о изузетном продужењу надзора доноси
Служба.
(6) Против рјешења о продужењу надзора над
странцем могу се поднијети правни лијекови из члана 101.
(Правни лијекови против рјешења о стављању под надзор)
овог закона.
(7) Служба може измијенити начин извршења
стављања странца под надзор и умјесто смјештаја
странца у установу специјализовану за прихват странаца
одредити блажу мјеру надзора, ако се и блажом мјером
може постићи сврха надзора. Блажа мјера надзора
подразумијева дозволу странцу да борави изван установе.
(8) Одређујући блажу мјеру из става (7) овог члана,
Служба може ограничити кретање странца на његово
мјесто боравка или на адресу становања, наметнути му
обавезу редовног јављања у одређеним временским
размацима у надлежну организациону јединицу Службе и
одузети му, уз потврду, све путне исправе које може
користити за прелазак државне границе БиХ.
(9) У случају измјене рјешења о стављању странца
под надзор из става (7) и (8) овог члана, жалба није
допуштена, нити се примјењују одредбе члана 101. овог
закона.
51. У Правилнику о условима и процедурама уласка и
боравка странаца ("Службени гласник БиХ" број
4/05) релевантне одредбе гласе:
(2) Захтјев за одобрење привременог или сталног
боравка у БиХ одбиће се странцу ако је регистрован код
органа БиХ надлежних за провођење закона, а посебно ако
је регистрован као међународни преступник при
Канцеларији за сарадњу са Интерполом Министарства
безбједности.
(3) Основа за одбијање захтјева, сходно ставу 2. овог
члана, су чињенице које произилазе из евиденција којима
располажу наведени органи, донесене одлуке као и
евентуална оперативна сазнања којима располажу
наведени органи при одлучивању о захтјеву странца за
одобрење боравка у БиХ.
52. У Закону о заштити тајних података ("Службени
гласник БиХ" бр. 54/05 и 12/09) релевантне одредбе
гласе:
Члан 10.
(Услови за приступ тајним подацима)
Приступ тајним подацима могућ је само уз услове
утврђене Законом и другим подзаконским прописима
издатим на основу Закона, односно међународним или
регионалним споразумима које је закључила Босна и
Херцеговина.
Члан 70.
(Мјере и поступци заштите тајних података)
(1) Тајни подаци морају се чувати на начин који
обезбјеђује да приступ тим подацима имају само они који
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располажу дозволом за приступ тајним подацима
одговарајућег нивоа и којима су ти подаци потребни при
вршењу њихових дужности и обављању радних задатака.
(2) Ван просторија корисника тајни подаци могу се
слати само уз поштовање заштитних мјера и поступака
који гарантују да ће до података доћи само лица која
имају дозволу одговарајућег нивоа.
(3) Поступке и одлуке у вези са заштитом слања
тајних података доносе одговорни руководиоци у складу са
степеном тајности тих података, с тим да то слање не
смије
бити
обављено
путем
незаштићених
комуникационих средстава.
(4) Савјет министара БиХ детаљније прописује
физичке, организационе и техничке мјере и поступке
заштите тајних података и докумената посебним
прописом из члана 24. овог закона.
53. У Закону о управном поступку БиХ ("Службени
гласник БиХ" бр. 29/02, 12/04, 88/07 и 93/09)
релевантне одредбе гласе:
Члан 72. став 4.
Не могу се разгледати ни преписивати или
фотокопирати: записник о вијећању и гласању, службени
реферати и нацрти рјешења, као ни други списи који се
воде као повјерљиви, ако би се тиме могла осујетити сврха
поступка, или ако се то противи јавном интересу или
оправданом интересу странке или трећих особа.
VI. Допустивост
54. У складу с чланом VI/3б) Устава Босне и Херцеговине
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у
питањима која су садржана у овом уставу када она
постану предмет спора због пресуде било ког суда у
Босни и Херцеговини.
55. У складу с чланом 16 став 1 Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су
против пресуде, односно одлуке која се њоме
оспорава, исцрпљени сви дјелотворни правни
лијекови могући сходно закону и ако се поднесе у
року од 60 дана од дана када је подносилац апелације
примио одлуку о посљедњем дјелотворном правном
лијеку који је користио.
Допустивост у односу на одлуке донесене у
поступку одобравања привременог боравка по основу
брака с држављанком БиХ и одлуке у вези с
добровољним напуштањем територије БиХ донесене
након окончања поступка за одобрење азила
а) У односу на права из чл. II/3а), II/3б), II/3ф),
II/3г), II/3х) и II/3и) Устава Босне и Херцеговине и чл. 2,
3, 8, 9, 10, 11 и 14 Европске конвенције
56. У конкретном случају Уставни суд примјећује да су
предмет оспоравања овог дијела апелације Пресуда
Суда БиХ број У-411/09 од 23. децембра 2009. године
(у односу на сва наведена права) и Пресуда Суда БиХ
број У-163/10 од 17. децембра 2010. године (у односу
на права из чл. II/3ф) и б) Устава Босне и Херцеговине
и чл. 8 и 3 Европске конвенције) против којих нема
других дјелотворних правних лијекова могућих
сходно закону. Затим, апелант је оспорену Пресуду
Суда БиХ број У-411/09 од 23. децембра 2009. године
примио 8. јануара 2010. године, апелација је
поднесена 29. јануара 2010. године, а Пресуду Суда
БиХ број У-163/10 од 17. децембра 2010. године
примио је 24. децембра 2010. године, док је апелација
(АП 719/11) којом је апелант оспорио ту пресуду
поднесена 16. фебруара 2011. тј. у року од 60 дана,
како је прописано чланом 16 став 1 Правила Уставног
суда. На крају, апелација у овом дијелу испуњава и
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услове из члана 16 ст. 2 и 4 Правила Уставног суда,
јер није очигледно (prima facie) неоснована, нити
постоји неки други формални разлог због ког
апелација није допустива.
57. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине, члана 16 ст. 1, 2 и 4 Правила Уставног
суда, Уставни суд је утврдио да предметна апелација у
наведеном дијелу, у односу на права из чл. II/3а),
II/3б), II/3ф), II/3г), II/3х) и II/3и) Устава Босне и
Херцеговине и чл. 2, 3, 8, 9, 10, 11 и 14 Европске
конвенције, испуњава услове у погледу допустивости.
b) у односу на право из члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за
све одлуке обухваћене апелацијом у односу на које је
апелант навео повреду овог права
58. При испитивању допустивости апелације у односу на
наводе о повреди овог права Уставни суд је пошао од
одредаба члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине и
члана 16 став 4 тачка 9 Правила Уставног суда.
Члан 16 став 4 тачка 9 Правила Уставног суда гласи:
4) Апелација није допустива и ако постоји неки од
сљедећих случајева:
9. апелација је ratione materiae инкомпатибилна са
Уставом;
59. Апелант наводи да је оспореним одлукама које се
односе на његово стављање под надзор и смјештање у
Имиграциони центар, као и неодобравање боравка на
територији БиХ, повријеђено његово право на
правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције.
60. Уставни суд подсјећа на праксу Европског суда за
људска права која изричито заступа став да,
генерално, право на улазак, боравак или право да се не
буде протјерано из одређене земље, или њеног
одређеног дијела, није право које је гарантовано
одредбама Европске конвенције чак ни за грађане те
земље. Таква права су одређена јавним правом актима
јавне управе, из чега слиједи да појам "грађанска
права" у члану 6 став 1 Европске конвенције не
укључује ниједно такво право. Сходно томе, ни
одлука којом се допушта или одбија улазак, као ни
поступак у ком је та одлука донесена, нису
супсумирани одредбама члана 6 став 1 Европске
конвенције (види представку број 3325/67 X, Y, З, В. и
W. Против Уједињеног Краљевства, Збирка 25
(1968)).
61. Исто тако, у Одлуци Европске комисије за људска
права В. П. Против Уједињеног Краљевства се каже
да "Комисија сматра да поступак који су провеле јавне
власти с циљем да одлуче да ли треба странцу бити
допуштено да остане у земљи, или то право треба да
му
буде
ускраћено,
има
дискрециону,
административну природу и не укључује примјену
грађанских права и обавеза у смислу значења члана 6.
Европске конвенције". Комисија, даље, утврђује да се
захтјеви за одобрење боравка убрајају у категорију
поступака којим се не утврђују грађанска права и
обавезе сходно члану 6 Европске конвенције. Сходно
томе, Комисија мора да одбаци овај захтјев као ratione
materiae инкомпатибилан одредбама Конвенције
(види одлуку В. П. Против Уједињеног Краљевства
од 9. новембра 1987. године, представка број
13162/87, ОИ 54, страница 211, став 2).
62. С обзиром на наведено, слиједи да се стављање под
надзор и смјештање у Имиграциони центар странаца у
оквиру поступка о праву на боравак, убраја у домен
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јавног права сваке земље. Из тога произилази да члан
6 став 1 Европске конвенције није примјенљив у
конкретном случају. Будући да члан II/3е) Устава
Босне и Херцеговине не пружа шири обим заштите од
члана 6 Европске конвенције, слиједи да су наводи
апелације у вези с повредом права на правично
суђење инкомпатибилни ratione materiae с Уставом
Босне и Херцеговине.
Допустивост у односу на одлуку донесену у поступку
депортације
63. Приликом испитивања допустивости у овом дијелу
апелације Уставни суд је пошао од одредби члана 16
став 1 и став 4 тачка 14 Правила Уставног суда које
гласе:
1) Уставни суд може разматрати апелацију само ако
су против пресуде, односно одлуке која се њоме побија,
исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући према
закону и ако се поднесе у року од 60 дана од дана када је
подносилац апелације примио одлуку о посљедњем
дјелотворном правном лијеку којег је користио.
4) Апелација није допустива и ако постоји неки од
сљедећих случајева:
(14) апелација је преурањена;
64. Сходно наведеним одредбама Правила Уставног суда,
апелација може да се поднесе само против пресуде,
односно одлуке којом је поступак у одређеном
предмету завршен.
65. У конкретном случају апелант наводи да би његовим
протјеривањем из БиХ било повријеђено његово
право на поштивање породичног живота и да би био
подвргнут тортури и мучењу у земљи поријекла. С
тим у вези, Уставни суд примјећује да поступак у вези
с апелантовим присилним протјеривањем није још
увијек покренут јер је пред Судом БиХ у току
поступак по апелантовој тужби против Рјешења
Министарства број УП-2-06-07-219/11 од 2. марта
2011. године, те да у односу на овај поступак не могу
да се разматрају евентуалне повреде права на
породични живот и права да неко лице не буде
подвргнуто мучењу или нехуманом и понижавајућем
поступку или казни због протјеривања у земљу
поријекла, па слиједи да су наводи апелације у вези с
повредом наведених права у вези с одлукама
донесеним у поступку депортације преурањени.
Допустивост у односу на одлуке донесене у поступку
изузетног продужења надзора
а) У односу на право из члана II/3.б) и д) Устава
Босне и Херцеговине и чл. 3, 5. и 13. Европске конвенције
66. Предмет оспоравања допунама апелације су и пресуде
Суда БиХ број С1 0 002450 10 У од 30. септембра
2010. године, број С1 3 У 003272 10 У од 29. октобра
2010. године, број С1 3 У 003593 10 У од 29. новембра
2010. године, број С1 3 У 003880 10 У до 29. децембра
2010. године, број С1 3 У 004125 11 У од 26. јануара
2011. године, С1 3 У 005945 11 У од 26. маја 2011.
године, С1 3 У 006158 11 У од 28. јуна 2011. године и
С1 3 У 006481 11 У од 26. јула 2011. године, С1 3 У
006983 11 У од 23. августа 2011. године, С1 3 У
007375 11 У од 23 септембра 2011. године, С1 3 У
007664 11 У од 26. октобра 2011. године, С1 3 У
007375 11 У од 24. новембра 2011. године против
којих нема других дјелотворних правних лијекова
могућих према закону. С обзиром да је оспорене
пресуде апелант примио у периоду од 5. октобра 2010.
године до 24. новембра 2011. године а оспорене су у
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допунама апелације од 3. децембра 2010. године, 26.
јануара 2011. године, 8. фебруара 2011. године, 4. јула
2011. године, 12. августа 2011. године, 13. октобра
2011. године и 7. децембра 2011. године, Уставни суд
закључује да су поднесене у року од 60 дана како је
прописано чланом 16. став 1. Правила Уставног суда.
Осим тога, апелација у овом дијелу у односу на право
из члана II/3б) и д) Устава Босне и Херцеговине и чл.
3, 5 и 13 Европске конвенције испуњава и услове из
члана 16 ст. 2 и 4 Правила Уставног суда, јер није
очигледно (prima facie) неоснована, нити постоји неки
други формални разлог због ког апелација није
допустива па је Уставни суд, имајући у виду одредбе
члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 16 ст.
1, 2 и 4 Правила Уставног суда, утврдио да предметна
апелација у дијелу који се односи на поступак
изузетног продужења надзора у дијелу у ком се
односи на наведена права испуњава услове у погледу
допустивости.
b) протек рока
67. При испитивању допустивости апелације у дијелу у
ком је поднесена против пресуде Суда БиХ број С1 3
У 005730 11 У од 27. априла 2011. године Уставни суд
је пошао од одредаба члана VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине и члана 16 став 1 и став 4 тачка 4
Правила Уставног суда.
Члан VI/3б) Устава Босне и Херцеговине гласи:
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у
питањима која су садржана у овом уставу када она
постану предмет спора због пресуде било којег суда у
Босни и Херцеговини.
Члан 16 став 1 и став 4 тачка 4 Правила Уставног суда
гласи:
1) Уставни суд може разматрати апелацију само ако
су против пресуде, односно одлуке која се њоме побија,
исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући према
закону и ако се поднесе у року од 60 дана од дана када је
подносилац апелације примио одлуку о посљедњем
дјелотворном правном лијеку којег је користио.
4) Апелација није допустива и ако постоји неки од
сљедећих случајева:
(4) протекао је рок за подношење апелације;
68. С обзиром на то да је апеланту 28. априла 2011.
године уручена Пресуда Суда БиХ број С1 3 У 005730
11 У од 27. априла 2011. године, а допуна апелације
којом је наведена пресуда оспорена је Уставном суду
поднесена 4. јула 2011. године, произилази да је
поднесена након што је протекао рок за подношење
апелације предвиђен чланом 16 став 1 Правила
Уставног суда. У складу с наведеним, Уставни суд је
закључио да је апелација поднесена неблаговремено,
односно након протека рока од 60 дана од дана када је
апелант примио оспорену пресуду.
69. Имајући у виду одредбу члана 16 став 4 тачка 4
Правила Уставног суда, сходно којој ће се апелација
одбацити као недопуштена уколико апелант поднесе
апелацију након протека рока за подношење, Уставни
суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.
VII. Меритум
Поступак одобравања привременог боравка по основу
брака с држављанком БиХ и налог за добровољно
напуштање територије БиХ
70. Апелант оспорава наведене пресуде којим је одбијен
његов захтјев да му се одобри привремени боравак у
БиХ и наложено му да добровољно, у остављеном
року, напусти територију БиХ, тврдећи да су
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Пресудом У-411/09 повријеђена његова права из
члана II/3б), ф), г), х) и и) и члана II/4 Устава Босне и
Херцеговине, као и права заштићена чл. 3, 8, 9, 10, 11
и 14 Европске конвенције, а Пресудом број У-163/10
права из чл. II/3ф) и б) и чл. 8 и 3 Европске
конвенције.
Право на поштивање приватног и породичног живота
71. Члан II/3ф) Устава Босне и Херцеговине гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају
људска права и слободе из става 2. овог члана, што
укључује:
ф) Право на приватни и породични живот, дом и
преписку.
Члан 8 Европске конвенције гласи:
1. Свако има право на поштовање свог приватног и
породичног живота, дома и преписке.
2. Јавна власт се не мијеша у вршење овог права, осим
ако је такво мијешање предвиђено законом и ако је то
неопходна мјера у демократском друштву у интересу
националне безбједности, јавне безбједности, економске
добробити земље, спречавања нереда или спречавања
злочина ради заштите здравља и морала, или заштите
права и слобода других.
72. У вези с апелантовим наводима о повреди права на
породични живот из члана II/3ф) Устава Босне и
Херцеговине и члана 8 Европске конвенције, Уставни
суд подсјећа да је Европски суд за људска права 29.
јануара 2008. године донио привремену мјеру којом је
указао Босни и Херцеговини да апелант не треба да
буде протјеран из Босне и Херцеговине док се не
донесе коначна одлука Уставног суда БиХ о апелацији
број АП 1222/07, као ни у периоду од седам дана од
дана обавјештавања апеланта о тој одлуци. Након тога
Европски суд је донио и привремену мјеру од 15.
марта 2011. године којом је такође указао да апелант
не треба да буде протјеран из БиХ док се не оконча
поступак пред Европским судом по апелантовој
апликацији број 3727/08. Даље, Уставни суд подсјећа
да је 4. октобра 2008. године донио Одлуку о
апелацији број АП 1222/07, а 28. марта 2009. године и
Одлуку број АП 41/09 којим је утврдио повреду права
из члана II/3ф) Устава БиХ и члана 8 Европске
конвенције, укинуо пресуде Суда БиХ бр. У-1172/07
од 21. јануара 2008. године, Увл-03/08 од 14. марта
2008. године и У-749/08 од 17. новембра 2008. године.
Наведени предмети су враћени Суду БиХ на поновни
поступак, с налогом суду да размотри све доказе и
утврди да ли би присилно удаљавање апеланта из
земље било оправдано у смислу захтјева из члана
II/3ф) Устава БиХ и члана 8 Европске конвенције, те
да је одлучио да на основу члана 77 став 6 Правила
Уставног суда Одлука о привременој мјери број АП
41/09 од 31. јануара 2009. године остаје на снази док
Суд БиХ не размотри доказе и утврди да ли би
присилно удаљавање апеланта из земље било
оправдано у смислу захтјева из члана II/3ф) Устава
Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције.
73. С тим у вези, Уставни суд је у наведеним одлукама
навео да сматра да је учинак оспорених одлука такав
да доводи до мијешања у апелантово право на
поштовање приватног и породичног живота, а имајући
на уму озбиљност таквог мијешања и његов утјецај
како на апеланта тако и на његову породицу,
оправдања на која се указује у поступку до сада не
воде до закључка да је мијешање пропорционално
легитимном циљу, да је, стога, оспореним одлукама
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дошло до повреде апелантових права из члана II/3ф)
Устава БиХ и члана 8 Европске конвенције, те да
релевантне власти и Суд БиХ нису дали разлоге за
оцјену доказа којима се утврђује могуће уставно
оправдање за мијешање у остваривање апелантових
права нити су провели истрагу о основама за
удаљавање апеланта из Босне и Херцеговине, тако да
је Уставном суду ускраћен доказ на основу ког би
могао да оцијени да ли је мијешање у апелантово
уставно право оправдано.
74. У контексту наведених ставова, Уставни суд
примјећује да је евидентно да је Суд БиХ у одлукама
које су оспорене овом апелацијом у поновним
поступцима размотрио доказе и питање да ли би
неодобравање азила и привременог боравка у БиХ
било оправдано у смислу захтјева из члана II/3ф)
Устава БиХ и члана 8 Европске конвенције, односно
да је, за разлику од цитираних оспорених одлука, у
одлукама које се оспоравају овом апелацијом након
оцјене доказа који су проведени дао разлоге за
мијешање у остваривање апелантових уставних права.
С тим у вези, Уставни суд запажа да из оспорених
одлука произилази да су апеланту предочени докази
на основу којих је закључено да представља опасност
по националну безбједност (оснивање удружења
"Енсарије", говори у џамијама, подаци из НБЦ
Интерпола да је апелант регистрован као међународни
преступник), те да се у предметним поступцима
апелант и очитовао на наведене доказе. Затим,
Уставни суд примјећује да је у погледу питања права
на породични живот из члана 8 Европске конвенције
Суд БиХ образложио да споменути члан Европске
конвенције не намеће општу обавезу држави да
поштује избор брачних другова у којој ће земљи
боравити у току брака и да одобри несметано
уживање тог права на својој територији, као и да
право из члана 8 Европске конвенције није апелантово
апсолутно право и да оно мора да буде усклађено са
ширим јавним интересом државе БиХ, па да с обзиром
да је утврђено да апелантово присуство у БиХ
представља друштвену опасност "право на поштивање
приватног и породичног живота тужитеља не улази у
опсег права заштићених чланом 8. Конвенције и
чланом II/3.ф) Устава БиХ." При томе је Суд БиХ,
детаљно наводећи разлоге и чињенице на којима
апелант заснива своје захтјеве да му се одобре азил,
привремени боравак и хуманитарни боравак,
образложио да у току поступака који су вођени пред
управним органима БиХ и Судом БиХ апелант, осим
паушалних тврдњи да није пријетња националној
безбједности БиХ, да нема никаквих веза са земљом
поријекла те да подаци које је нудио у вези с трајањем
свог боравка у БиХ и за које је из достављене
документације видљиво да су супротстављени једни
другима, није понудио нити један доказ у корист
својим тврдњама. Наиме, апелант је у поступку
тврдио да је легално боравио на територији БиХ и
учествовао у одбрани БиХ у току рата, да не постоје
докази да представља пријетњу по националну
безбједност јер никада није осуђиван, и да с тим у
вези не постоје никакви докази да представља
опасност по националну безбједност БиХ, као и да
нема доказа да је међународно регистровани
преступник.
75. Уставни суд сматра да је у предметном поступку
утврђено да је Обавјештајно-безбједносна агенција
БиХ, која је у име државе БиХ надлежна да врши
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безбједносну провјеру за странца с циљем да утврди
разлоге безбједности БиХ, утврдила да апелант
представља
пријетњу
јавном
поретку
или
безбједности БиХ, те да из података НБЦ Интерпола
произилази да је апелант регистрован као
међународни преступник. Иако није било могуће да се
изврши увид у дио списа са ознаком тајности,
примјетно је да и из доступног дијела списа наведених
агенција, а који су интерпретирани у тачкама ове
одлуке које се односе на чињенице предмета,
несумњиво произилази да апелант представља
пријетњу по националну безбједност. Осим тога,
Уставни суд запажа да су управни органи и Суд БиХ у
конкретном случају размотрили апелантове околности
у вези с његовим личним приликама као што је брак и
породица, те доводећи их у везу с питањима из
националне безбједности утврдили да је одбијање
апелантовог захтјева за азил и привремени боравак, те
налагање добровољног напуштања територије БиХ,
пропорционално уживању апелантовог права на
породични живот. Уставни суд сматра да је
образложење које је дао Суд БиХ у погледу односа
националне безбједности и поштивања апелантовог
права на породични живот у складу са стандардима
Европске конвенције и не указује на било какву
произвољност. Одлуке управних органа биле су
предмет судске контроле у смислу Европске
конвенције, тако да је Суд БиХ у околностима
наведеног случаја испитао апелантову опасност по
националну безбједност, а да је при томе обезбједио
да подаци који носе ознаку тајности неће бити јавно
откривени, што је у складу са Законом о заштити
тајних података. Уставни суд сматра да наведено
задовољава принцип који је Уставни суд изразио у
одлукама АП 1222/07 и АП 41/09, а то је да надлежни
органи морају пажљиво да оцијене основе за одбијање
захтјева за азил и привремени боравак, као и
могућност удаљавања лица са територије БиХ у
контексту одредби члана II/3ф) Устава Босне и
Херцеговине и члана 8 Европске конвенције, те да
размотре да ли може мијешање у право да се оправда
у околностима предмета. Сходно томе, Уставни суд
сматра да оспорене одлуке представљају мјеру која је
неопходна у демократском друштву с циљем да се
поштује владавина права, да постоји разуман однос
пропорционалности између заштите законитог циља
који се тиче заштите јавног поретка и националне
безбједности БиХ, с једне стране и, с друге стране,
заштите апелантовог права на породични живот, те да
су, с тим у вези, апелантови наводи о повреди права
из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8
Европске конвенције неосновани.
76. На основу наведеног Уставни суд сматра да
оспореним одлукама није дошло до повреде
апелантовог права на породични живот из члана II/3ф)
Устава БиХ и члана 8 Европске конвенције.
Право на забрану мучења, нехуманог поступања и
кажњавања
77. Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у релевантном
дијелу гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају
људска права и основне слободе из става 2 овог члана, а
она обухватају:
б) Право да не буду подвргнуто мучењу или
нехуманом и понижавајућем поступку или казни.
Члан 3 Европске конвенције гласи:
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Нико не смије бити подвргнут мучењу, нељудском или
понижавајућем поступку или кажњавању.
78. Апелант се жали да му је оспореним одлукама
повријеђено право из члана II/3б) Устава Босне и
Херцеговине и члана 3 Европске конвенције. Смисао
заштите коју пружа право да неко лице не буде
подвргнуто мучењу или нехуманом и понижавајућем
поступку или казни јесте да се спријече, онемогуће и
санкционишу такви поступци који изазивају мучење и
нехуман или понижавајући поступак или казну коју
државни органи или појединци у њихово име проводе
над неким лицима. При томе, интензитет и трајање
тих поступака мора да буде такав да они у суштини
доводе до повреде наведених уставних права.
79. У вези с овим апелантовим наводима, Уставни суд
подсјећа да сходно пракси Европског суда држава има
право, у складу с међународним правом и својим
уговорним обавезама, укључујући и Европску
конвенцију, да контролише улазак, боравак и
протјеривање странаца (Üner против Холандије [ГЦ],
апликација број 46410/99, § 54, ECHR 2006-....;
Abdulaziz, Cabales и Balkandali против Уједињеног
Краљевства, пресуда од 28. маја 1985, Серија А број
94, ст. 34 и 67, Boujlifa против Француске, пресуда од
21. октобра 1997, Извјештаји 1997-VI, п. 2264, § 42).
Протјеривање може да покрене питања у вези с
чланом 3 када је исказана значајна основа за
вјеровање да ће се лице које је у питању, ако буде
протјерано, суочити са стварним ризиком да буде
изложено третману супротно члану 3 Европске
конвенције, а у вези с тим и питање одговорности
државе у складу с Конвенцијом. У таквом случају,
члан 3 намеће обавезу да лице које је у питању не
буде депортовано у такву земљу (види Европски суд,
Saadi против Италија [ГЦ], апликација број 37201/06,
став 125, 28. фебруар 2008. године). Оцјена да ли
постоји значајан основ за вјеровање да ће лице које је
у питању бити суочено с таквим стварним ризиком
неизбјежно захтијева да Суд оцијени услове у земљи
пријема противне стандардима члана 3 (види
Европски суд, Mamatkulov and Askarov против Турске
[ГЦ], апликације број 46827/99 и 46951/99, став 67,
ECHR 2005-I). Ови стандарди подразумијевају да
недозвољени третман на који се лице жали, а са којим
ће бити суочено у случају повратка, морају да
садржавају минималан ниво суровости да би
потпадали под члан 3 Конвенције а на апликанту је да
предочи доказе који могу да потврде да постоји
значајан основ за вјеровање да ће, у случају да буду
примијењене мјере на које се жали, бити изложен
стварном ризику да буде подвргнут третману
супротно члану 3 (види Европски суд, Н. против
Финске апликација број 38885/02, став 167, 26. јули
2005).
80. У вези с овим апелантовим наводима Уставни суд
подсјећа да је у својој већ цитираној Одлуци број АП
1222/07 разматрао питање кршења наведеног права и
том приликом закључио да је "у конкретном
предмету, Министарство јасно признало да постоје
праксе као што су тортуре осумњичених и присилних
лажних признања у земљи која га (апеланта) прима.
Питање је, стога, постоје ли озбиљни разлози да се
вјерује да је апелант члан групе која је изложена
ризику од таквог поступања. Из документације списа
предмета, а посебно из навода оспореног коначног
рјешења Министарства од 27. јула 2007. године,
произилази да је апелант у више наврата након
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окончања рата у Босни и Херцеговини боравио у
својој матичној земљи Сирији. Изгледа да апелант
приликом посјета својој матичној земљи није имао
проблема са тамошњим властима због свога учешћа у
рату у Босни и Херцеговини, није био прогањан,
затваран, нити је против њега отворен кривични
поступак или предузимана била која репресивна
мјера. Имајући све ово у виду, Уставни суд сматра да
не постоје довољно јаки разлози да се вјерује да би у
случају депортације апеланта у земљу свог поријекла
он био подвргнут тортури, нељудском или
понижавајућем поступку или кажњавању. Према
томе, Уставни суд закључује да доношењем
оспорених одлука Министарства и Суда БиХ није
дошло до кршења члана II/3.б) Устава Босне и
Херцеговине и члана 3. Европске конвенције, те су
апелације по овим основама неосноване." Како се у
конкретном случају апелант у суштини позвао на исте
чињенице и аргументе у тврдњама да му је наведено
право прекршено као и у цитираној апелацији број АП
1222/07, а како у међувремену није дошло до промјена
у стању предмета и како се образложење дато у
наведеној одлуци Уставног суда у потпуности односи
и на ову одлуку, Уставни суд се умјесто посебног
образложења ове одлуке позива на образложење дато
у Одлуци број АП 1222/07 од 4. октобра 2008. године.
Осим тога, Уставни суд подсјећа и да је Европски суд
15. новембра 2011. године донио пресуду у предмету
Ammar Al Hanchi против Босне и Херцеговине (види
Европски суд, Ammar Al Hanchi vs. Bosnia and
Herzegovina, апликација број 48205/09 од 15. новембра
2011. године) у којој је, између осталог, одбијена
апликантова апликација у односу на кршење члана 3
Европске конвенције у случају апликантове
депортације, који се у вријеме доношења наведене
пресуде налазио под изузетним надзором у
Имиграционом центру због тога што је утврђено да
представља пријетњу по националну безбједност БиХ,
јер на основу података којима је суд располагао није
могуће да се закључи да постоји реалан ризик да би
апликант у случају депортације био изложен тортури,
нељудском или понижавајућем третману или казни.
81. Имајући у виду све наведено, Уставни суд закључује
да у конкретном случају није прекршено апелантово
право на забрану мучења, нехуманог поступања и
кажњавања из члана II/3б) Устава Босне и
Херцеговине и члана 3 Европске конвенције у односу
на поступак одобрења привременог боравака и у вези
с поступком који је резултирао доношењем налога за
добровољно напуштање територије БиХ у остављеном
року.
Остали наводи
82. Апелант наводи да му је Пресудом број У-411/09
којом је одбијен захтјев за привремени боравак
повријеђено право на живот, право на слободу мисли,
савјести и вјере, право на слободу изражавања, право
на слободу мирног окупљања и слободу удруживања с
другима, као и право на недискриминацију у вези с
вјером, националним и социјалним поријеклом и
мишљењем. Наведена права су гарантована чланом
II/3а), г), х) и и) и чланом II/4 Устава Босне и
Херцеговине, односно чл. 2, 9, 10, 11 и 14 Европске
конвенције.
83. У вези с наводима о повреди наведених права Уставни
суд примјећује да питање апелантовог уживања ових
права није било предмет оспорених одлука, те да
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самим тим није покренуто питање евентуалне повреде
ових права. С тим у вези Уставни суд сматра да су
апелантови наводи о повреди права из члана II/3а)
Устава Босне и Херцеговине и члана 2 Европске
конвенције, права из члана II/3г) Устава Босне и
Херцеговине и члана 9 Европске конвенције, права из
члана II/3х) Устава Босне и Херцеговине и члана 10
Европске конвенције, као и права из члана II/3и)
Устава Босне и Херцеговине и члана 11 Европске
конвенције неосновани.
84. У односу на наводе о повреди права на
недискриминацију Уставни суд подсјећа да члан 14
Европске конвенције гласи:
Уживање права и слобода предвиђених овом
конвенцијом осигурава се без дискриминације по било којој
основи, као што су спол, раса, боја коже, језик,
вјероисповијест, политичко или друго мишљење,
национално или социјално поријекло, веза са неком
националном мањином, имовно стање, рођење или други
статус.
85. У контексту апелантових навода о дискриминацији
Уставни суд, такође, подсјећа на чињеницу да
дискриминација постоји ако резултира различитим
третманом појединаца у сличним позицијама и ако тај
третман нема објективног или разумног оправдања.
86. У вези с овим наводима, Уставни суд примјећује да је
апелант питање кршења права на недискриминацију
покренуо већ у поступцима пред управним органима и
пред Судом БиХ, у којим терет доказивања повреде
овог права није био пребачен на апеланта већ је
требало да јавна власт докаже да до дискриминације
није дошло, а што је, како је већ речено у претходним
тачкама ове одлуке, и учињено у складу с принципима
Европске конвенције. Стога, Уставни суд закључује да
у конкретном случају није прекршено апелантово
право на недискриминацију из члана 14 Европске
конвенције, у вези с Протоколом број 12 уз Европску
конвенцију.
Поступак стављања под надзор
87. Апелант наводи да су му у поступку продужења
рјешења о стављању под надзор оспореним пресудама
Суда БиХ број С1 3 У 003272 10 У од 29. октобра
2010. године, број С1 3 У 003593 10 У од 29. новембра
2010. године, С1 3 У 003880 10 У до 29. децембра
2010. године, број С1 3 У 004125 11 У од 26. јануара
2011. године, С1 3 У 005945 11 У од 26. маја 2011.
године С1 3 У 006158 11 У од 28. јуна 2011. године и
С1 3 У 006481 11 У од 26. јула 2011. године, С1 3 У
006983 11 У од 23. августа 2011. године, С1 3 У
007375 11 У од 23 септембра 2011. године, С1 3 У
007664 11 У од 26. октобра 2011. године и С1 3 У
007375 11 У од 24. новембра 2011. године повријеђена
права из члана II/3б) и д) Устава Босне и Херцеговине
и члана 3, члана 5 став 1 тачка ф) и став 4 и члана 13
Европске конвенције.
88. Уставни суд подсјећа да је исто чињенично и правно
питање већ разматрао у Одлуци број АП 3307/08 (види
Уставни суд, Одлука број АП 3307/08 од 28. марта
2009. године објављена на wеб страници Уставног
суда www.ustavnisud.ba), па се умјесто посебног
образложења ове одлуке у погледу апелантових
навода, Уставни суд позива на образложење и разлоге
наведене у тој одлуци. Наиме, у предмету број АП
3307/08 исти апелант је поднио апелацију против
Рјешења Министарства безбједности БиХ број УП1/19.4.1-07.3-12-1/08 од 6. октобра 2008. године и
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Пресуде Суда БиХ број У-695/08 од 10. октобра 2008.
године којима је одлучено да се апелант ставља под
надзор, као и Пресуда Суда БиХ број У-738/08 од 5.
новембра 2008. године и број У-776/08 од 3. децембра
2008. године којима је одлучено да се апеланту
продужава надзор. Уставни суд је Одлуком број АП
3307/08 одбацио као недопуштену апелантову
апелацију поднесену против наведених одлука Суда
БиХ и Министарства безбједности БиХ, између
осталих и у односу на члан II/3д) и ф) Устава Босне и
Херцеговине и чл. 5 и 13 Европске конвенције, због
тога што је очигледно (prima facie) неоснована.
Уставни суд је, између осталог, закључио да
лишавање апеланта слободе није било произвољно,
јер је он лишен слободе на основу одредаба члана 99
став 1 Закона о кретању и боравку странаца и азилу,
као и да се у конкретном случају радило о законитом
лишавању слободе странца, који иначе незаконито
борави у БиХ, а што је у складу с чланом 5 став 1ф.
Европске конвенције. Такође, предметном одлуком
Уставни суд је одбацио као недопуштену апелантову
апелацију поднесена против наведених одлука у
односу на члан II/3е) Устава Босне и Херцеговине и
члан 6 став 1 Европске конвенције, због тога што је
ratione materiae инкомпатибилна с Уставом Босне и
Херцеговине.
89. Осим тога, Уставни суд и у односу на наводе о
кршењу права из члана 5 Европске конвенције
подсјећа на већ цитирану одлуку Европског суда у
предмету Ammar Al Hanchi против Босне и
Херцеговине у којој је тај суд утврдио да нема
кршења апликантовог права на слободу и безбједност
личности из члана 5 Европске конвенције када је
апликанту
продужен
изузетни
надзор
(због
могућности депортације) јер "нема индикација да су
власти поступале у лошој намјери, да је апеликант
држан под надзором у лошим условима или да је
надзор над апликантом арбитрарно одређен."
90. Уставни суд напомиње да ни оспореним пресудама
Суда БиХ, којим је одлучено о изузетном продужењу
надзора није дошло до измјене чињеничних нити
правних околности, будући да је Суд БиХ наведеном
одлуком потврдио правилност и законитост акта
Министарства безбједности БиХ који је донесен на
основу одредбе из члана 102 став 5 Закона о кретању
и боравку странаца и азилу, у ком је прописано
изузетно, у случају да странац онемогућава своје
удаљење из земље или странца није из других разлога
могуће удаљити из земље у року од 180 дана, укупно
трајање надзора може се продужити и на период
дужи од 180 дана. Из наведеног произилази да
лишавање слободе и изузетно продужење надзора
апеланту по протеку рока од 180 дана није
произвољно, јер је прописано у одредби члана 102
став 5 цитираног Закона, а што је у складу с чланом 5
став 1ф. Европске конвенције. Будући да у
међувремену није дошло до измјене чињеничних нити
правних околности које би могле да утичу на
другачије одлучење Уставног суда, Уставни суд је
закључио да су у конкретном случају апелантови
наводи о повреди права из члана II/3д) Устава Босне и
Херцеговине и члана 5 и 13 Европске конвенције
неосновани.
91. Осим тога, апелант се жали да му је оспореним
одлукама повријеђено право из члана II/3б) Устава
Босне и Херцеговине и члана 3 Европске конвенције.
Смисао заштите коју пружа право да неко лице не
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буде подвргнуто мучењу или нехуманом и
понижавајућем поступку или казни јесте да се
спријече, онемогуће и санкционишу такви поступци
који изазивају мучење и нехуман или понижавајући
поступак или казну коју државни органи или
појединци у њихово име проводе над неким лицима.
При томе, интензитет и трајање тих поступака мора да
буде такав да они у суштини доводе до повреде
наведених уставних права.
92. Апелант је навео да је ово право повријеђено у
поступку у ком му је продужен надзор. С тим у вези,
Уставни суд подсјећа да је у својој пракси већ
разматрао питање повреде овог права у поступцима
продужења надзора па се, умјесто посебног
образложења, у овом дијелу одлуке позива на своју
Одлуку АП 2608/09 (види Уставни суд, Одлука број
АП 2608/09 од 17. септембра 2009. године објављена
на wеб страници Уставног суда www.ustavnisud.ba). У
наведеној одлуци Уставни суд је навео да "запажа да
није могуће довести у везу судски поступак из којег су
произашле оспорене пресуде којима су потврђена
рјешења о продужењу надзора са повредом права да
неко лице не буде подвргнуто мучењу или нехуманом и
понижавајућем поступку, па су наводи апеланта у
том смислу паушалне природе и неосновани, ради чега
Уставни суд сматра да апелант није "жртва" кршења
Уставом Босне и Херцеговине овог заштићеног
права."
93. С обзиром да се и у конкретном случају ради о истим
чињеничним и правним питањима, Уставни суд
закључује да у конкретном случају није повријеђено
апелантово право на забрану мучења, нехуманог
поступања и кажњавања из члана II/3б) Устава Босне
и Херцеговине и члана 3 Европске конвенције у
односу на поступак одобрења боравка у БиХ.
VIII. Закључак
94. Уставни суд закључује да не постоји повреда права на
поштивање апелантовог приватног и породичног
живота када је у поступцима окончаним оспореним
пресудама донесеним у управним споровима Суд БиХ
довео у контекст чињенице конкретног предмета са
правом из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и
члана 8 Европске конвенције, те када је неспорно
утврђено да би присилно удаљавање апеланта из
земље било оправдано у смислу захтјева из члана
II/3ф) Устава БиХ и члана 8 Европске конвенције.
95. Уставни суд закључује да нема повреде права да неко
лице не буде подвргнуто мучењу нити нечовјечном
или понижавајућем третману или казни из члана II/3б)
Устава Босне и Херцеговине и члана 3 Европске
конвенције када не постоје довољно јаки разлози да се
вјерује да би у случају депортације апеланта у земљу
свог поријекла апелант био подвргнут тортури,
нељудском или понижавајућем поступку или
кажњавању.
96. Нема повреде права на живот из члана II/3а) Устава
Босне и Херцеговине и члана 2 Европске конвенције,
права на слободу мисли, савјести и вјере из члана
II/3г) Устава Босне и Херцеговине и члана 9 Европске
конвенције, права на слободу изражавања из члана
II/3х) Устава Босне и Херцеговине и члана 10
Европске конвенције, права на слободу мирног
окупљања и слободу удруживања с другима из члана
II/3и) Устава Босне и Херцеговине и члана 11
Европске конвенције када питање евентуалне повреде
ових права није било предмет конкретног поступака и
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98.

99.
100.

101.
102.
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одлука управних органа и Суда БиХ које су у том
поступку донесене. Такође, нема повреде права на
недискриминацију из члана II/4 Устава Босне и
Херцеговине и члана 14 Европске конвенције када је
апелант питање кршења наведеног права покренуо у
управним поступцима и управном спору и када терет
доказивања није био на апеланту већ на органима
јавне власти које су у образложењима оспорених
одлука доказале да до кршења права на
недискриминацију није дошло.
Уставни суд, такође, закључује да нема повреде права
на слободу и безбједност личности из члана II/3д)
Устава Босне и Херцеговине и члана 5 Европске
конвенције, права лица да не буде подвргнут мучењу
или нехуманом и понижавајућем поступку или казни
из члана II/3б) Устава Босне и Херцеговине и члана 3
Европске конвенције, као и права на дјелотворан
правни лијек из члана 13 Европске конвенције када су
надлежни органи у поступку изузетног продужења
надзора над апелантом којем је одбијен захтјев за
одобрење привременог боравка на територији БиХ,
који није био произвољан, на начин предвиђен
стандардима Европске конвенције образложили своје
одлуке о продужењу надзора на период дужи од 180
дана и када се наводи о повреди права лица да не буде
подвргнут мучењу или нехуманом и понижавајућем
поступку или казни не могу да доведу у везу с
конкретним поступком.
С обзиром на одлуку Уставног суда у овом предмету,
престаје правно дејство Одлуке о привременој мјери
број АП 41/09 од 31. јануара 2009. године која је била
остављена на снази Одлуком о допустивости и
меритуму број АП 41/09 од 28. марта 2009. године док
Суд БиХ не размотри доказе и утврди да ли би
присилно удаљавање апеланта из земље било
оправдано у смислу захтјева из члана II/3ф) Устава
Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције
за заштиту људских права и основних слобода.
На основу члана 61 ст. 1 и 3 и члана 16 став 4 тач. 4, 9
и 14 Правила Уставног суда, Уставни суд је одлучио
као у диспозитиву ове одлуке.
С обзиром на одлуку Уставног суда у овом предмету,
није неопходно да се посебно разматрају апелантови
предлози да донесу привремене мјере које су тражене
предметном апелацијом.
У смислу члана 41 Правила Уставног суда анекс ове
одлуке чине издвојена мишљења супротна одлуци
потпредсједница Constance Grewe и Сеаде Палаврић.
Сходно члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине,
одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда
Босне и Херцеговине
Проф. др Миодраг Симовић, с. р.

Издвојено мишљење супротно одлуци
потпредсједнице Constance Grewe ком се
придружује потпредсједница Сеада Палаврић

1.

У овој одлуци Уставни суд коначно прихвата
образложења различитих инстанци, а у првом реду
Суда БиХ, којима се одбијају апелантови тужбени
захтјеви. Тачно је да поновљеним поступком долази
до пажљивијег балансирања конкретних интереса.
Стога се слажем с већим дијелом одлуке (ст. 58-62,
67-73, 82-93 и 96-97).

2.

3.

4.
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Међутим, морам да изразим своје неслагање, уз дужно
поштовање, с неким ставовима (ст. 63-65, 74-81) који
ми се чине несувислим или чак контрадикторним. С
једне стране, Суд сматра да је допустив захтјев да се
одбије апелантов азил и захтјев за привремени
боравак у БиХ (ст. 56-57) и узима у обзир могуће
препреке да се он протјера из земље. Такође, Суд
разматра тужбени захтјев који се односи на стављање
под надзор и његово континуирано продужавање (ст.
87-93). С друге стране, Суд сматра да је захтјев који се
односи на апелантово протјеривање преурањен (ст.
63-65) с обзиром да Суд БиХ још увијек није донио
одлуку о апелацији против оспореног Рјешења
Министарства број УП-2-06-07-219/11 од 2. марта
2011. године.
Тиме Суд у исто вријеме прихвата и одбија да испита
да ли је регуларно апелантово протјеривање из земље.
Ова подвојеност, која је већ истакнута у претходним
одлукама (АП 1222/07, АП 3927/09, АП 1483/10) јасно
се појављује и у овом предмету. Као што је већ
наведено у издвојеном мишљењу у предмету АП
3927/09, "ако апелант напусти територију БиХ у року
од 15 дана, у том случају, сходно мишљењу Суда,
неће доћи до раздвајања породице под претпоставком
да је његова породица спремна да му се придружи и
ова одлука не даје завршну ријеч у вези са
апелантовим удаљавањем из земље зато што, ако
апелант не напусти земљу у року од 15 дана, мора да
се донесе нова одлука која ће се односити на његово
присилно удаљавање."
Ово вјештачко раздвајање "наредбе" о "добровољном"
напуштању земље од одлуке о протјеривању, спречава
апеланта да детаљно испита своје могуће да буде
протјеран. Друго, иако се захтјев који се односи на
протјеривање сматра преурањеним, Суд је одлучио да
стави ван снаге привремену мјеру у предмету АП 4109 од 31. јануара 2009. године, тако да би апелантово
протјеривање било спроведено прије него што би Суд
БиХ и Уставни суд могли да преиспитају његов
посљедњи захтјев против ове одлуке. Ипак, ова два
елемента су тако уско повезана да одбијање
привременог боравка води у конкретном случају до
апелантовог привођења како би могла да се изврши
одлука о протјеривању (члан 102-2 Закона гласи:
Странац остаје под надзором до тренутка присилног
удаљавања из земље). Испитујући одбијање захтјева
за привремени боравак и "наредбу" о "добровољном"
напуштању земље, Суд је сматрао да ове одлуке не
представљају повреду апелантовог права на
породични живот нити представљају ризик да неко
лице буде подвргнуто мучењу или нехуманом и
понижавајућем поступку или казни због протјеривања
у земљу поријекла. За оба ова закључка постоји
потреба да се темељитије размотре.
Као прво, апелантов породични живот се балансира с
питањем националне безбједности и чињеницом да
апелант представља пријетњу јавном реду (ст. 75 и
76). Ово је утврђено у тајним подацима. Међутим,
поглавље 5 Закона о заштити тајних података
прописује да судије државног и Уставног суда имају
приступ тајним подацима свих нивоа тајности без
било каквих формалности, ако је такав приступ
потребан за извршавање њихових дужности (види
предмет Al Hanchi против Босне и Херцеговине,
Европски суд за људска права, став 19). Стога би било
могуће за државни и Уставни суд да конкретније
провјере реалност опасности коју апелант представља

Сриједа, 18. 4. 2012.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

по јавни ред, те да га избалансира с његовим
породичним животом.
5. Као друго, у погледу члана 3 Европске конвенције (ст.
77-81), Суд се позива прво на одлуку у предмету АП
1222-07 а онда на предмет Европског суда Ammar Al
Hanchi против Босне и Херцеговине (апликација бр.
48205/09 од 15. новембра 2011. године) не узимајући у
обзир огромну разлику између тренутних ситуација у
Тунису и Сирији. С обзиром на драматичне догађаје
који се тренутно одвијају у његовој земљи, мислим да
је испитивање у смислу члана 3 морало да буде
темељитије.
Стога не могу да се сложим са закључцима о
допустивости нити сам сигурна да се слажем са
закључцима у меритуму предмета.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, u
predmetu broj AP 434/10, rješavajući apelaciju A. H. I., na
osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 16.
stav 1. i stav 4. tač. 4, 9. i 14, člana 59. stav 2. alineja 1. i 2. i
člana 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i
51/09), u sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, potpredsjednica
Constance Grewe, potpredsjednica
Seada Palavrić, potpredsjednica
Tudor Pantiru, sudija
Mato Tadić, sudija
Mirsad Ćeman, sudija
Margarita Caca-Nikolovska, sutkinja
Zlatko Knežević, sudija
na sjednici održanoj 18. januara 2012. donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Odbija se apelacija A. H. I. podnesena protiv:
- Presude Suda Bosne i Hercegovine broj U-411/09 od 23.
decembra 2009. godine u odnosu na pravo na poštivanje
privatnog i porodičnog života iz člana II/3.f) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih
prava i osnovnih sloboda, u odnosu na pravo lica da ne bude
podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem
tretmanu ili kazni iz člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i
člana 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i
osnovnih sloboda, u odnosu na pravo na život iz člana II/3.a)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Evropske konvencije, u
odnosu na pravo na slobodu misli, savjesti i vjere iz člana
II/3.g) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 9. Evropske
konvencije, u odnosu na pravo na slobodu izražavanja iz člana
II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske
konvencije, u odnosu na pravo na slobodu mirnog okupljanja i
slobodu udruživanja s drugima iz člana II/3.i) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 11. Evropske konvencije i u odnosu na
pravo na nediskriminaciju iz člana II/4. Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije.
- Presude Suda Bosne i Hercegovine broj U-163/10 od 17.
decembra 2010. godine u odnosu na pravo na poštivanje
privatnog i porodičnog života iz člana II/3.f) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih
prava i osnovnih sloboda i u odnosu na pravo lica da ne bude
podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem
tretmanu ili kazni iz člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i
člana 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i
osnovnih sloboda.
1
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- Presude Suda Bosne i Hercegovine br. S1 3 U 007375
11 U od 24. novembra 2011. godine, S1 3 U 007664 11 U od
26. oktobra 2011. godine, S1 3 U 007375 11 U od 23 septembra
2011. godine, S1 3 U 006983 11 U od 23. augusta 2011.
godine, S1 3 U 006481 11 U od 26. jula 2011. godine, S1 3 U
006158 11 U od 28. juna 2011. godine, S1 3 U 005945 11 U od
26. maja 2011. godine, S1 3 U 004125 11 U od 26. januara
2011. godine, S1 3 U 003880 10 U do 29. decembra 2010.
godine, S1 3 U 003593 10 U od 29. novembra 2010. godine, S1
3 U 003272 10 U od 29. oktobra 2010. godine i S1 0 002450 10
U od 31. septembra 2010. godine; rješenja Ministarstva
sigurnosti Bosne i Hercegovine br. UP-2-06-07-2-149/11 od 18.
novembra 2011. godine, UP-2-07-07-2-133/11 od 21. oktobra
2011. godine, UP-2-06-07-2-119/11 od 20. septembra 2011.
godine, UP-2-07-07-2-107/11 od 19. augusta 2011. godine, UP2-06-07-2-90/11 od 22. jula 2011. godine, UP-2-06-07-2-78/11
od 22. juna 2011. godine, UP—2-06-07-2-69/11 od 24. maja
2011. godine, UP-2-06-07-2-10/11 od 21. januara 2011. godine,
broj UP-2-06-07-2-221/10 od 24. decembra 2010. godine, UP2-07-07-2-207/10 od 24. novembra 2010. godine, UP-2-07-072-192/10 od 25. oktobra 2010. godine i UP-2-06-07-2-173/10
od 27. septembra 2010. godine; rješenja Ministarstva sigurnosti
Bosne i Hercegovine - Službe za poslove sa strancima br. UP1/18.8-07.3-12-39/08 od 16. novembra 2011. godine, UP1/18.8-07.3-12-38/08 od 19. oktobra 2011. godine, UP-1/18.807.3-12-37/08 od 19. septembra 2011. godine, UP-1/18.8-07.312-36/08 od 18. augusta 2011. godine, UP-1/18.8-07.3-1235/08 od 21. jula 2011. godine, UP-1/18.8-07.3-12-34/08 od 20.
juna 2011. godine, UP-1/18.8-07.3-12-33/08 od 20. maja 2011.
godine, UP-1/19.4.1.-07.3-12-29/08 od 21. januara 2011.
godine, UP-1/19.4.1.-07.3-12-28/08 od 22. decembra 2010.
godine, UP-1/19.4.1.-07.3-12-27/08 od 23. novembra 2010.
godine, UP-1/19.4.1.-07.3-12-26/08 od 22. oktobra 2010.
godine i UP-1/19.5.-07.3-25/08 od 23. septembra 2010. godine,
u odnosu na pravo na slobodu i sigurnost ličnosti iz člana
II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. Evropske
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u
odnosu na pravo na djelotvoran pravni lijek iz člana 13.
Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih
sloboda i u odnosu na pravo lica da ne bude podvrgnuto
mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni
iz člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Odbacuje se kao nedopuštena apelacija A. H. I.
podnesena protiv presuda Suda Bosne i Hercegovine br. U411/09 od 23. decembra 2009. godine, S1 3 U 007375 11 U od
24. novembra 2011. godine, S1 3 U 007664 11 U od 26.
oktobra 2011. godine, S1 3 U 007375 11 U od 23. septembra
2011. godine, S1 3 U 006983 11 U od 23. augusta 2011.
godine, S1 3 U 006481 11 U od 26. jula 2011. godine, S1 3 U
006158 11 U od 28. juna 2011. godine, S1 3 U 005945 11 U od
26. maja 2011. godine, S1 3 U 004125 11 U od 26. januara
2011. godine, S1 3 U 003880 10 U do 29. decembra 2010.
godine, S1 3 U 003593 10 U od 29. novembra 2010. godine, S1
3 U 003272 10 U od 29. oktobra 2010. godine i S1 0 002450 10
U od 31. septembra 2010. godine; rješenja Ministarstva
sigurnosti Bosne i Hercegovine br. UP-2-06-07-2-149/11 od 18.
novembra 2011. godine, UP-2-07-07-2-133/11 od 21. oktobra
2011. godine, UP-2-06-07-2-119/11 od 20. septembra 2011.
godine, UP-2-07-07-2-107/11 od 19. augusta 2011. godine, UP2-06-07-2-90/11 od 22. jula 2011. godine, UP-2-06-07-2-78/11
od 22. juna 2011. godine, UP-2-06-07-2-69/11 od 24. maja
2011. godine, UP-2-06-07-2-10/11 od 21. januara 2011. godine,
UP-2-06-07-2-221/10 od 24. decembra 2010. godine, UP-2-0707-2-207/10 od 24. novembra 2010. godine, UP-2-07-07-2192/10 od 25. oktobra 2010. godine i UP-2-06-07-2-173/10 od
27. septembra 2010. godine; rješenja Ministarstva sigurnosti
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Bosne i Hercegovine - Službe za poslove sa strancima br. UP1/18.8-07.3-12-39/08 od 16. novembra 2011. godine, UP1/18.8-07.3-12-38/08 od 19. oktobra 2011. godine, UP-1/18.807.3-12-37/08 od 19. septembra 2011. godine, UP-1/18.8-07.312-36/08 od 18. augusta 2011. godine, UP-1/18.8-07.3-1235/08 od 21. jula 2011. godine, UP-1/18.8-07.3-12-34/08 od 20.
juna 2011. godine, UP-1/18.8-07.3-12-33/08 od 20. maja 2011.
godine, UP-1/19.4.1.-07.3-12-29/08 od 21. januara 2011.
godine, UP-1/19.4.1.-07.3-12-28/08 od 22. decembra 2010.
godine, UP-1/19.4.1.-07.3-12-27/08 od 23. novembra 2010.
godine, UP-1/19.4.1.-07.3-12-26/08 od 22. oktobra 2010.
godine i UP-1/19.5.-07.3-25/08 od 23. septembra 2010. godine
u odnosu na pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava
Bosne i Hercegovine i član 6. stav 1. Evropske konvencije za
zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, zbog toga što je
ratione materiae inkompatibilna s Ustavom Bosne i
Hercegovine.
Odbacuje se kao nedopuštena apelacija A.H.I. podnesena
protiv Rješenja Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine
broj UP-2-06-07-219/11 od 2. marta 2011. godine i Rješenja
Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine-Službe za poslove
sa strancima broj UP-1/18.5.1-07.3-4/11 od 1. februara 2011.
godine zbog toga što je preuranjena.
Odbacuje se kao nedopuštena apelacija A.H.I. podnesena
protiv Presude Suda Bosne i Hercegovine broj S1 3 U 005730
11 U od 27. aprila 2011. godine, Rješenja Ministarstva
sigurnosti Bosne i Hercegovine broj UP-2-06-07-2-58/11 od 22.
aprila 2011. godine i Rješenja Ministarstva sigurnosti Bosne i
Hercegovine-Službe za poslove sa strancima broj UP-1/18.807.3-12-32/08 od 20. aprila 2011. godine zbog proteka roka za
podnošenje apelacije.
Na osnovu člana 77. stav 6. Pravila Ustavnog suda Bosne
i Hercegovine prestaje pravno dejstvo Odluke o privremenoj
mjeri broj AP 41/09 od 31. januara 2009. godine, koja je
Odlukom o dopustivosti i meritumu broj AP 41/09 od 28. marta
2009. godine bila ostavljena na snazi dok Sud Bosne i
Hercegovine ne razmotri dokaze i utvrdi da li bi prisilno
udaljavanje A.H.I. iz zemlje bilo opravdano u smislu zahtjeva
iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. A.H.I. (u daljnjem tekstu: apelant) iz Sarajeva kojeg
zastupaju Osman Mulahalilović, advokat iz Brčkog, i
organizacija "Naša prava" iz Sarajeva, dostavio je
Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Ustavni sud) 29. januara 2010. godine dopunu apelacije
broj AP 3762/09 u kojoj je navode apelacije, podnesene 4.
decembra 2009. godine i evidentirane pod brojem AP
3762/09, proširio i protiv Presude Suda Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud BiH) broj U-411/09
od 23. decembra 2009. godine, Rješenja Ministarstva
sigurnosti Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo) broj UP-2-06-07-2-117/09 od 27. jula 2007.
godine i Rješenja Ministarstva sigurnosti Bosne i
Hercegovine-Službe za poslove sa strancima (u daljnjem
tekstu: Služba) broj UP-1/19.5.07.3-7/09 od 17. juna
2009. godine.
2. S obzirom da je Ustavni sud u međuvremenu, 17.
decembra 2009. godine, donio Odluku broj AP 1750/09,
kojom je između ostalog odlučio i o prvobitno podnesenoj
apelaciji u predmetu broj AP 3762/09, navedena dopuna

3.

4.
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apelacije je registrirana kao nova apelacija i zavedena pod
brojem AP 434/10.
Apelant je zatim dostavio dopune apelacije 17. februara
2010. godine, 3. decembra 2010. godine, 26. januara
2011. godine, 25. aprila 2011. godine, 4. jula 2011.
godine, 12. augusta 2011. godine, 13. oktobra 2011.
godine i 7. decembra 2011. godine u kojima je osporio i
Presudu Suda BiH broj S1 3 U 005324 11 U od 31. marta
2011. godine, Presudu Suda BiH broj S1 3 U 004840 1 U
od 28. februara 2011. godine, Presudu Suda BiH broj S1 0
002450 10 U od 31. septembra 2010. godine, Rješenje
Ministarstva broj UP-2-06-07-2-173/10 od 27. septembra
2010. godine, Rješenje Službe broj UP-1/19.5.-07.3-25/08
od 23. septembra 2010. godine, Presudu Suda BiH broj S1
3 U 003272 10 U od 29. oktobra 2010. godine, Rješenje
Ministarstva broj UP-2-07-07-2-192/10 od 25. oktobra
2010. godine i Rješenje Službe broj UP-1/19.4.1.-07.3-1226/08 od 22. oktobra 2010. godine, Presudu Suda BiH
broj S1 3 U 003593 10 U od 29. novembra 2010. godine,
Rješenje Ministarstva broj UP-2-07-07-2-207/10 od 24.
novembra 2010. godine, Rješenje Službe broj UP1/19.4.1.-07.3-12-27/08 od 23. novembra 2010. godine i
Presudu Suda BiH broj S1 3 U 003880 10 U do 29.
decembra 2010. godine, Rješenje broj UP-2-06-07-2221/10 od 24. decembra 2010. godine, Rješenje Službe
broj UP-1/19.4.1.-07.3-12-28/08 od 22. decembra 2010.
godine, Rješenje Službe broj UP-1/18.8-07.3-12-30/08 od
21. februara 2011. godine, Rješenje Ministarstva broj UP2-06-07-2-26/11 od 23. februara 2011. godine, Rješenje
Službe broj UP-1/18.8-07.3-12-31/08 od 23. marta 2011.
godine i Rješenje Ministarstva broj UP-2-06-07-2-37/11
od 25. marta 2011. godine, Presudu Suda BiH broj S1 3 U
007375 11 U od 24. novembra 2011. godine, Rješenje
Ministarstva broj UP-2-06-07-2-149/11 od 18. novembra
2011. godine, Rješenje Službe broj UP-1/18.8-07.3-1239/08 od 16. novembra 2011. godine, Presudu Suda BiH
broj S1 3 U 007664 11 U od 26. oktobra 2011. godine,
Rješenje Ministarstva broj UP-2-07-07-2-133/11 od 21.
oktobra 2011. godine, Rješenje Službe broj UP-1/18.807.3-12-38/08 od 19. oktobra 2011. godine, Presudu Suda
BiH broj S1 3 U 007375 11 U od 23 septembra 2011.
godine, Rješenje Ministarstva broj UP-2-06-07-2-119/11
od 20. septembra 2011. godine, Rješenje Službe broj UP1/18.8-07.3-12-37/08 od 19. septembra 2011. godine,
Presudu Suda BiH broj S1 3 U 006983 11 U od 23.
augusta 2011. godine, Rješenje Ministarstva broj UP-207-07-2-107/11 od 19. augusta 2011. godine, Rješenje
Službe broj UP-1/18.8-07.3-12-36/08 od 18. augusta
2011. godine, Presudu Suda BiH broj S1 3 U 006481 11 U
od 26. jula 2011. godine, Rješenje Ministarstva broj UP-206-07-2-90/11 od 22. jula 2011. godine, Rješenje Službe
broj UP-1/18.8-07.3-12-35/08 od 21. jula 2011. godine,
Presudu Suda BiH broj S1 3 U 006158 11 U od 28. juna
2011. godine, Rješenje Ministarstva broj UP-2-06-07-278/11 od 22. juna 2011. godine, Rješenje Službe broj UP1/18.8-07.3-12-34/08 od 20. juna 2011. godine, Presudu
Suda BiH broj S1 3 U 005945 11 U od 26. maja 2011.
godine, Rješenje Ministarstva broj UP-2-06-07-2-69/11
od 24. maja 2011. godine i Rješenje Službe broj UP1/18.8-07.3-12-33/08 od 20. maja 2011. godine, kao i
Presudu Suda BiH broj S1 3 U 005730 11 U od 27. aprila
2011. godine, Rješenje Ministarstva broj UP-2-06-07-258/11 od 22. aprila 2011. godine i Rješenje Službe broj
UP-1/18.8-07.3-12-32/08 od 20. aprila 2011. godine.
Kako apelacija nije sadržavala sve elemente propisane
članom 19. stav 2. Pravila Ustavnog suda, od apelanta je
26. januara 2011. godine zatraženo da dopuni apelaciju.
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Apelant je 8. februara 2011. godine dostavio traženu
dopunu apelacije i naveo da apelaciju proširuje i protiv
novodonesene Presude Suda BiH broj S1 3 U 004125 11
U od 26. januara 2011. godine, Rješenja Ministarstva broj
UP-2-06-07-2-10/11 od 21. januara 2011. godine i
Rješenja Službe broj UP-1/19.4.1.-07.3-12-29/08 od 21.
januara 2011. godine. Apelant je zatražio da Ustavni sud
donese privremenu mjeru kojom bi naložio organima
vlasti u BiH da mu odmah omoguće uvid u sve spise u
njegovom predmetu, a posebno u spise na osnovu kojih je
proglašen prijetnjom po nacionalnu sigurnost za BiH.
5. Apelant je 16. februara 2011. godine podnio apelaciju
protiv Presude Suda BiH broj U-163/10 od 17. decembra
2010. godine i Rješenja Ministarstva sigurnosti Bosne i
Hercegovine, Sektor za azil (u daljnjem tekstu: Sektor za
azil) broj UP-1-08/1-41-1-216-30/07 od 15. januara 2010.
godine, kao i Rješenja Službe broj UP-1/18.5.1-07.3-4/11
od 1. februara 2011. godine. Apelant je zatražio da
Ustavni sud donese privremenu mjeru kojom bi do
okončanja postupka po apelaciji zabranio njegovu
deportaciju iz BiH. Apelacija je registrirana pod brojem
AP 719/11.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
6. S obzirom da su Ustavnom sudu dostavljene dvije
apelacije iz njegove nadležnosti, koje se tiču istog
činjeničnog i pravnog osnova, Ustavni sud je, u skladu s
članom 31. stav 1. Pravila Ustavnog suda, donio odluku o
spajanju predmeta u kojima će voditi jedan postupak i
donijeti jednu odluku pod brojem AP 434/10. Spojene su
apelacije broj AP 434/10 i AP 719/11.
7. Na osnovu člana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
Suda BiH, Ministarstva i Službe zatraženo je 8. oktobra
2010. godine, 18. februara, 3. marta i 11. marta 2011.
godine da dostave odgovore na apelaciju.
8. Služba je dostavila odgovore 20. oktobra 2010. godine i
28. februara 2011. godine, Ministarstvo 22. oktobra 2010.
godine, 3. marta i 10. marta 2011. godine, a Sud BiH 19.
novembra 2010. godine, 10. marta, 15. marta i 24. marta
2011. godine.
9. Sud BiH je 24. marta 2011. godine dostavio Presudu tog
suda broj Uvl.2/11 od 14. februara 2011. godine kojom je
odbijen apelantov zahtjev za vanredno preispitivanje
Presude Suda BiH broj U-163/10 od 17. decembra 2010.
godine.
10. Sud BiH je 21. juna 2011. godine dostavio informaciju da
je apelant protiv Rješenja Službe broj UP-1/18.5.1-07.34/11 od 1. februara 2011. godine izjavio žalbu
Ministarstvu koje je Rješenjem broj UP-2-06-07-219/11
od 2. marta 2011. godine žalbu odbilo, te da iz CMS
sistema predmeta upravnih sporova proizlazi da je apelant
protiv navedenog rješenja Ministarstva podnio tužbu o
kojoj do dana donošenja ove odluke Ustavnog suda nije
riješeno.
11. Na osnovu člana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,
odgovori Suda BiH, Ministarstva i Službe dostavljeni su
apelantu 26. novembra 2010. godine, 18. marta i 9. maja
2011. godine.
III. Činjenično stanje
12. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i
dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati
na sljedeći način.
Privremeni boravak na osnovu braka s državljankom BiH
13. Ustavni sud je povodom apelantovih apelacija donio
odluke broj AP 1222/07 od 4. oktobra 2008. godine i broj
AP 41/09 od 28. marta 2009. godine kojima su usvojene
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apelantove apelacije, utvrđena povreda prava iz člana
II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske
konvencije, ukinute presude Suda BiH br. U-1172/07 od
21. januara 2008. godine, Uvl-03/08 od 14. marta 2008.
godine i U-749/08 od 17. novembra 2008. godine i
predmeti vraćeni Sudu BiH na ponovni postupak, s
nalogom Sudu BiH da razmotri sve dokaze i utvrdi da li bi
prisilno udaljavanje apelanta iz zemlje bilo opravdano u
smislu zahtjeva iz člana II/3.f) Ustava BiH i člana 8.
Evropske konvencije. Također, u Odluci broj AP 41/09,
na osnovu člana 77. stav 6. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je odlučio da Odluka o privremenoj mjeri broj
AP 41/09 od 31. januara 2009. godine, kojom je naložio
organima javne vlasti Bosne i Hercegovine da ne
preduzimaju niti jednu radnju s ciljem prisilnog
udaljavanja apelanta iz Bosne i Hercegovine do donošenja
konačne odluke o predmetnoj apelaciji, ostaje na snazi
dok Sud BiH ne postupi po navedenom nalogu.
14. U postupku koji je ponovljen po uputi Suda BiH koja je
data u Presudi broj U-176/09 od 22. maja 2009. godine,
koja je dakle donesena u postupku izvršenja Odluke
Ustavnog suda AP 41/09 od 31. januara 2009. godine,
Rješenjem Službe broj UP-1/19.5.07.3-7/09 od 17. juna
2009. godine odbijen je apelantov zahtjev za izdavanje
odobrenja privremenog boravka u BiH na osnovu braka s
državljankom BiH i određen mu rok od 15 dana od dana
dostavljanja konačnog rješenja da dobrovoljno napusti
teritoriju BiH. U obrazloženju rješenja je navedeno da je
utvrđeno da je apelant u braku s državljankom BiH sa
kojom ima troje djece koja su također državljani BiH te da
je, na osnovu izvještaja Obavještajno-sigurnosne agencije
BiH od 17. aprila 2007. godine, utvrđeno da apelant
predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom redu i nacionalnoj
sigurnosti BiH te da je evidentiran u ASF bazi Generalnog
sekretarijata Interpola, kao i u kaznenoj i operativnoj
evidenciji MUP-a Zeničko-dobojskog kantona na osnovu
Presude Općinskog suda u Maglaju broj K-17/00 od 21.
juna 2000. godine. Navedeno je i da je Služba, cijeneći
uputu koja je data u navedenoj presudi Suda BiH od 22.
maja 2009. godine, ocijenila da miješanje države u
apelantov porodični život nije suprotno članu II/3.f)
Ustava Bosne i Hercegovine i članu 8. Evropske
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u
daljnjem tekstu: Evropska konvencija). Navedeno je da se
odbijanje apelantovog zahtjeva za odobrenje privremenog
boravka i njegovo moguće prisilno udaljavanje iz BiH u
zakonom propisanom postupku ne može smatrati
povredom prava iz člana 8. Evropske konvencije, budući
da se radi o postizanju legitimnog cilja države koji ima
prioritet u odnosu na apelantovo pravo na privatni i
porodični život.
15. Služba je navela i da prava stranaca mogu biti djelimično
ili potpuno ograničena, u mjeri koja je neophodna u
demokratskom društvu, u interesu države ili javne
sigurnosti, te da je apelantu naloženo da dobrovoljno u
ostavljenom roku napusti BiH ali mu nije naloženo
vraćanje na teritoriju na kojoj bi bio podvrgnut mučenju,
nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu niti mu je
osporeno pravo na korištenje zakonom propisanih pravnih
lijekova. S tim u vezi Služba je, prema odredbama čl. 41. i
42. stav 3. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (u
daljnjem tekstu: Zakon), ocijenila da je donošenje
ovakvog rješenja zakonito, proporcionalno cilju i
opravdano, te uzimajući u obzir i ozbiljnost prijetnje koju
apelant predstavlja po nacionalnu sigurnost BiH odbila da
apelantu izda odobrenje za privremeni boravak.
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16. Protiv navedenog rješenja apelant je izjavio žalbu
Ministarstvu koje je Rješenjem broj UP-2-06-07-2-117/09
od 27. jula 2009 godine žalbu odbilo kao neosnovanu i
potvrdilo prvostepeno rješenje. U obrazloženju rješenja
Ministarstvo je navelo da je nakon uvida u spis predmeta,
navode i priloge dostavljene uz žalbu, utvrdilo da je
prvostepeni organ pravilno i potpuno utvrdio činjenično
stanje i pravilno primijenio materijalno pravo. Prema
obrazloženju Ministarstva, prvostepeno rješenje je
doneseno na osnovu člana 41. stav 1. Zakona kojim je
propisano da će se strancu koji ispunjava uvjete za
odobrenje boravka propisane tim zakonom, zahtjev odbiti
ako namjerno da pogrešne podatke ili namjerno prikrije
okolnosti važne za davanje odobrenja, ili ako je registriran
kod organa BiH nadležnih za provođenje zakona, a
posebno kao međunarodni prijestupnik, i ako prisustvo
stranca na osnovu podataka kojima raspolaže Ministarstvo
predstavlja prijetnju javnom redu i nacionalnoj sigurnosti.
Ministarstvo je navelo i da je članom 39. Pravilnika o
uvjetima i procedurama ulaska i boravka stranaca
propisano da će se odbiti zahtjev stranca za odobravanje
privremenog ili stalnog boravka u BiH ako je stranac
registriran kod organa BiH nadležnih za provođenje
zakona, a posebno ako je registriran kao međunarodni
prijestupnik pri Uredu Ministarstva za saradnju s
Interpolom. Navedeno je da su osnov za odbijanje
zahtjeva i činjenice koje proizlaze iz evidencija kojima
raspolažu navedeni organi, donesene odluke kao i
eventualna operativna saznanja kojima raspolažu navedeni
organi.
17. S tim u vezi Ministarstvo je navelo da je, na osnovu uvida
u priloge spisa koji su označeni kao povjerljivi, i to
dokaze koje je dostavila Obavještajno-sigurnosna agencija
BiH od 17. aprila 2007. godine, nesporno utvrđeno da
apelant predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom redu i
nacionalnoj sigurnosti BiH. Na osnovu akta NCB
Interpola od 17. maja 2007. godine utvrđeno je da je
apelant registriran u ASF bazi Generalnog sekretarijata
Interpola, kao i da je registriran kod organa BiH nadležnih
za provođenje zakona. Prema obrazloženju Ministarstva,
navedene činjenice predstavljaju osnovu za primjenu
člana 41. Zakona. Imajući u vidu navedene činjenice,
Ministarstvo je utvrdilo da se apelant neosnovano poziva
na povrede prava na pravično suđenje. Osim toga,
Ministarstvo je navelo da je činjenica da apelantu nije dat
na uvid navedeni izvještaj Obavještajno-sigurnosne
agencije BiH posljedica ograničenja koja propisuje Zakon
o upravnom postupku kao i Zakon o zaštiti tajnih
podataka kojima su propisani uvjeti za pristup takvim
podacima, te da se ne mogu razgledati niti prepisivati spisi
koji se vode kao povjerljivi ako bi se time mogla osujetiti
svrha postupka ili ako se to protivi javnom interesu.
18. U pogledu apelantovih žalbenih navoda u vezi s davanjem
podataka o ranijoj osuđivanosti, jer je rješenjem
Općinskog suda u Zavidovićima određeno brisanje
uvjetne osude, Ministarstvo je obrazložilo da ti navodi
nisu od presudnog značaja za predmetnu upravno-pravnu
stvar budući da se osporeno rješenje Službe temelji na
činjenici da apelant predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom
redu i nacionalnoj sigurnosti, te da je registriran kod
navedenih organa za provođenje zakona i kod Interpola,
što predstavlja osnovu za odbijanje zahtjeva za
odobravanje privremenog boravka.
19. Zatim, Ministarstvo je navelo da su neosnovani apelantovi
navodi u pogledu povrede prava na privatni i porodični
život, dom i prepisku iz člana II/3.f) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije, jer je odluka
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donesena na osnovu zakona koji je javno objavljen u
službenom glasilu i kojim je nedvosmisleno propisano
kada se može odbiti zahtjev stranca za odobrenje boravka
u BiH. U konkretnom slučaju, prema obrazloženju
Ministarstva, odbijanje apelantovog zahtjeva za odobrenje
privremenog boravka nije posljedica proizvoljnog
postupanja prvostepenog organa, jer se iz provedenih
dokaza nedvosmisleno može zaključiti da je prvostepeni
postupak proveden na osnovu zakona i da je odbijajuća
odluka donesena na osnovnu relevantnih zakonskih
propisa. "Obzirom da je u toku prvostepenog postupka
utvrđeno da je žalitelj stranac koji je evidentiran u ASF
bazi Generalnog sekretarijata Interpola i da žalitelj
predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom redu i nacionalnoj
sigurnosti BiH, uplitanje države u vršenje prava iz člana
II/3 tačka f) Ustava BiH i člana 8. Konvencije je
neophodna mjera u demokratskom društvu, odnosno
odbijanje zahtjeva za odobrenje privremenog boravka nije
nesrazmjerno legitimnom cilju kojem se teži jer je interes
države da štiti javni poredak ili sigurnost jači u odnosu na
interes žalitelja da sa porodicom živi u BiH. U skladu sa
navedenim, a po ocjeni ovog ministarstva nema povrede
člana II/3 tačka f) Ustava BiH i člana 8. Konvencije."
Ministarstvo je kao neosnovane odbilo i apelantove
žalbene navode u vezi s povredom prava na život i prava
lica da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili
ponižavajućem tretmanu ili kazni, uz obrazloženje da se
povreda ovih prava može razmatrati samo po zahtjevu u
postupku za međunarodnu zaštitu.
20. Protiv navedenog rješenja apelant je tužbom pokrenuo
upravni spor pred Sudom BiH koji je donio Presudu broj
U-411/09 od 23. decembra 2009. godine kojim je tužbu
odbio. U obrazloženju presude Sud BiH je naveo da je,
odlučujući o predmetnoj tužbi, imao u vidu odluke
Ustavnog suda broj AP 1222/07 od 4. oktobra 2008.
godine i AP 41/09 od 28. marta 2009. godine, kao i
presude Evropskog suda broj 3727/08 i Upravnog vijeća
Suda BiH broj U-176/09 od 22. maja 2009. godine. Zbog
toga je odlučio da je potrebno da se u konkretnom
predmetu održi usmena javna rasprava i pozovu stranke u
postupku da se izjasne o izvedenim dokazima u upravnom
postupku. Sud BiH je naveo da je radi ocjene pravilnosti
osporenog rješenja pribavio spis Ministarstva u kojem su
se nalazili izvještaji Državne agencije za istrage i zaštitu
BiH - Kriminalističkog istražnog odjela, Obavještajnosigurnosne agencije koja u smislu zakona vrši provjeru
stranaca s ciljem da utvrdi razloge sigurnosti, te
obavještenje NCB Interpol Sarajevo. Sud BiH je, s ciljem
da omogući apelantu da se suoči s "dokazima iz kojih
proizlazi da je međunarodni prijestupnik i da njegova
prisutnost kao stranca predstavlja prijetnju javnom redu i
nacionalnoj sigurnosti", zatražio od Obavještajnosigurnosne agencije da izdvoji akte koji ispunjavaju
zakonske uvjete za ukidanje elemenata tajnosti kako bi se
ti akti mogli prezentirati apelantu na usmenoj raspravi i
dati mu mogućnosti da se suoči s tim dokazima i da ih
obori. U vezi s tim, Sud BiH je naveo da je od
Obavještajno-sigurnosne agencije primio obavještenje da
"i pored maksimalnog razumijevanja nije u mogućnosti
udovoljiti zahtjevu ovog suda, jer spisi Interpola nisu spisi
agencije pa u skladu sa navedenim agencija nije u
mogućnosti raspolagati takvim spisima. Osim toga,
Agencija u svom dopisu obavještava Sud da nije u
mogućnosti neovlašteno otkrivati obavještajne izvore,
namjere i operacije osobe o kojoj se prikupljaju tajni
podaci, informacije zbog toga što je takva obaveza
propisana članom 27. stav 1. tačka 9. Zakona o
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obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH..." Sud BiH je
obrazložio da je na osnovu izvještaja koji ne spadaju u
kategoriju povjerljivih i tajnih podataka, a koji se nalaze u
spisu Ministarstva, utvrdio relevantne činjenice za
konkretan predmet vezane da apelantov dolazak u BiH,
njegov boravak u BiH i aktivnosti (osnivanje udruženja
građana "Ensarija", davanja intervjua u listu "SAFF" i
drugim medijima koji su ocijenjeni prijetećim u odnosu na
institucije koje vode postupak revizije državljanstava
naturaliziranih lica, predavanja u džamiji, te pokušaja
nabavke streljiva u prodavnici u naselju Stup u Sarajevu).
21. U obrazloženju je navedeno i da je, nakon što su saslušane
obje strane u postupku, na osnovu iskaza i ocjene
navedenih dokumenata kao i sadržaja osporenog rješenja,
Sud BiH utvrdio da je pravilan zaključak Ministarstva da
su ispunjeni uvjeti iz člana 41. Zakona da se odbije
apelantov zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni
boravak. Sud BiH je naveo i da je Ministarstvo pravilno
ocijenilo da su prilikom odlučivanja o apelantovom
zahtjevu državni organi ovlašteni da procjenjuju da li će
strancu izdati odobrenje za boravak u državi jer se radi o
stvari koja spada u domen javnog prava svake zemlje, i
ako država uskrati pravo boravka određenom strancu to se
smatra aktom države koji isključivo pripada njenom javno
pravnom domenu. "Prema tome član 8. Evropske
konvencije ne nameće državi opštu obavezu da poštuje
izbor bračnih parova u kojoj će zemlji boraviti u toku
braka i da odobri nesmetano uživanje prava na privatni i
porodični život na svojoj teritoriji." Pri tome je Sud BiH
naveo da su navedena utvrđenja Ministarstva zakonita i
pravilna, te nisu dovedena u sumnju jer iz navedenih
izvještaja proizlazi da je apelant predstavljao ozbiljnu
prijetnju javnom redu i nacionalnoj sigurnosti, a "kako je
interes države da štiti javni poredak ili sigurnost jači u
odnosu na interese žalitelja da sa porodicom živi u Bosni i
Hercegovini, to je tuženi pravilno odlučio kada je odbio
zahtjev tužitelja za odobrenje privremenog boravka na
osnovu braka sa državljankom BiH."
22. Sud BiH je naveo i da smatra da u toku saslušanja apelant
niti jednom činjenicom ni pravno relevantnim dokazom
nije osporio navedeno utvrđenje Ministarstva, izuzev što
je iznio paušalne ocjene da ne predstavlja prijetnju javnoj
sigurnosti BiH, te je ocijenio neosnovanim apelantove
navode da nema nikakve veze s matičnom zemljom i da je
zaboravio arapski jezik, te da bi iz tih razloga u slučaju
povratka u Siriju tamo bio stranac. Prema obrazloženju
Suda BiH iz podataka u spisu i dostavljenih priloga
proizlazi da je apelant uredno, svake dvije godine, dobijao
pasoš Sirije te da se od svoje 35 godine uredno javljao
Ministarstvu odbrane države Sirije radi odlaganja
odsluženja vojnog roka. Navedeno je da iz novinskih
članaka i pisama kojima se apelant obraćao nadležnim
institucijama BiH povodom formiranja Državne komisije
za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana
proizlazi da je apelant u više navrata istupao u medijima i
davao izjave, te da je pri tom imao podršku većeg broja
građana iz FBiH koji su se ogledali u protestnim
skupovima pred institucijama BiH, pa se stoga ne dovodi
u pitanje mogućnost da bi takva istupanja mogla izazvati
narušavanje javnog reda i mira. Osim toga, Sud BiH je
naveo da apelant u toku postupka nije osporavao niti je
prilagao dokaze da nije evidentiran u nominalnoj ASF
bazi Generalnog sekretarijata Interpola kao međunarodni
prijestupnik "...pa Sud zaključuje da su osporene odluke
zasnovane na relevantnim odredbama materijalnog
zakona, koje su jasne i nedvosmislene i čija primjena nije
bila proizvoljna...".
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23. Konačno, Sud BiH je naveo i da je u konkretnom slučaju
samo odlučivao o apelantovom zahtjevu za izdavanje
odobrenja boravka u BiH, da je u dispozitivu rješenja
ukazano na njegovu zakonsku obavezu da dobrovoljno
napusti teritoriju BiH, te da iz tog razloga apelant u
predmetnom postupku nije mogao isticati prigovor da je
donošenjem navedenog rješenja povrijeđeno njegovo
pravo na porodični život.
Nalog za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH
24. Rješenjem Sektora za azil broj UP-1-08/1-41-1-216-30/07
od 15. januara 2010. godine apelantu je određen rok od 15
dana od dana pravosnažnosti tog rješenja da dobrovoljno
napusti teritoriju BiH ukoliko nema zakonit boravak. U
obrazloženju rješenja je navedena hronologija postupaka
koje je apelant vodio pred organima BiH s ciljem da
dobije azil i privremeni boravak u BiH te je, između
ostalog, navedeno da je postupajući po Presudi Suda BiH
broj U-730/08 od 17. novembra 2008. godine Ministarstvo
donijelo Rješenje broj UP-1-08/1-41-1-216-18/07 od 6.
marta 2009. godine kojim je utvrđeno da je miješanje u
apelantov privatni i porodični život u postupku
udaljavanja s teritorije BiH opravdano i proporcionalno
ozbiljnosti prijetnje po nacionalnu sigurnost, kao i
dopunsko Rješenje broj UP-1-08/1-41-1-216-21/07 od 18.
marta 2009. godine kojim je odbijen apelantov zahtjev za
neudaljavanje s teritorije BiH, a protiv kojih je apelant
pokrenuo upravni spor pred Sudom BiH. Sud BiH je
Presudom broj U-185/09 od 17. augusta 2009. godine
uvažio apelantovu tužbu, poništio navedena rješenja
Ministarstva i predmet vratio na ponovno rješavanje uz
obrazloženje da Ministarstvo nije postupilo po odredbama
Zakona niti po uputama Ustavnog suda i Suda BiH, i nije
uopće riješilo onaj dio zahtjeva koji je u uskoj vezi sa
zahtjevom za odobrenje azila a koji treba po službenoj
dužnosti ispitati - pravo na supsidijarnu zaštitu i u vezi s
tim nalaganje napuštanja teritorije BiH. U ponovnom
postupku Ministarstvo je donijelo rješenje kojim je
apelantu određen rok za dobrovoljno napuštanje teritorije
BiH. To je rok od 15 dana od dana pravosnažnosti rješenja
protiv kojeg je apelant pokrenuo upravni spor pred Sudom
BiH. Sud BiH je Presudom broj U-566/09 od 15.
decembra 2009. godine tužbu uvažio, osporeno rješenje
Ministarstva poništio i predmet vratio na ponovno
rješavanje. Navedenom presudom Ministarstvu je
naloženo da u ponovnom postupku postupi prema
uputama suda iz prethodno navedene presude i Presude
broj U-730/08 od 17. novembra 2009. godine, imajući u
vidu i član 79. Zakona. Tim članom je propisano da se
podnosiocu zahtjeva za azil, koji je prethodno iscrpio sve
pravne lijekove i čiji je zahtjev odbijen pravosnažnim
rješenjem ali za kojeg se utvrdi da se i pored toga ne može
udaljiti s teritorije BiH iz razloga propisanih članom 60.
Zakona, izdaje dozvola za privremeni boravak iz
humanitarnih razloga u smislu člana 35. stav 1. tačka d)
Zakona. U presudi je navedeno i da u ponovnom postupku
treba imati u vidu i odredbu istog člana tačka e) Zakona
kojom se propisuje da će se privremeni boravak iz
humanitarnih razloga izuzetno odobriti strancu koji ne
ispunjava uvjete za odobrenje boravka po ovom zakonu
ako postoje drugi razlozi humanitarne prirode čiju
valjanost utvrđuje nadležna organizaciona jedinica
Ministarstva u sjedištu, ali i odredba stava 2. istog člana, s
obzirom da se iz ovog razloga može odobriti boravak iz
humanitarnih razloga ako će to omogućiti sudski postupak
u kojem se pojavljuje u svojstvu privatnog tužitelja,
oštećenog ili svjedoka. Navedeno je da o tome treba voditi
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računa, posebno ako se uzme u obzir činjenica da pitanje
statusa privremenog boravka nije pravosnažno okončano
niti je pokrenut postupak za apelantovo prisilno
udaljavanje s teritorije BiH, te činjenica da Ustavni sud
nije odlučio o apelantovoj apelaciji izjavljenoj protiv
Presude Suda BiH broj U-749/08 od 17. novembra 2008.
godine.
25. U vezi s tim je navedeno da je Sektor za azil zakazao i
održao razgovor s apelantom 4. januara 2010. godine u
prisustvu njegovog punomoćnika i predstavnika UNHCRa na kojem je apelantu data mogućnost da se izjasni o
eventualnoj povredi prava na porodični život u postupku
vezanom za azil. Zatim, navedeno je da je na razgovoru
apelant izjavio da je na teritoriju bivše Jugoslavije došao
prije 27 godina od čega je 17 godina boravio u BiH, te da
od 1994. godine neprekidno boravi na teritoriji BiH, da su
u saobraćajnoj nesreći u Siriji nastradali njegov otac,
majka i brat, kao i da iz tog razloga nema veza sa Sirijom
zbog čega je zaboravio arapski jezik. Apelant je naveo da
je primio bosanski način življenja, da u BiH ima
ekonomsku stabilnost i da njegova djeca ne znaju nikog
od njegove porodice u Siriji jer su imali priliku jedino
upoznati njegovu majku koja je dolazila u posjetu u BiH,
ali da je ona sad mrtva. Apelant je izjavio da ni njegova
supruga nema nikog od porodice u BiH jer njena uža
porodica živi u Švicarskoj, da je njegova supruga oboljela
od karcinoma te da je njegovim odlaskom u Imigracijski
centar njegova porodica izgubila stub i hranitelja,
suprugino zdravstveno stanje se pogoršalo a djeca lošije
uče i ponašanje u školi im je pogoršano. S tim u vezi
apelant je naveo i da se zbog njegovog smještaja u
Imigracijski centar supruga morala zaposliti i prebaciti na
sebe obaveze koje je ranije on obavljao, što joj pričinjava i
psihičko i fizičko opterećenje, te da bi njegovim
udaljavanjem iz zemlje došlo do povrede prava na
porodični život.
26. U vezi s apelantovim navodima o povredi prava na
porodični život, Sektor za azil je naveo da se u postupku
po zahtjevu za azil ne odlučuje o napuštanju BiH,
odnosno o udaljavanju podnosioca zahtjeva za azil iz BiH.
U skladu s članom 87. stav 6. Zakona, rješenje o
protjerivanju stranca iz BiH, sa zabranom ulaska i boravka
u BiH u određenom razdoblju, donosi Služba po službenoj
dužnosti ili na obrazloženi prijedlog druge organizacione
jedinice Ministarstva, organa za provedbu Zakona ili
drugog organa. Navedeno je da iz toga proizlazi da Sektor
za azil nije stvarno nadležna organizaciona jedinica za
izricanje mjere protjerivanja odnosno nalaganja strancu
izlaska iz BiH i zabranu ulaska i boravka u BiH u
određenom vremenskom periodu. Prema navodu Sektora
za azil, rješenjem kojim se odbija zahtjev za azil, o čemu
je riječ u konkretnom slučaju, određuje se rok za
dobrovoljno napuštanje BiH, ali se takvo rješenje ne može
prinudno izvršiti jer, tek ako lice ne napusti dobrovoljno
teritoriju BiH a nije ostvarilo pravo na boravak na neki
drugi način, može doći do izricanja mjere protjerivanja o
čemu odlučuje druga organizaciona jedinica – Služba u
odvojenom postupku (član 88. Zakona). "Rok za
dobrovoljno napuštanje teritorije BiH se određuje u
svakom slučaju kod odbijanja zahtjeva za azil i ne
prethodi mu nikakav postupak osim utvrđivanja uvjeta za
dodjelu izbjegličkog statusa ili privremenog boravka iz
humanitarnih razloga u skladu s članom 35. stav 1. tačka
5) Zakona. Ako je zahtjev odbijen, o čemu je i u
konkretnom slučaju riječ, Sektoru za azil Zakonom nije
ostavljena druga mogućnost izuzev da podnosiocu
zahtjeva odredi rok za dobrovoljno napuštanje teritorije
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BiH. Kao što se u samoj presudi navodi, odbijanje
zahtjeva za azil bez određivanja roka za dobrovoljno
napuštanje teritorije BiH bi bilo i bespredmetno."
27. Sektor za azil je obrazložio da je u apelantovom slučaju
specifično to što on paralelno vodi više postupaka koji se
tiču njegovog boravka u BiH, te da se u presudi Suda BiH
navodi da nije okončan postupak po zahtjevu za
privremeni boravak što apelantu daje pravo na boravak u
BiH, te da u tom smislu rok za dobrovoljno napuštanje
teritorije BiH neće teći sve dok apelant ima zakonit
boravak u BiH, pa da ukoliko apelant reguliše boravak u
BiH nije ni dužan napustiti teritoriju BiH u kojem slučaju
ovaj rok neće ni imati nikakva značaj. Sektor za azil je
naveo da, s tim u vezi, uvažava apelantovo pravo da ističe
povredu prava na porodični život, te njegovo pravo da po
tom osnovu i ostvari pravo na boravak na teritoriji BiH,
ali da ne može utvrđivati povredu tog prava u slučaju da
apelant bude protjeran iz BiH s obzirom na svoju
nadležnost a pored toga što bi prejudicirao odluke drugih
organizacionih jedinica budući da u apelantovom slučaju
nikada nije pokrenut postupak protjerivanja, a nije
pravosnažno okončan ni postupak odobravanja
privremenog boravka.
28. Dalje, Sektor za azil je u rješenju naveo da je apelant u
vezi sa svojim navodima priložio novinske članke pobliže
navedene u rješenju, kao i izvod iz sirijskog Zakona o
državljanstvu -odredbe koje se odnose na gubitak sirijskog
državljanstva odricanjem ili brakom i njegovo vraćanje. S
tim u vezi, Sektor za azil je naveo da novinski članci ne
mogu predstavljati valjan dokaz, te da je primjetno da se
svi članci izuzev jednog odnose na period prije donošenja
odluke po zahtjevu za azil. Oni ne predstavljaju nove
činjenice, odnosno ne mijenjaju bitno činjenično stanje
utvrđeno u postupku koji je prethodio donošenju odluke o
odbijanju zahtjeva za azil. Osim toga, Sektor za azil je
naveo da se Zakon o državljanstvu čiji je izvod apelant
priložio, pored toga što ne predstavlja novu činjenicu jer
je bio na snazi i u vrijeme rješavanja o zahtjevu za azil, ne
može ni dovesti u vezu s konkretnim slučajem. Sektor za
azil je obrazložio i da je apelant istakao da bi mu, ako bi
bio protjeran u Siriju, tamo prijetila smrtna kazna, ali da ta
organizaciona jedinica ne odlučuje o protjerivanju te da iz
tog razloga ne može ni ulaziti u razloge protjerivanja,
odnosno prejudicirati odluku o protjerivanju i o
eventualnim posljedicama protjerivanja. Sektor za azil je
naveo i "važno je napomenuti da Sektor za azil
postupajući po konkretnom zahtjevu za azil, nije utvrdio
činjenicu da je podnosilac zahtjeva prijetnja nacionalnoj
sigurnosti, niti je zbog takve činjenice odbio zahtjev za
azil. Zakon o kretanju i boravku stranaca iz 2003. godine
po kojem je riješen zahtjev za azil A. H. I. nije ni
poznavao takvu mogućnost."
29. Protiv navedenog rješenja apelant je tužbom pokrenuo
upravni spor pred Sudom BiH koji je Presudom broj U163/10 od 17. decembra 2010. godine tužbu odbio. U
obrazloženju presude je navedeno da iz spisa predmeta
proizlazi da je tuženi organ odbio apelantov zahtjev za
azil i da je odbijanjem zahtjeva imao zakonsku obavezu
da apelantu odredi rok za dobrovoljno napuštanje teritorije
BiH. Navedeno je da je nadležni organ, postupajući po
odlukama Ustavnog suda BiH i Suda BiH, proveo
ponovni postupak, ponovno ocijenio dokaze i saslušao
apelanta u vezi s navodima o povredi prava na porodični
život, te pravilno utvrdio da odbijanje zahtjeva za azil, kao
i donošenje odluke o roku za dobrovoljno napuštanje
teritorije BiH nisu, u konkretnom slučaju, doveli do
povrede prava iz člana 8. Evropske konvencije i člana
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II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine. U obrazloženju je
navedeno da je tuženi pravilo konstatovao da određivanje
roka za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH ne
predstavlja mjeru koja se može prinudno izvršiti. U
slučaju da apelant u ostavljenom roku zemlju ne napusti
dobrovoljno, može pokrenuti poseban postupak
protjerivanja a odluku donosi druga organizaciona
jedinica Ministarstva. Okolnost da je apelantu određen rok
za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH, prema
obrazloženju presude, ne predstavlja odluku o
protjerivanju jer se takva odluka donosi tek nakon proteka
roka za dobrovoljno izvršenje u posebnom postupku. Ako
postoje uvjeti iz člana 88. stav 1. Zakona, prema odredbi
tačke d) strancu može biti izrečena mjera protjerivanja
ako je ostao u BiH nakon prestanka važenja izbjegličkog
statusa, supsidijarne zaštite ili privremene zaštite, ili u
slučaju odbijanja zahtjeva za azil nakon što su se stekli
uvjeti iz člana 117. tog Zakona, a boravak nije ostvario u
skladu sa zakonom. Zatim, navedeno je da je u toku
trajanja predmetnog postupka odbijen i apelantov zahtjev
za odobrenje privremenog boravka Presudom tog suda
broj U-411/09 od 28. decembra 2009. godine. U
obrazloženju te presude dati su iscrpni razlozi vezani za
okolnost moguće povrede prava na privatnost i porodični
život iz člana 8. Evropske konvencije,.
30. Imajući u vidu da je apelantu odbijen zahtjev za azil,
zahtjev za supsidijarnu zaštitu kao i zahtjev za odobrenje
privremenog boravka po osnovu braka s državljankom
BiH, te činjenicu da je direktna posljedica ovakvih odluka
mogućnost pokretanja postupka protjerivanja u zemlju
porijekla, Sud BiH je s posebnom pažnjom razmatrao
nalaz tuženog u pogledu ocjene proporcionalnosti između
potrebe države za zaštitom javnog interesa i sigurnost
izricanjem mjere protjerivanja i efekata te mjere na
apelantov porodični život, prilikom čega je za ocjenu
proporcionalnosti valjalo razmotriti pitanje dužine
boravka u BiH, intenzitet veza koje on i dalje ima u zemlji
porijekla, kontakte koje održava, ekonomsku zavisnost, a i
mogućnost nastavka zajedničkog života s članovima
njegove porodice. Sud BiH je također ponovio i već
navedene činjenice utvrđene u postupcima koje je vodio
apelant, te obrazložio da "Sud svakako ozbiljno pristupa
činjenici da je tužilac s državljankom BiH stekao troje
djece, da su ta djeca državljani BiH i da su, prihvatljivo je,
njihove veze sa ovom zemljom čvršće i jače nego veze sa
tužiočevom zemljom porijekla. Nema opravdanja da se
supruga i djeca na bilo koji način primoravaju na odlazak
iz svoje zemlje, što ne utiče na činjenicu da to može biti
stvar izbora. Naravno da se prisila prema tužiocu mora
odraziti i prema članovima porodice, pa je upravo ovdje
najjače pitanje proporcionalnosti. Sud smatra da je, osim
činjenice da je tužioca nadležni organ ocijenio opasnim po
javni red i nacionalnu sigurnost BiH, bitno naglasiti da je
kompletan boravak tužioca u BiH prožet netačnim
podacima, ovi podaci se plasiraju zavisno od tužiočevih
trenutnih potreba, počevši od vremena dolaska u BiH,
vremena zaključenja braka, preko učešća u različitim
političkim organizacijama u Siriji do kontakata sa licima
koja su proglašena nepoželjnim u BiH i članstva u
udruženjima koja se deklarišu kao humanitarna, ali je u
javnosti ocjena drugačija. Nijedan od datih podataka nije
apsolutno tačan, provjera u postupcima pred organima
tužene ili u sporu pred ovim sudom ukazuje na vješto
korištenje podataka za trenutne potrebe tužioca, te na
nepoštovanje propisa BiH, jer se dati podaci pokazuju kao
netačni".
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31. Osim toga Sud BiH je naveo da apelant nije došao u BiH
kao dijete niti je došao sa srodnicima da bi se moglo iz tog
razloga reći da je zaboravio običaje svojih sunarodnjaka i
primio običaje BiH, te da njegov boravak u BiH nije ni
dug niti konstantan osim možda boravka 15 do 16 godina
počevši od 1994. godine ili od dana sklapanja braka, dok
su veze sa njegovom rodnom zemljom mnogo duže i
neprekinute. Sud BiH je obrazložio da apelant nije došao
u BiH ni kao izbjeglica niti ima uvjete za sticanje tog
statusa niti za supsidijarnu zaštitu, odnosno da njegov
boravak ali i cjelokupno ponašanje predstavlja prevarno
ponašanje i kršenje pozitivnih propisa BiH, te da su
apelantovi kontakti i lični odnosi sa osobama iz kruga lica
koja su prepoznata kao bliska sigurnosno opasnim
organizacijama stavili apelanta na listu osoba koje su
prijetnja sigurnosti BiH.
32. Imajući u vidu sve navedeno, Sud BiH je zaključio da
navedeni razlozi ne čine opravdanim apelantovo
pozivanje na povredu prava na porodični život iz člana
II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske
konvencije, te da u konkretnom predmetu i nije izrečena
mjera protjerivanja niti se radi o ekstradiciji nego o
određivanju roka za dobrovoljno izvršenje odluke o
odbijanju zahtjeva za azil pa i u tom slučaju Sud BiH
smatra da je u konkretnom slučaju miješanje u apelantov
privatni život u potpunosti opravdano i proporcionalno
potrebi za zaštitom nacionalnog interesa. Sud BiH je
zaključio i da je, s aspekta člana II/3.f) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije, opravdano i
određivanje roka apelantu za dobrovoljno napuštanje
teritorije BiH, te da nema povrede navedenog prava
budući da je izrečena mjera proporcionalna karakteru
zaštićenog dobra.
33. Protiv navedene presude apelant je podnio zahtjev za
vanredno preispitivanje sudske odluke, koji je Sud BiH
Presudom broj Uvl-2/11 od 14. februara 2011. godine
odbio kao neosnovan. U obrazloženju presude Sud BiH je
ponovio činjenice iz presude čije je vanredno
preispitivanje apelant tražio i zaključio da navodi koji se
nalaze u spisu predmeta ne čine opravdanim apelantovo
pozivanje na povredu člana II/3.f) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije "pogotovo
imajući u vidu da u konkretnom slučaju nije izrečena
mjera protjerivanja niti se radi o ekstradiciji, nego o
određivanju roka za dobrovoljno izvršenje odluke nakon
odbijanja zahtjeva za azil i da rok od 15 dana iz utuživog
rješenja ne predstavlja automatsko protjerivanje niti
predstavlja ekstradiciju. Predmet ovog upravno-sudskog
postupka nije tužiteljeva deportacija odnosno prisilno
napuštanje teritorije BiH. To je predmet drugog postupka
u kojem nadležni organ ispituje eventualne povrede člana
8. Evropske konvencije." Imajući u vidu navedeno, Sud
BiH je odbio apelantov zahtjev za vanredno preispitivanje
Presude tog suda broj U-163//10 od 17. decembra 2010.
godine. Apelant navedenu presudu nije osporavao
apelacijama.
Stavljanje pod nadzor
34. Rješenjima Službe broj UP-1/19.5.-07.3-25/08 od 23.
septembra 2010. godine, UP-1/19.4.1.-07.3-12-26/08 od
22. oktobra 2010. godine, broj UP-1/19.4.1.-07.3-1227/08 od 23. novembra 2010. godine, broj UP-1/19.4.1.07.3-12-28/08 od 22. decembra 2010. godine, broj UP1/19.4.1.-07.3-12-29/08 od 21. januara 2011. godine, broj
UP-1/18.8-07.3-12-30/08 od 21. februara 2011. godine,
broj UP-1/18.8-07.3-12-31/08 od 31. marta 2011. godine,
UP-1/18.8-07.3-12-32/08 od 20. aprila 2011. godine, UP-
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1/18.8-07.3-12-33/08 od 20. maja 2011. godine UP1/18.8-07.3-12-34/08 od 20. juna 2011. godine, UP1/18.8-07.3-12-35/08 od 21. jula 2011. godine, UP1/18.8-07.3-12-36/08 od 18. augusta 2011. godine, UP1/18.8-07.3-12-37/08 od 19. septembra 2011. godine, UP1/18.8-07.3-12-38/08 od 19. oktobra 2011. godine, UP1/18.8-07.3-12-39/08 od 16. novembra 2011. godine,
izuzetno je produžen nadzor nad apelantom i njegov
smještaj u Ustanovu za prihvat stranaca Službe Imigracijski centar u Istočnom Sarajevu, za periode
pobliže navedene u rješenjima, uz obrazloženja da je
mjera nadzora neophodna radi sprečavanja slobodnog i
neograničenog kretanja zbog prijetnje javnom poretku,
javnom redu i miru i sigurnosti BiH, kao i radi
osiguravanja mjere protjerivanja uz navođenje dokaza i
razloga interpretiranih u prethodnim tačkama ove odluke,
a s obzirom da, prema obrazloženju Službe, nije bilo
izmjena u konkretnom predmetu. U suštini, u svim
rješenjima je navedeno da je apelantu izuzetno produžen
nadzor na osnovu odredbe člana 99. stav 2. tačka b) i
člana 102. stav 5. Zakona, kao i da je mjera nadzora
određena nakon što je odbijen njegov zahtjev za
odobrenje privremenog boravka i da je mjera nadzora
produžavana u skladu sa zakonskim rokovima. U
rješenjima je konstatirano da je odlukom Ustavnog suda o
privremenoj mjeri od 31. januara 2009. godine naloženo
svim organima javne vlasti u BiH da ne preduzimaju
nijednu radnju s ciljem da prinudno udalje apelanta iz
BiH, pa kako svi sudski i upravni postupci koje apelant
vodi i koji se vode protiv njega nisu okončani, postoje
naročite okolnosti koje opravdavaju zaključak da su
ispunjene zakonske pretpostavke za izuzetno produženje
nadzora nad apelantom.
35. Protiv navedenih rješenja apelant je izjavio žalbe
Ministarstvu koje je rješenjima broj UP-2-06-07-2-173/10
od 27. septembra 2010. godine, UP-2-07-07-2-192/10 od
25. oktobra 2010. godine, broj UP-2-07-07-2-207/10 od
24. novembra 2010. godine, broj UP-2-06-07-2-221/10 od
24. decembra 2010. godine, broj UP-2-06-07-2-10/11 od
21. januara 2011. godine, broj UP-2-06-07-2-26/11 od 23.
februara 2011. godine, broj UP-2-06-07-2-37/11 od 25.
marta 2011. godine, UP-2-06-07-2-58/11 od 22. aprila
2011. godine, UP-2-06-07-2-69/11 od 24. maja 2011.
godine, UP-2-06-07-2-78/11 od 22. juna 2011. godine,
UP-2-06-07-2-90/11 od 22. jula 2011. godine, UP-2-0707-2-107/11 od 19. augusta 2011. godine, UP-2-06-07-2119/11 od 20. septembra 2011. godine, UP-2-07-07-2133/11 od 21. oktobra 2011. godine, UP-2-06-07-2149/11 od 18. novembra 2011. godine žalbe odbilo kao
neosnovane u potpunosti prihvatajući obrazloženja
prvostepenog organa.
36. Protiv navedenih rješenja apelant je tužbom pokrenuo
upravne sporove pred Sudom BiH koji je donio presude
broj S1 0 002450 10 U od 30. septembra 2010. godine, S1
3 U 003272 10 U od 29. oktobra 2010. godine, broj S1 3
U 003593 10 U od 29. novembra 2010. godine, S1 3 U
003880 10 U do 29. decembra 2010. godine, broj S1 3 U
004125 11 U od 26. januara 2011. godine, broj S1 3 U
004840 11 U od 28. februara 2011. godine i broj S1 3 U
005324 11 U od 31. marta 2011. godine, S1 3 U 005730
11 U od 27. aprila 2011. godine, S1 3 U 005945 11 U od
26. maja 2011. godine, S1 3 U 006158 11 U od 28. juna
2011. godine S1 3 U 006481 11 U od 26. jula 2011.
godine, S1 3 U 006983 11 U od 23. augusta 2011. godine,
S1 3 U 007375 11 U od 23 septembra 2011. godine, S1 3
U 007664 11 U od 26. oktobra 2011. godine, S1 3 U
007375 11 U od 24. novembra 2011. godine, kojim je
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tužbe odbio uz obrazloženja da je utvrdio da su rješenja
donesena na osnovu relevantnih zakonskih odredbi i uz
pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje. Naime, Sud
BiH je u svim presudama, u suštini, naveo da je prema
odredbama člana 101. stav 4. Zakona zakazao saslušanje
apelanta (datumi saslušanja detaljno su navedeni u
presudama) i da je prilikom saslušanja apelant ostao kod
navoda iznesenih u tužbi. Kako je, prema obrazloženju
Suda BiH, predmet konkretnih postupaka postojanje bitno
izmijenjenih okolnosti, odnosno razloga zbog kojih je
apelant stavljen pod nadzor te, kako iz podataka u spisu i
iz obrazloženja osporenih rješenja proizlazi da nije došlo
do bitno izmijenjenih okolnosti, sud je zaključio da i dalje
postoje razlozi zbog kojih je apelant stavljen pod nadzor a
koji su propisani članom 99. stav 2. tačka b) Zakona.
Osim toga u presudama je, između ostalog, navedeno da
osporenim rješenjima o izuzetnom produženju pritvora
nije došlo do povreda apelantovih prava iz čl. 8. i 5.
Evropske konvencije, jer se apelantovim stavljanjem pod
nadzor ne vrijeđaju ljudska prava apelantove porodice niti
njegova lična prava, jer država ima pravo da prema
apelantu preduzima zakonom propisane mjere na način i
po postupku kako je to određeno osporenim rješenjima.
Navedeno je da prema Zakonu, Ustavu i Evropskoj
konvenciji stavljanje apelanta pod nadzor ima prioritet u
odnosu na privatni život. Sud BiH je obrazložio i da
apelantu nisu povrijeđena ni prava iz člana 5. stav 1. tačka
f. Evropske konvencije, jer je tim članom propisano da je
zakonito lišavanje slobode lica s ciljem sprečavanja
ilegalnog ulaska u zemlju ili lica protiv kojeg je u toku
postupak deportacije ili ekstradicije. Pri tome se Sud BiH
pozvao i na Odluku Ustavnog suda broj AP 1626/09 od
24. juna 2009. godine u kojoj je, između ostalog, Ustavni
sud zaključio da se u tom predmetu radi o zakonitom
lišavanju slobode stranca u smislu člana 5. stav 1. tačka f.
Evropske konvencije kada je stranac lišen slobode na
osnovu odredaba člana 99. st. 1. i 2. tačka b. Zakona.
Osim toga, u presudama donesenim nakon marta 2011.
godine navedeno je da je Evropski sud 16. marta 2011.
godine donio privremenu mjeru kojom se organima BiH
zabranjuje da preduzimaju bilo kakve radnje u vezi sa
apelantovom deportacijom, te da su se i iz tog razloga
stekli uvjeti za daljnje izuzetno produženje nadzora nad
apelantom, a u vezi i sa već navedenim razlozima.
Deportacija
37. Rješenjem Službe broj UP-1/18.5.1-07.3-4/11 od 1.
februara 2011. godine utvrđeno je da se apelant protjeruje
sa teritorije BiH i naloženo mu je da napusti teritoriju BiH
u roku od 15 dana od dana dostavljanja predmetnog
rješenja pod prijetnjom prisilnog izvršenja, te je apelantu
zabranjen ulazak i boravak na teritoriji BiH u periodu od
pet godina računajući od dana napuštanja BiH. U
obrazloženju rješenja je ponovljena kompletna
hronologija postupaka koje je apelant vodio pred
organima BiH, utvrđeno činjenično stanje i činjenice u
vezi sa donesenom privremenom mjerom Evropskog suda
i Ustavnog suda te je, s tim u vezi, zaključeno da je,
imajući u vidu sve navedeno kao i činjenicu da apelant
nije dobrovoljno napustio teritoriju BiH, apelantu
potrebno izreći mjeru protjerivanja kao i zabranu ulaska i
boravka na teritoriji BiH u periodu od pet godina od dana
protjerivanja. Navedeno je i da je apelantu odbijen zahtjev
za međunarodnu zaštitu, utvrđeno da ne ispunjava uvjete
za dodjelu izbjegličkog statusa ili privremenog
humanitarnog boravka, kao i da mu je odbijen zahtjev za
boravak po osnovu braka sa državljankom BiH "te imajući
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u vidu činjenicu da je direktna posljedice ovih odluka
upravo rješenje kao u dispozitivu, s posebnom pažnjom
razmatrana je ocjena proporcionalnosti između potreba
države za zaštitom javnog interesa i bezbjednosti i efekat
izricanja ove mjere u odnosu na porodični život" apelanta.
Dalje je navedeno i "o razlozima koje je predmetno lice
navodilo u postupcima po zahtjevu za boravak i azil a koji
se odnose na navodne povrede njegovog prava na
porodični život, iz obrazloženja svih odluka i presuda
nadležnih upravnih i sudskih organa, donesenih na
temelju neposredne primjene Evropske konvencije u
ponovnom postupku, na jasan način proizlazi da su takvi
navodi vrlo ozbiljno razmatrani, te procijenjeni
neopravdanim, što opet govori u prilog opravdanosti
miješanja u privatni i porodični život imenovanog od
strane državnih organa. Uplitanje u pravo na porodični i
privatni život, s obzirom na gore iznesene činjenice, u
predmetnom slučaju je proporcionalno u odnosu na
karakter zaštićenog dobra." Ministarstvo je navelo da
"poštujući privremenu mjeru Suda u odnosu na A.H.I. a
koja shodno članu 77. stav 6. Pravila Ustavnog suda BiH
proizvodi pravno djelovanja do donošenja konačne odluke
o gore navedenoj apelaciji, ovaj organ sve dok je na snazi
ista neće preduzimati daljnje mjere i radnje s ciljem
prisilnog udaljenja A.H.I. iz BiH, tačnije neće donositi
zaključak o dozvoli izvršenja rješenja i protjerivanju."
38. Iz Informacije Suda BiH proizlazi da je apelant protiv
Rješenja Službe broj UP-1/18.5.1-07.3-4/11 od 1. februara
2011. godine izjavio žalbu Ministarstvu koje je Rješenjem
broj UP-2-06-07-219/11 od 2. marta 2011. godine žalbu
odbilo, te da je iz CMS sistema predmeta upravnih
sporova vidljivo da je apelant protiv navedenog rješenja
Ministarstva podnio tužbu Sudu BiH o kojoj do dana
donošenja ove odluke Ustavnog suda nije riješeno, a o
čemu ni apelant nije dostavio nikakve informacije.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
39. Apelant se žali da su mu osporenom Presudom Suda BiH
broj U-411/09 i odlukama upravnih organa koje su
prethodile donošenju navedene presude povrijeđena prava
zaštićena članom II/3.a), b), e), f), g), h) i i) i članom II/4.
Ustava Bosne i Hercegovine, kao i prava zaštićena čl. 2,
3, 6, 8, 9, 10, 11. i 14. Evropske konvencije. Povredu
navedenih prava apelant vidi u tome što smatra da je
pobijana presuda utemeljena na "razlozima" koji ukazuju
da apelant predstavlja prijetnju javnom redu i nacionalnoj
sigurnosti, a da mu u toku postupka nije data mogućnost
da se o njima izjasni. U odnosu na povredu prava na
porodični život iz člana 8. stav 1. Evropske konvencije,
apelant je istakao da je tokom boravka u BiH zaključio
brak sa bosanskohercegovačkom državljankom, s kojom
ima troje djece koja su bosanskohercegovački državljani.
Apelant smatra da on, njegova supruga i djeca imaju
pravo na potpunu porodicu, odnosno pravo da žive
zajedno. Dalje, apelant zaključuje da je pobijanom
odlukom višestruko povrijeđeno pravo na porodični život,
ne samo njemu već i njegovoj djeci i supruzi, jer bi
njegovo protjerivanje posredno značilo i protjerivanje
članova njegove porodice, kao državljana BiH. Smatra da
intencija zakonodavca u svakom slučaju nije protjerivanje
vlastitih državljana. Budući da je pobijanom odlukom
pravosnažno okončan upravni postupak po njegovom
zahtjevu za izdavanje odobrenja privremenog boravka u
Bosni i Hercegovini, u kojem je određeno dobrovoljno
napuštanje Bosne i Hercegovine, apelant smatra da postoji
opasnost od njegovog izgona iz Bosne i Hercegovine.
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Apelant navodi i da činjenice koje su organi naveli kao
razloge za odbijanje zahtjeva za privremeni boravak, a
kao što su - davanje pogrešnih podataka u vezi s
osuđivanosti, vrijeme boravka u BiH i učešće u oružanim
snagama za vrijeme rata, njegova uloga osnivača
udruženja
"Ensarija",
okupljanje
građana
pred
institucijama BiH, njegovo istupanje u medijima i
predavanja koja je držao u džamiji u Sokolović koloniji govore u prilog apelatnovoj tvrdnji da su mu povrijeđena
sva navedena prava. Apelant navodi i da bi, ukoliko bude
protjeran u Siriju, odmah bio uhapšen gdje postoji realna
opasnost da mu bude ugroženo pravo na život.
40. U vezi s navedenom odlukom, apelant navodi da Sud BiH
daje netačan navod da nije sa sigurnošću utvrđeno od kada
se on nalazi u BiH, te da je netačan i navod da nije
utvrđen tačan datum od kada je bio u Oružanim snagama
RBiH budući da je u svim dosadašnjim postupcima jasno
istakao da je u BiH prvi put došao 15. septembra 1992.
godine i tu ostao do 1. januara 1993. godine kada je kao
logističar otišao iz BiH u Hrvatsku u Rijeku, gdje je i prije
stanovao, i to zbog problema s brodom na kojem je bila
humanitarna pomoć i vojna oprema, a koji se zadržao u
luci u Rijeci, gdje je i ostao i obavljao logističke poslove
sve do okončanja sukoba između HVO i Armije BiH.
Apelant navodi da je nekoliko puta u tom periodu ulazio i
izlazio iz BiH, te da je konačno došao u BiH 1995. godine
s tim da se u međuvremenu oženio u Hrvatskoj
državljankom BiH kao i da su brak potvrdili u Ambasadi
BiH u Hrvatskoj tako da je njegova supruga dala izjavu u
Ambasadi da je 24. maja 1993. godine sklopila brak s
apelantom. Apelant navodi i da je sve dokumente u vezi
sa naprijed rečenim predao Sudu BiH.
41. U vezi sa zaključcima Suda BiH u odnosu na intenzitet
odnosa koje i dalje apelant ima sa zemljom porijekla i
kontakata koje održava, te da nije dostavio nikakav dokaz
u korist svojih tvrdnji da je te veze izgubio a koje smatra
nepravilnim, apelant je citirao mišljenje profesora
Filozofskog fakulteta u Sarajevu u vezi dvojezičnosti i
polujezičnosti po kome stranci koji dolaze u neku zemlju s
namjerom da tu ostanu postepeno zapostavljaju svoj jezik
i kulturu, te nastoje da što prije nauče jezik zemlje u koju
su došli. Apelant navodi da je netačan i navod Suda BiH
da nikada nije prezentirao dokaze o smrti roditelja, jer je
Sudu dao na uvid kompletnu dokumentaciju od dana
njegovog izlaska iz Sirije do današnjeg dana, a među
kojima i dokaz o smrti roditelja. Apelant također navodi
da osporava sve navode Suda BiH u vezi s netačnim
podacima koje je dao u postupcima koje je vodio i vodi
pred organima BiH, te naglašava da je pogrešan zaključak
Suda BiH o vezanosti njegove porodice sa BiH, jer bi
njegovim protjerivanjem sa teritorije BiH njegova
porodica bila primorana da i sama napusti BiH i ide u
zemlju čiji niti jezik ni kulturu niti običaje ne poznaje. U
vezi s navodima iz osporenih odluka kojima mu se nalaže
da dobrovoljno napusti teritoriju BiH, apelant se poziva na
izdvojena mišljenja uz Odluku Ustavnog suda broj AP
3927/09 kao i na Odluku broj AP 1222/08 smatrajući da
su i dalje te odluke, odnosno izdvojena mišljenja,
primjenljive na njegov slučaj, osobito imajući u vidu da je
preko dvije godine zatvoren u Imigracijskom centru a da
Sud BiH ničim nije uspio dokazati da on predstavlja
potencijalnu opasnost po nacionalnu sigurnost BiH, već
svoj zaključak izvodi samo na osnovu činjenice da je
apelant stavljen na listu osoba koje predstavljaju prijetnju
sigurnosti.
42. Nadalje, apelant smatra da su mu navedenom presudom
povrijeđeni i pravo na slobodu misli, savjesti i vjere,
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pravo na slobodu izražavanja, pravo na slobodu mirnog
okupljanja i slobodu udruživanja s drugima, pravo na
život i pravo na nediskriminaciju iz člana II/4. Ustava
Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije u
vezi sa navedenim članovima. Navode o povredi ovih
prava apelant temelji na činjenici da su kao razlozi zbog
kojih je proglašen prijetnjom po nacionalnu sigurnost
navedena održavanja niza skupova pred institucijama
BiH, istupanje u javnosti putem časopisa i držanjem
predavanja u džamiji, osnivanje udruženja građana
"Ensarija" što se prema apelantovim navodima direktno
kosi sa navedenim pravima koja su garantirana Ustavom i
Evropskom konvencijom, i čime se otvara mogućnost
njegovog protjerivanja s teritorije BiH u Siriju čime bi mu
bio ugrožen život, te da je zbog vjere, političkog i drugog
mišljenja, kao i nacionalnog i socijalnog porijekla
diskriminiran u odnosu na ostale građane.
43. Apelant smatra da su mu odlukama vezanim za
dobrovoljno napuštanje teritorije BiH (Presuda Suda BiH
broj U-163/10), kao i odlukama o deportaciji, povrijeđeni
pravo iz člana II/3.f) i b) Ustava Bosne i Hercegovine i čl.
8. i 3. Evropske konvencije jer bi se njegovim
protjerivanjem stekli svi uvjeti za razdvajanje od porodice
i torturu zabranjenu članom 3. Evropske konvencije,
kojom bi bio podvrgnut u zemlji porijekla i direktno bi bio
prekršen princip zabrane vraćanja propisan zakonom.
44. Apelant smatra da su mu odlukama vezanim za
produženje nadzora povrijeđeni pravo iz člana II/3.e)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske
konvencije, pravo iz člana 3. Evropske konvencije, prava
iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav
1. tačka f. i stav 4. Evropske konvencije, kao i pravo iz
člana 13. Evropske konvencije. Apelant navodi da je u
njegovom slučaju pritvor nezakonit po domaćem zakonu
zato što nema bilo kakvih opravdanih razloga za
vjerovanje da njegov boravak predstavlja rizik za javni
poredak, javni red i mir ili nacionalnu sigurnost, odnosno
da nadležni organi nisu iznijeli nikakve valjane razloge za
određivanje pritvora, pogotovo ako se ima u vidu da je
lišen slobode u periodu dužem od dvije godine. Apelant
navodi da mu nisu dati bilo kakvi dokazi, niti su takvi
dokazi navedeni u osporenim odluka, da bi bila vidljiva
osnovanost zaključka da apelant predstavlja prijetnju po
BiH niti je apelantu ikada predočena relevantna
dokumentacija mada je "on eksplicitno naglasio pred
Sudom BiH da ne može efikasno preispitati zakonitost
naloga za pritvor a posebno navoda o prijetnji sigurnosti,
bez saznanja o sadržaju dokaza. Niti Ministarstvo
sigurnosti BiH niti Sud BiH nisu nikada objasnili apelantu
iz kojih razloga on predstavlja navodnu prijetnju po
nacionalnu sigurnost." Prema apelantovim navodima, on
je izložen vrlo stresnoj i psihički uznemirujućoj situaciji
budući da je neizvjesno koliko pritvor može trajati i što je
već dugo bez zakonitog osnova odvojen od porodice,
supruge i djece, a supruga mu je teško bolesna što još više
pojačava njegovu patnju.
45. U vezi sa svim navedenim, apelant traži da Ustavni sud
donese privremene mjere kojim bi naložio organima BiH
da mu daju uvid u kompletnu dokumentaciju u vezi s
njegovim predmetom (i onu koja nosi oznaku tajnosti),
kao i da zabrani njegovu deportaciju do okončanja
postupaka koji se vode pred Ustavnim sudom.
b) Odgovor na apelaciju
46. U odgovorima na apelaciju i dopune apelacije Sud BiH je
naveo da su neosnovane tvrdnje o povredi navedenih
prava budući da su odluke tog suda donesene na zakonit
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način i uz pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje.
Sud BiH je naveo i da je, uzimajući u obzir da se po
apelantovim tužbama vodi više postupaka, kao i da je
Ustavni sud razmatrao apelantovu apelaciju broj AP
1222/07, saslušao apelanta i omogućio mu da se izjasni o
svim razlozima koji se navode kao smetnja za ostanak u
BiH, izvršio uvid u spis obavještajne agencije te utvrdio
da apelantovi navodi ne dovode u sumnju pravilnost i
zakonitost osporenih odluka upravnih organa. Zatim, Sud
BiH je naveo da je "konstatirano da je odlukom Ustavnog
suda o privremenoj mjeri od 31. januara 2009. godine
naloženo svim organima javne vlasti u BiH da ne
preduzimaju nijednu radnju s ciljem da prinudno udalje
apelanta iz BiH do donošenja konačne odluke Ustavnog
suda po apelaciji podnesenoj protiv Odluke Suda BiH broj
U-749/08 od 17.11.2008. godine. Prigovori kojim se
ukazuje na kršenje člana 2. Ustava BiH i člana 3. i člana
6. Evropske konvencije nisu osnovani, prije svega zbog
činjenice da je apelantu ovom odlukom produženo trajanje
nadzora, a da su razlozi za produženje nadzora kako u
činjenici da se nisu izmijenile okolnosti koje su bile osnov
za određivanje nadzora, tako i u činjenici da postoji
privremena mjera preduzimanja bilo koje radnje ka
njegovom udaljenju iz zemlje."
47. U odgovoru na apelaciju i dopune apelacije Ministarstvo
je navelo da su svi apelantovi navodi neosnovani jer je
nepobitno dokazano da apelant ne ispunjava uvjete da mu
se odobri privremeni boravak u BiH, te da postoje svi
relevantni zakonski razlozi za produženje nadzora nad
apelantom u kontinuiranom vremenskom periodu dužem
od 180 dana. Ministarstvo je navelo i da je to što apelantu
nisu dostavljeni na uvid dokumenti koji su označeni kao
tajni, odnosno povjerljivi, u skladu s relevantnim
odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka, te da
činjenice u ovom predmetu nisu ni nepotpuno, ni
proizvoljno, ni pogrešno utvrđene. Ministarstvo je,
također, obavijestilo Ustavni sud da je Evropski sud donio
privremenu mjeru od 15. marta 2011. godine u
apelantovom predmetu, aplikacija broj 3728/08, kojom je
naloženo organima vlasti u BiH da ne mogu protjerati
apelanta sa teritorije BiH dok traje postupak po navedenoj
aplikaciji pred Evropskim sudom.
48. U odgovoru na apelaciju i dopune apelacije Služba
ponavlja razloge date u osporenim rješenjima i navodi da
niti jedno od navedenih apelantovih prava u postupku
pred tom službom nije povrijeđeno.
V. Relevantni propisi
49. U Zakonu o kretanju i boravku stranaca i azilu
("Službeni glasnik BiH" br. 29/03, 4/04 i 53/07), u tekstu
koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva za
izdavanje odobrenja privremenog boravka, relevantne
odredbe glase:
Član 34.
(Opći uvjeti za odobrenje boravka)
c) Privremeni boravak odobrit će se strancu pod
uvjetima da:
a.
raspolaže
dokazima
kojim
opravdava
postojanje osnove za odobrenje privremenog
boravka,
b. raspolaže
sredstvima
za
izdržavanje,
uključujući sredstva za zdravstvenu zaštitu,
c.
posjeduje ljekarsko uvjerenje, izdato najviše tri
mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, iz kojeg
je vidljivo da ne boluje od oboljenja visokog
rizika po okolinu, odnosno da je poslovno
sposoban.
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(2) Pod dokazima, u smislu tačke a) stava 1. ovog člana,
smatraju se:
a. izvod iz matične knjige vjenčanih ili drugi odgovarajući
dokaz o zaključenom braku,
b. radna dozvola izdata od nadležnog organa za
zapošljavanje,
c.
prijava kod nadležnog fonda penzijsko-invalidskog
osiguranja,
d. rješenje o upisu u sudski registar pravne osobe, uz dokaz
o solventnosti,
e.
potvrda o upisu na obrazovnu ustanovu za tekuću godinu,
f.
nalaz s preporukom zdravstvene ustanove o neophodnosti
dugotrajnijeg liječenja u BiH,
g. dokumenti o završenoj školi i stečenom zvanju,
h. drugi dokaz koji je podoban da potvrdi opravdanost
boravka stranca u zemlji, a čiju će valjanost, na osnovu
člana 55. ovog zakona, cijeniti nadležna organizaciona
jedinica Ministarstva.
Član 35. stav 1. tač.a) i d)
(Privremeni boravak iz humanitarnih razloga)
(1) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga izuzetno
će se odobriti strancu koji ne ispunjava uvjete za odobrenje
boravka propisane ovim zakonom u sljedećim slučajevima:
a) ako je žrtva organizovanog kriminala, odnosno
trgovine ljudima, u cilju pružanja zaštite i pomoći u oporavku i
povratku u zemlju uobičajenog boravka,
d) strancu za kojeg se utvrdi da su se stekli uvjeti iz člana
60. ovog zakona, a kojem, u skladu sa ovim zakonom, nije
odobren azil;
Član 41. stav 1. tač. a), d) i f)
(Odbijanje zahtjeva za odobrenje boravka)
Strancu, koji ispunjava uvjete za odobrenje boravka
propisane ovim zakonom, zahtjev za odobrenje privremenog ili
stalnog boravka odbit će se:
(a) ako je ušao na teritoriju BiH ne poštujući uvjete za ulazak
propisane ovim zakonom, izuzev ako postoje uvjeti za
odobrenje boravka iz humanitarnih razloga u smislu člana
35. ovog zakona, ili
(d) ako je registriran kod organa BiH nadležnih za provođenje
zakona, a posebno kao međunarodni prijestupnik, ili
(f) ako prisustvo stranca, na osnovu podataka kojima
raspolaže Ministarstvo, predstavlja prijetnju javnom redu i
nacionalnoj bezbjednosti BiH.
Član 60.
(Princip "zabrane vraćanja")
Stranci neće, ni na koji način, biti vraćeni ili protjerani na
granicu teritorije gdje bi im život ili sloboda bili ugroženi zbog
njihove rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj
društvenoj grupi ili zbog političkog mišljenja, bez obzira da li
su zvanično dobili azil. Zabrana vraćanja ili protjerivanja
odnosi se i na lica za koja postoji osnovana sumnja da bi bila u
opasnosti da budu podvrgnuta mučenju ili drugom nehumanom
ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Stranci se,
također, ne mogu poslati u zemlju u kojoj nisu zaštićeni od
slanja na takvu teritoriju.
Član 76.
(Postupak i nadležnost za donošenje rješenja)
(1) Zahtjeve za azil razmatra i odluku u formi rješenja
donosi osnovna organizaciona jedinica nadležna za azil, koja je
potpuno osposobljena u oblasti azila i izbjegličkog prava, u
sjedištu Ministarstva.
(2) Rješenje se donosi neovisno, pojedinačno, objektivno i
nepristrano nakon obavljenog potpunog ispitnog postupka u
kojem se utvrđuju sve činjenice, okolnosti i dokazi od značaja
za donošenje odluke. Podnosiocu zahtjeva mora se omogućiti
da iznese sve okolnosti koje su mu poznate, da ima pristup svim
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raspoloživim dokazima, kao i da predloži izvođenje pojedinih
dokaza.
(3) Strancu će se omogućiti da tok postupka prati preko
tumača (prevodioca), ukoliko ne zna jezik na kojem se postupak
vodi, kao i da koristi usluge pravnog ili drugog savjetnika.
Dužnost je voditelja postupka da podnosioca zahtjeva
obavijesti o svim pravima i obavezama koje proizilaze iz
zakona.
(4) Priznanje statusa izbjeglice ne zavisi od iznošenja
posebnog formalnog razloga.
(5) Rješenje kojim je odlučeno o osnovanosti zahtjeva za
azil mora sadržavati potpuno obrazloženje i dostavlja se
podnosiocu zahtjeva lično.
(6) Rješenjem se mora jasno ukazati na pravo na tužbu i
rokove.
Član 77.
(Zaštita podataka)
U stvarima azila javnost je isključena i sve informacije
koje su u vezi s ovim postupkom smatraju se povjerljivim.
Član 78.
(Tužba)
(1) Protiv rješenja iz člana 76. ovog zakona žalba nije
dozvoljena.
(2) Tužba odgađa izvršenje rješenja.
Član 79.
(Zaštitne odredbe)
Podnosiocu zahtjeva za azil, koji je prethodno iscrpio sve
pravne lijekove i čiji je zahtjev odbijen pravosnažnim
rješenjem, ali za kojeg se utvrdi da i pored toga ne može biti
udaljen s teritorije BiH iz razloga propisanih članom 60.
Zakona, izdaje se dozvola za privremeni boravak iz
humanitarnih razloga u smislu člana 35. stav 1. tačka d)
Zakona.
50. U Zakonu o kretanju i boravku stranaca i azilu
("Službeni glasnik BiH" broj 36/08) relevantne odredbe
glase:
Član 99. stav 2. tačka b.
(2) Strancu će se odrediti stavljanje pod nadzor:
b) ako postoje osnovi sumnje da bi slobodno i
neograničeno kretanje stranca moglo ugroziti javni poredak,
javni red i mir ili bezbjednost ili međunarodne odnose BiH ili
predstavljati prijetnju javnom zdravlju u BiH, odnosno ako je
utvrđeno da predstavlja prijetnju za javni poredak, javni red i
mir ili bezbjednosti BiH;
Član 102.
(Izvršenje rješenja o stavljanju pod nadzor i
produženje nadzora)
(1) Stavljanje pod nadzor izvršava se smještajem stranca
u ustanovu specijalizovanu za prihvat stranaca (Imigracijski
centar).
(2) Stranac ostaje pod nadzorom do trenutka prisilnog
udaljavanja iz zemlje ili toliko dugo koliko je potrebno za
izvršenje svrhe nadzora, odnosno dok se razlozi koji su bili
osnov za stavljanje stranca pod nadzor bitno ne izmijene, ali
najduže do roka određenog rješenjem o stavljanju pod nadzor
odnosno rješenjem o produženju nadzora.
(3) Služba će za vrijeme trajanja nadzora preduzeti sve
neophodne mjere da se trajanje nadzora svede na najkraće
moguće vrijeme.
(4) Nakon proteka roka od 30 dana iz člana 100.
(Rješenje o stavljanju stranca pod nadzor) stava (3) ovog
zakona, stranac može biti zadržan pod nadzorom na osnovu
rješenja o produženju nadzora koje donosi Služba. Nadzor se
može produžavati svaki put za najviše 30 dana, ako postoje
uslovi za određivanje stavljanja pod nadzor iz člana 99.
(Određivanje stavljanja pod nadzor) ovog zakona, tako da
ukupno trajanje nadzora stranca ne može trajati duže od 180
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dana. Rješenje o produženju nadzora može se donijeti
najkasnije sedam dana prije proteka roka prethodno određenog
nadzora.
(5) Izuzetno, u slučaju da stranac onemogućava svoje
udaljenje iz zemlje ili da stranca nije iz drugih razloga moguće
udaljiti iz zemlje u roku od 180 dana, ukupno trajanje nadzora
može se produžiti i na period duži od 180 dana. Rješenje o
izuzetnom produženju nadzora donosi Služba.
(6) Protiv rješenja o produženju nadzora nad strancem
mogu se podnijeti pravni lijekovi iz člana 101. (Pravni lijekovi
protiv rješenja o stavljanju pod nadzor) ovog zakona.
51. U Pravilniku o uvjetima i procedurama ulaska i
boravka stranaca ("Službeni glasnik BiH" broj 4/05)
relevantne odredbe glase:
(2) Zahtjev za odobrenje privremenog ili stalnog boravka
u BiH odbit će se strancu ako je registrovan kod organa BiH
nadležnih za provođenje zakona, a posebno ako je registrovan
kao međunarodni prijestupnik pri Kancelariji za saradnju sa
Interpolom Ministarstva sigurnosti.
(3) Osnova za odbijanje zahtjeva, shodno stavu 2. ovog
člana, su činjenice koje proizlaze iz evidencija kojima
raspolažu navedeni organi, donesene odluke kao i eventualna
operativna saznanja kojima raspolažu navedeni organi pri
odlučivanju o zahtjevu stranca za odobrenje boravka u BiH.
52. U Zakonu o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik
BiH" br. 54/05 i 12/09) relevantne odredbe glase:
Član 10.
(Uvjeti za pristup tajnim podacima)
Pristup tajnim podacima moguć je samo uz uvjete
utvrđene Zakonom i drugim podzakonskim propisima izdatim
na osnovu Zakona, odnosno međunarodnim ili regionalnim
sporazumima koje je zaključila Bosna i Hercegovina.
Član 70.
(Mjere i postupci zaštite tajnih podataka)
(1) Tajni podaci moraju se čuvati na način koji
obezbjeđuje da pristup tim podacima imaju samo oni koji
raspolažu dozvolom za pristup tajnim podacima odgovarajućeg
nivoa i kojima su ti podaci potrebni pri vršenju njihovih
dužnosti i obavljanju radnih zadataka.
(2) Van prostorija korisnika tajni podaci mogu se slati
samo uz poštovanje zaštitnih mjera i postupaka koji garantuju
da će do podataka doći samo lica koja imaju dozvolu
odgovarajućeg nivoa.
(3) Postupke i odluke u vezi sa zaštitom slanja tajnih
podataka donose odgovorni rukovodioci u skladu sa stepenom
tajnosti tih podataka, s tim da to slanje ne smije biti obavljeno
putem nezaštićenih komunikacionih sredstava.
(4) Vijeće ministara BiH detaljnije propisuje fizičke,
organizacione i tehničke mjere i postupke zaštite tajnih
podataka i dokumenata posebnim propisom iz člana 24. ovog
zakona.
53. U Zakonu o upravnom postupku BiH ("Službeni
glasnik BiH" br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09) relevantne
odredbe glase:
Član 72. stav 4.
Ne mogu se razgledati ni prepisivati ili fotokopirati:
zapisnik o vijećanju i glasanju, službeni referati i nacrti
rješenja, kao ni drugi spisi koji se vode kao povjerljivi, ako bi
se time mogla osujetiti svrha postupka, ili ako se to protivi
javnom interesu ili opravdanom interesu stranke ili trećih
osoba.
VI. Dopustivost
54. U skladu s članom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine
Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada ona
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postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u
Bosni i Hercegovini.
55. U skladu s članom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako
se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac
apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom
pravnom lijeku kojeg je koristio.
Dopustivost u odnosu na odluke donesene u postupku
odobravanja privremenog boravka po osnovu braka s
državljankom BiH i odluke u vezi s dobrovoljnim
napuštanjem teritorije BiH donesene nakon okončanja
postupka za odobrenje azila
a) U odnosu na prava iz čl. II/3.a), II/3.b), II/3.f),
II/3.g), II/3.h) i II/3.i) Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 2, 3,
8, 9, 10, 11. i 14. Evropske konvencije
56. U konkretnom slučaju Ustavni sud primjećuje da su
predmet osporavanja ovog dijela apelacije Presuda Suda
BiH broj U-411/09 od 23. decembra 2009. godine (u
odnosu na sva navedena prava) i Presuda Suda BiH broj
U-163/10 od 17. decembra 2010. godine (u odnosu na
prava iz čl. II/3.f) i b) Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 8.
i 3. Evropske konvencije) protiv kojih nema drugih
djelotvornih pravnih lijekova mogućih prema zakonu.
Zatim, apelant je osporenu Presudu Suda BiH broj U411/09 od 23. decembra 2009. godine primio 8. januara
2010. godine, apelacija je podnesena 29. januara 2010.
godine, a Presudu Suda BiH broj U-163/10 od 17.
decembra 2010. godine primio je 24. decembra 2010.
godine, dok je apelacija (AP 719/11) kojom je apelant
osporio tu presudu podnesena 16. februara 2011. tj. u roku
od 60 dana, kako je propisano članom 16. stav 1. Pravila
Ustavnog suda. Konačno, apelacija u ovom dijelu
ispunjava i uvjete iz člana 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog
suda, jer nije očigledno (prima facie) neosnovana, niti
postoji neki drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija
nije dopustiva.
57. Imajući u vidu odredbe člana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, člana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija u
navedenom dijelu, u odnosu na prava iz čl. II/3.a), II/3.b),
II/3.f), II/3.g), II/3.h) i II/3.i) Ustava Bosne i Hercegovine
i čl. 2, 3, 8, 9, 10, 11. i 14. Evropske konvencije,
ispunjava uvjete u pogledu dopustivosti.
b) u odnosu na pravo iz člana II/3.e) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za sve
odluke obuhvaćene apelacijom u odnosu na koje je apelant
naveo povredu ovog prava
58. Pri ispitivanju dopustivosti apelacije u odnosu na navode
o povredi ovog prava Ustavni sud je pošao od odredaba
člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 16. stav
4. tačka 9. Pravila Ustavnog suda.
Član 16. stav 4. tačka 9. Pravila Ustavnog suda glasi:
4) Apelacija nije dopustiva i ako postoji neki od sljedećih
slučajeva:
9. apelacija je ratione materiae inkompatibilna sa
Ustavom;
59. Apelant navodi da je osporenim odlukama koje se odnose
na njegovo stavljanje pod nadzor i smještanje u
Imigracijski centar, kao i neodobravanje boravka na
teritoriji BiH, povrijeđeno njegovo pravo na pravično
suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i
člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
60. Ustavni sud podsjeća na praksu Evropskog suda za
ljudska prava koja izričito zastupa stav da, općenito, pravo
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na ulazak, boravak ili pravo da se ne bude protjerano iz
određene zemlje, ili njenog određenog dijela, nije pravo
koje je garantirano odredbama Evropske konvencije čak
ni za građane te zemlje. Takva prava su određena javnim
pravom aktima javne uprave, iz čega slijedi da pojam
"građanska prava" u članu 6. stav 1. Evropske konvencije
ne uključuje nijedno takvo pravo. Prema tome, ni odluka
kojom se dopušta ili odbija ulazak, kao ni postupak u
kojem je ta odluka donesena, nisu supsumirani odredbama
člana 6. stav 1. Evropske konvencije (vidi predstavku broj
3325/67 X, Y, Z, V. i W. Protiv Ujedinjenog Kraljevstva,
Zbirka 25 (1968)).
61. Isto tako, u Odluci Evropske komisije za ljudska prava V.
P. Protiv Ujedinjenog Kraljevstva se kaže da "Komisija
smatra da postupak koji su provele javne vlasti s ciljem da
odluče da li treba strancu biti dopušteno da ostane u
zemlji, ili to pravo treba da mu bude uskraćeno, ima
diskrecionu, administrativnu prirodu i ne uključuje
primjenu građanskih prava i obaveza u smislu značenja
člana 6. Evropske konvencije". Komisija, dalje, utvrđuje
da se zahtjevi za odobrenje boravka ubrajaju u kategoriju
postupaka kojim se ne utvrđuju građanska prava i obaveze
prema članu 6. Evropske konvencije. Prema tome,
Komisija mora odbaciti ovaj zahtjev kao ratione materiae
inkompatibilan odredbama Konvencije (vidi odluku V. P.
Protiv Ujedinjenog Kraljevstva od 9. novembra 1987.
godine, predstavka broj 13162/87, OI 54, stranica 211,
stav 2).
62. S obzirom na navedeno, slijedi da se stavljanje pod nadzor
i smještanje u Imigracijski centar stranaca u okviru
postupka o pravu na boravak, ubraja u domen javnog
prava svake zemlje. Iz toga proizlazi da član 6. stav 1.
Evropske konvencije nije primjenljiv u konkretnom
slučaju. Budući da član II/3.e) Ustava Bosne i
Hercegovine ne pruža širi obim zaštite od člana 6.
Evropske konvencije, slijedi da su navodi apelacije u vezi
s povredom prava na pravično suđenje inkompatibilni
ratione materiae s Ustavom Bosne i Hercegovine.
Dopustivost u odnosu na odluku donesenu u postupku
deportacije
63. Prilikom ispitivanja dopustivosti u ovom dijelu apelacije
Ustavni sud je pošao od odredbi člana 16. stav 1. i stav 4.
tačka 14. Pravila Ustavnog suda koje glase:
1) Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su
protiv presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako se
podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac
apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom
lijeku kojeg je koristio.
4) Apelacija nije dopustiva i ako postoji neki od sljedećih
slučajeva:
(14) apelacija je preuranjena;
64. Prema navedenim odredbama Pravila Ustavnog suda,
apelacija se može podnijeti samo protiv presude, odnosno
odluke kojom je postupak u određenom predmetu završen.
65. U konkretnom slučaju apelant navodi da bi njegovim
protjerivanjem iz BiH bilo povrijeđeno njegovo pravo na
poštivanje porodičnog života i da bi bio podvrgnut torturi
i mučenju u zemlji porijekla. S tim u vezi, Ustavni sud
primjećuje da postupak u vezi s apelantovim prisilnim
protjerivanjem nije još uvijek pokrenut jer je pred Sudom
BiH u toku postupak po apelantovoj tužbi protiv Rješenja
Ministarstva broj UP-2-06-07-219/11 od 2. marta 2011.
godine, te da se u odnosu na ovaj postupak ne mogu
razmatrati eventualne povrede prava na porodični život i
prava da neko lice ne bude podvrgnuto mučenju ili
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nehumanom i ponižavajućem postupku ili kazni zbog
protjerivanja u zemlju porijekla, pa slijedi da su navodi
apelacije u vezi s povredom navedenih prava u vezi s
odlukama donesenim u postupku deportacije preuranjeni.
Dopustivost u odnosu na odluke donesene u postupku
izuzetnog produženja nadzora
a) U odnosu na pravo iz člana II/3.b) i d) Ustava Bosne i
Hercegovine i čl. 3, 5. i 13. Evropske konvencije
66. Predmet osporavanja dopunama apelacije su i presude
Suda BiH broj S1 0 002450 10 U od 30. septembra 2010.
godine, broj S1 3 U 003272 10 U od 29. oktobra 2010.
godine, broj S1 3 U 003593 10 U od 29. novembra 2010.
godine, broj S1 3 U 003880 10 U do 29. decembra 2010.
godine, broj S1 3 U 004125 11 U od 26. januara 2011.
godine, S1 3 U 005945 11 U od 26. maja 2011. godine, S1
3 U 006158 11 U od 28. juna 2011. godine i S1 3 U
006481 11 U od 26. jula 2011. godine, S1 3 U 006983 11
U od 23. augusta 2011. godine, S1 3 U 007375 11 U od
23 septembra 2011. godine, S1 3 U 007664 11 U od 26.
oktobra 2011. godine, S1 3 U 007375 11 U od 24.
novembra 2011. godine protiv kojih nema drugih
djelotvornih pravnih lijekova mogućih prema zakonu. S
obzirom da je osporene presude apelant primio u periodu
od 5. oktobra 2010. godine do 24. novembra 2011. godine
a osporene su u dopunama apelacije od 3. decembra 2010.
godine, 26. januara 2011. godine, 8. februara 2011.
godine, 4. jula 2011. godine, 12. augusta 2011. godine, 13.
oktobra 2011. godine i 7. decembra 2011. godine, Ustavni
sud zaključuje da su podnesene u roku od 60 dana kako je
propisano članom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda. Osim
toga, apelacija u ovom dijelu u odnosu na pravo iz člana
II/3.b) i d) Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 3, 5. i 13
Evropske konvencije ispunjava i uvjete iz člana 16. st. 2. i
4. Pravila Ustavnog suda, jer nije očigledno (prima facie)
neosnovana, niti postoji neki drugi formalni razlog zbog
kojeg apelacija nije dopustiva pa je Ustavni sud, imajući u
vidu odredbe člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,
člana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, utvrdio da
predmetna apelacija u dijelu koji se odnosi na postupak
izuzetnog produženja nadzora u dijelu u kojem se odnosi
na navedena prava ispunjava uvjete u pogledu
dopustivosti.
b) protek roka
67. Pri ispitivanju dopustivosti apelacije u dijelu u kojem je
podnesena protiv presude Suda BiH broj S1 3 U 005730
11 U od 27. aprila 2011. godine Ustavni sud je pošao od
odredaba člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i
člana 16. stav 1. i stav 4. tačka 4. Pravila Ustavnog suda.
Član VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u
pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada ona postanu
predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i
Hercegovini.
Član 16. stav 1. i stav 4. tačka 4. Pravila Ustavnog suda
glasi:
1) Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su
protiv presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako se
podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac
apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom
lijeku kojeg je koristio.
4) Apelacija nije dopustiva i ako postoji neki od sljedećih
slučajeva:
(4) protekao je rok za podnošenje apelacije;
68. S obzirom na to da je apelantu 28. aprila 2011. godine
uručena Presuda Suda BiH broj S1 3 U 005730 11 U od
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27. aprila 2011. godine, a dopuna apelacije kojom je
navedena presuda osporena je Ustavnom sudu podnesena
4. jula 2011. godine, proizlazi da je podnesena nakon što
je protekao rok za podnošenje apelacije predviđen članom
16. stav 1. Pravila Ustavnog suda. U skladu s navedenim,
Ustavni sud je zaključio da je apelacija podnesena
neblagovremeno, odnosno nakon proteka roka od 60 dana
od dana kada je apelant primio osporenu presudu.
69. Imajući u vidu odredbu člana 16. stav 4. tačka 4. Pravila
Ustavnog suda, prema kojoj će se apelacija odbaciti kao
nedopuštena ukoliko apelant podnese apelaciju nakon
proteka roka za podnošenje, Ustavni sud je odlučio kao u
dispozitivu ove odluke.
VII. Meritum
Postupak odobravanja privremenog boravka po osnovu
braka s državljankom BiH i nalog za dobrovoljno
napuštanje teritorije BiH
70. Apelant pobija navedene presude kojim je odbijen njegov
zahtjev za odobrenje privremenog boravka u BiH i
naloženo mu da dobrovoljno, u ostavljenom roku, napusti
teritoriju BiH, tvrdeći da su Presudom U-411/09
povrijeđena njegova prava iz člana II/3.b), f), g), h) i i) i
člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, kao i prava
zaštićena čl. 3, 8, 9, 10, 11. i 14. Evropske konvencije, a
Presudom broj U-163/10 prava iz čl. II/3.f) i b) i čl. 8. i 3.
Evropske konvencije.
Pravo na poštivanje privatnog i porodičnog života
71. Član II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje:
f) Pravo na privatni i porodični život, dom i prepisku.
Član 8. Evropske konvencije glasi:
1. Svako ima pravo na poštivanje svog privatnog i
porodičnog života, doma i prepiske.
2. Javna vlast se ne miješa u vršenje ovog prava, osim ako
je takvo miješanje predviđeno zakonom i ako je to neophodna
mjera u demokratskom društvu u interesu nacionalne
sigurnosti, javne sigurnosti, ekonomske dobrobiti zemlje,
sprječavanja nereda ili sprječavanja zločina radi zaštite
zdravlja i morala, ili zaštite prava i sloboda drugih.
72. U vezi s apelantovim navodima o povredi prava na
porodični život iz člana II/3.f) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije, Ustavni sud
podsjeća da je Evropski sud za ljudska prava 29. januara
2008. godine donio privremenu mjeru kojom je ukazao
Bosni i Hercegovini da apelant ne treba biti protjeran iz
Bosne i Hercegovine do donošenja konačne odluke
Ustavnog suda BiH o apelaciji broj AP 1222/07, kao ni u
periodu od sedam dana od dana obavještavanja apelanta o
toj odluci. Nakon toga Evropski sud je donio i privremenu
mjeru od 15. marta 2011. godine kojom je također ukazao
da apelant ne treba biti protjeran iz BiH do okončanja
postupka pred Evropskim sudom po apelantovoj aplikaciji
broj 3727/08. Dalje, Ustavni sud podsjeća da je 4. oktobra
2008. godine donio Odluku o apelaciji broj AP 1222/07, a
28. marta 2009. godine i Odluku broj AP 41/09 kojim je
utvrdio povredu prava iz člana II/3.f) Ustava BiH i člana
8. Evropske konvencije, ukinuo presude Suda BiH br. U1172/07 od 21. januara 2008. godine, Uvl-03/08 od 14.
marta 2008. godine i U-749/08 od 17. novembra 2008.
godine. Navedeni predmeti su vraćeni Sudu BiH na
ponovni postupak, s nalogom sudu da razmotri sve dokaze
i utvrdi da li bi prisilno udaljavanje apelanta iz zemlje bilo
opravdano u smislu zahtjeva iz člana II/3.f) Ustava BiH i
člana 8. Evropske konvencije, te da je odlučio da na
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osnovu člana 77. stav 6. Pravila Ustavnog suda Odluka o
privremenoj mjeri broj AP 41/09 od 31. januara 2009.
godine ostaje na snazi dok Sud BiH ne razmotri dokaze i
utvrdi da li bi prisilno udaljavanje apelanta iz zemlje bilo
opravdano u smislu zahtjeva iz člana II/3.f) Ustava Bosne
i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije.
73. S tim u vezi, Ustavni sud je u navedenim odlukama naveo
da smatra da je učinak osporenih odluka takav da dovodi
do miješanja u apelantovo pravo na poštivanje privatnog i
porodičnog života, a imajući na umu ozbiljnost takvog
miješanja i njegov utjecaj kako na apelanta tako i na
njegovu porodicu, opravdanja na koja se ukazuje u
postupku do sada ne vode do zaključka da je miješanje
proporcionalno legitimnom cilju, da je, stoga, osporenim
odlukama došlo do povrede apelantovih prava iz člana
II/3.f) Ustava BiH i člana 8. Evropske konvencije, te da
relevantne vlasti i Sud BiH nisu dali razloge za ocjenu
dokaza kojima se utvrđuje moguće ustavno opravdanje za
miješanje u ostvarivanje apelantovih prava niti su proveli
istragu o osnovama za udaljavanje apelanta iz Bosne i
Hercegovine, tako da je Ustavnom sudu uskraćen dokaz
na osnovu kojeg bi mogao ocijeniti je li miješanje u
apelantovo ustavno pravo opravdano.
74. U kontekstu navedenih stavova, Ustavni sud primjećuje
da je evidentno da je Sud BiH u odlukama koje su
osporene ovom apelacijom u ponovnim postupcima
razmotrio dokaze i pitanje da li bi neodobravanje azila i
privremenog boravka u BiH bilo opravdano u smislu
zahtjeva iz člana II/3.f) Ustava BiH i člana 8. Evropske
konvencije, odnosno da je, za razliku od citiranih
osporenih odluka, u odlukama koje se osporavaju ovom
apelacijom nakon ocjene provedenih dokaza dao razloge
za miješanje u ostvarivanje apelantovih ustavnih prava. S
tim u vezi, Ustavni sud zapaža da iz osporenih odluka
proizlazi da su apelantu predočeni dokazi na osnovu kojih
je zaključeno da predstavlja opasnost po nacionalnu
sigurnost (osnivanje udruženja "Ensarije", govori u
džamijama, podaci iz NBC Interpola da je apelant
registriran kao međunarodni prijestupnik), te da se u
predmetnim postupcima apelant i očitovao na navedene
dokaze. Zatim, Ustavni sud primjećuje da je u pogledu
pitanja prava na porodični život iz člana 8. Evropske
konvencije Sud BiH obrazložio da spomenuti član
Evropske konvencije ne nameće opću obavezu državi da
poštuje izbor bračnih drugova u kojoj će zemlji boraviti u
toku braka i da odobri nesmetano uživanje tog prava na
svojoj teritoriji, kao i da pravo iz člana 8. Evropske
konvencije nije apelantovo apsolutno pravo i da ono mora
biti usklađeno sa širim javnim interesom države BiH, pa
da s obzirom da je utvrđeno da apelantovo prisustvo u
BiH predstavlja društvenu opasnost "pravo na poštivanje
privatnog i porodičnog života tužitelja ne ulazi u opseg
prava zaštićenih članom 8. Konvencije i članom II/3.f)
Ustava BiH." Pri tome je Sud BiH, detaljno navodeći
razloge i činjenice na kojima apelant temelji svoje
zahtjeve za odobravanje azila, privremenog boravka i
humanitarnog boravka, obrazložio da u toku postupaka
koji su vođeni pred upravnim organima BiH i Sudom BiH
apelant, osim paušalnih tvrdnji da nije prijetnja
nacionalnoj sigurnosti BiH, da nema nikakvih veza sa
zemljom porijekla te da podaci koje je nudio u vezi s
trajanjem svog boravka u BiH i za koje je iz dostavljene
dokumentacije vidljivo da su suprotstavljeni jedni
drugima, nije ponudio niti jedan dokaz u korist svojim
tvrdnjama. Naime, apelant je u postupku tvrdio da je
legalno boravio na teritoriji BiH i učestvovao u odbrani
BiH u toku rata, da ne postoje dokazi da predstavlja

Сриједа, 18. 4. 2012.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

prijetnju po nacionalnu sigurnost jer nikada nije osuđivan,
i da s tim u vezi ne postoje nikakvi dokazi da predstavlja
opasnost po nacionalnu sigurnost BiH, kao i da nema
dokaza da je međunarodno registrirani prijestupnik.
75. Ustavni sud smatra da je u predmetnom postupku
utvrđeno da je Obavještajno-sigurnosna agencija BiH,
koja je u ime države BiH nadležna da vrši sigurnosnu
provjeru za stranca s ciljem da utvrdi razloge sigurnosti
BiH, utvrdila da apelant predstavlja prijetnju javnom
poretku ili sigurnosti BiH, te da iz podataka NBC
Interpola proizlazi da je apelant registriran kao
međunarodni prijestupnik. Iako nije bilo moguće izvršiti
uvid u dio spisa sa oznakom tajnosti, primjetno je da i iz
dostupnog dijela spisa navedenih agencija, a koji su
interpretirani u tačkama ove odluke koje se odnose na
činjenice predmeta, nedvojbeno proizlazi da apelant
predstavlja prijetnju po nacionalnu sigurnost. Osim toga,
Ustavni sud zapaža da su upravni organi i Sud BiH u
konkretnom slučaju razmotrili apelantove okolnosti u vezi
s njegovim ličnim prilikama kao što je brak i porodica, te
dovodeći ih u vezu s pitanjima iz nacionalne sigurnosti
utvrdili da je odbijanje apelantovog zahtjeva za azil i
privremeni boravak, te nalaganje dobrovoljnog napuštanja
teritorije BiH, proporcionalno uživanju apelantovog prava
na porodični život. Ustavni sud smatra da je obrazloženje
koje je dao Sud BiH u pogledu odnosa nacionalne
sigurnosti i poštivanja apelantovog prava na porodični
život u skladu sa standardima Evropske konvencije i ne
ukazuje na bilo kakvu proizvoljnost. Odluke upravnih
organa su bile predmet sudske kontrole u smislu Evropske
konvencije, tako da je Sud BiH u okolnostima navedenog
slučaja ispitao apelantovu opasnost po nacionalnu
sigurnost, a da je pri tome osigurao da podaci koji nose
oznaku tajnosti neće biti javno otkriveni, što je u skladu sa
Zakonom o zaštiti tajnih podataka. Ustavni sud smatra da
navedeno zadovoljava princip koji je Ustavni sud izrazio
u odlukama AP 1222/07 i AP 41/09, a to je da nadležni
organi moraju pažljivo ocijeniti osnove za odbijanje
zahtjeva za azil i privremeni boravak, kao i mogućnost
udaljavanja lica sa teritorije BiH u kontekstu odredbi
člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8.
Evropske konvencije, te razmotriti može li se miješanje u
pravo opravdati u okolnostima predmeta. Prema tome,
Ustavni sud smatra da osporene odluke predstavljaju
mjeru neophodnu u demokratskom društvu s ciljem
poštivanja vladavine prava, da postoji razuman odnos
proporcionalnosti između zaštite zakonitog cilja koji se
tiče zaštite javnog poretka i nacionalne sigurnosti BiH, s
jedne strane i, s druge strane, zaštite apelantovog prava na
porodični život, te da su, s tim u vezi, apelantovi navodi o
povredi prava iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine
i člana 8. Evropske konvencije neosnovani.
76. Na osnovu navedenog Ustavni sud smatra da osporenim
odlukama nije došlo do povrede apelantovog prava na
porodični život iz člana II/3.f) Ustava BiH i člana 8.
Evropske konvencije.
Pravo na zabranu mučenja, nehumanog postupanja i
kažnjavanja
77. Član II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom
dijelu glasi:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje:
b) Pravo lica da ne bude podvrgnuto mučenju,
nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni.
Član 3. Evropske konvencije glasi:
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Niko ne smije biti podvrgnut mučenju, neljudskom ili
ponižavajućem postupku ili kažnjavanju.
78. Apelant se žali da mu je osporenim odlukama povrijeđeno
pravo iz člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana
3. Evropske konvencije. Smisao zaštite koju pruža pravo
da neko lice ne bude podvrgnuto mučenju ili nehumanom
i ponižavajućem postupku ili kazni jeste da se spriječe,
onemoguće i sankcioniraju takvi postupci koji izazivaju
mučenje i nehuman ili ponižavajući postupak ili kaznu
koju državni organi ili pojedinci u njihovo ime provode
nad nekim licima. Pri tome, intenzitet i trajanje tih
postupaka mora biti takav da oni u suštini dovode do
povrede navedenih ustavnih prava.
79. U vezi s ovim apelantovim navodima, Ustavni sud
podsjeća da prema praksi Evropskog suda država ima
pravo, u skladu s međunarodnim pravom i svojim
ugovornim obavezama, uključujući i Evropsku
konvenciju, da kontroliše ulazak, boravak i protjerivanje
stranaca (Üner protiv Holandije [GC], aplikacija broj
46410/99, § 54, ECHR 2006-....; Abdulaziz, Cabales i
Balkandali protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 28.
maja 1985, Serija A broj 94, st. 34. i 67, Boujlifa protiv
Francuske, presuda od 21. oktobra 1997, Izvještaji 1997VI, p. 2264, § 42). Protjerivanje može pokrenuti pitanja u
vezi s članom 3. kada je iskazana značajna osnova za
vjerovanje da će se osoba koja je u pitanju, ako bude
protjerana, suočiti sa stvarnim rizikom da bude izložena
tretmanu suprotno članu 3. Evropske konvencije, a u vezi
s tim i pitanje odgovornosti države u skladu s
Konvencijom. U takvom slučaju, član 3. nameće obavezu
da osoba koja je u pitanju ne bude deportovana u takvu
zemlju (vidi Evropski sud, Saadi protiv Italija [GC],
aplikacija broj 37201/06, stav 125, 28. februar 2008.
godine). Ocjena da li postoji značajna osnova za
vjerovanje da će osoba koja je u pitanju biti suočena s
takvim stvarnim rizikom neizbježno zahtijeva da Sud
ocijeni uvjete u zemlji prijema protivne standardima člana
3. (vidi Evropski sud, Mamatkulov and Askarov protiv
Turske [GC], aplikacije broj 46827/99 i 46951/99, stav 67,
ECHR 2005-I). Ovi standardi podrazumijevaju da
nedozvoljeni tretman na koji se osoba žali, a sa kojim će
biti suočena u slučaju povratka, moraju sadržati
minimalan nivo surovosti da bi potpadali pod član 3.
Konvencije a na aplikantu je da predoči dokaze koji mogu
da potvrde postojanje značajnog osnova za vjerovanje da
će, u slučaju da budu primijenjene mjere na koje se žali,
biti izložen stvarnom riziku da bude podvrgnut tretmanu
suprotno članu 3. (vidi Evropski sud, N. protiv Finske
aplikacija broj 38885/02, stav 167, 26. juli 2005).
80. U vezi s ovim apelantovim navodima Ustavni sud
podsjeća da je u svojoj već citiranoj Odluci broj AP
1222/07 razmatrao pitanje kršenja navedenog prava i tom
prilikom zaključio da je "u konkretnom predmetu,
Ministarstvo jasno priznalo da postoje prakse kao što su
torture osumnjičenih i prisilnih lažnih priznanja u zemlji
koja ga (apelanta) prima. Pitanje je, stoga, postoje li
ozbiljni razlozi da se vjeruje da je apelant član grupe koja
je izložena riziku od takvog postupanja. Iz dokumentacije
spisa predmeta, a posebno iz navoda osporenog konačnog
rješenja Ministarstva od 27. jula 2007. godine, proizlazi
da je apelant u više navrata nakon okončanja rata u Bosni
i Hercegovini boravio u svojoj matičnoj zemlji Siriji.
Izgleda da apelant prilikom posjeta svojoj matičnoj zemlji
nije imao problema sa tamošnjim vlastima zbog svoga
učešća u ratu u Bosni i Hercegovini, nije bio proganjan,
zatvaran, niti je protiv njega otvoren kazneni postupak ili
preduzimana bila koja represivna mjera. Imajući sve ovo
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u vidu, Ustavni sud smatra da ne postoje dovoljno jaki
razlozi da se vjeruje da bi u slučaju deportacije apelanta
u zemlju svog porijekla on bio podvrgnut torturi,
neljudskom ili ponižavajućem postupku ili kažnjavanju.
Prema tome, Ustavni sud zaključuje da donošenjem
osporenih odluka Ministarstva i Suda BiH nije došlo do
kršenja člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana
3. Evropske konvencije, te su apelacije po ovim osnovama
neosnovane." Kako se u konkretnom slučaju apelant u
suštini pozvao na iste činjenice i argumente u tvrdnjama
da mu je navedeno pravo prekršeno kao i u citiranoj
apelaciji broj AP 1222/07, a kako u međuvremenu nije
došlo do promjena u stanju predmeta i kako se
obrazloženje dato u navedenoj odluci Ustavnog suda u
potpunosti odnosi i na ovu odluku, Ustavni sud se umjesto
posebnog obrazloženja ove odluke poziva na obrazloženje
dato u Odluci broj AP 1222/07 od 4. oktobra 2008.
godine. Osim toga, Ustavni sud podsjeća i da je Evropski
sud 15. novembra 2011. godine donio presudu u predmetu
Ammar Al Hanchi protiv Bosne i Hercegovine (vidi
Evropski sud, Ammar Al Hanchi vs. Bosnia and
Herzegovina, aplikacija broj 48205/09 od 15. novembra
2011. godine) u kojoj je, između ostalog, odbijena
aplikantova aplikacija u odnosu na kršenje člana 3.
Evropske konvencije u slučaju aplikantove deportacije,
koji se u vrijeme donošenja navedene presude nalazio pod
izuzetnim nadzorom u Imigracijskom centru zbog toga što
je utvrđeno da predstavlja prijetnju po nacionalnu
sigurnost BiH, jer na osnovu podataka kojima je sud
raspolagao nije moguće zaključiti da postoji realan rizik
da bi aplikant u slučaju deportacije bio izložen torturi,
neljudskom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni.
81. Imajući u vidu sve navedeno, Ustavni sud zaključuje da u
konkretnom slučaju nije prekršeno apelantovo pravo na
zabranu mučenja, nehumanog postupanja i kažnjavanja iz
člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 3.
Evropske konvencije u odnosu na postupak odobrenja
privremenog boravaka i u vezi s postupkom koji je
rezultirao donošenjem naloga za dobrovoljno napuštanje
teritorije BiH u ostavljenom roku.
Ostali navodi
82. Apelant navodi da mu je Presudom broj U-411/09 kojom
je odbijen zahtjev za privremeni boravak povrijeđeno
pravo na život, pravo na slobodu misli, savjesti i vjere,
pravo na slobodu izražavanja, pravo na slobodu mirnog
okupljanja i slobodu udruživanja s drugima, kao i pravo
na nediskriminaciju u vezi s vjerom, nacionalnim i
socijalnim porijeklom i mišljenjem. Navedena prava su
garantirana članom II/3.a), g), h) i i) i članom II/4. Ustava
Bosne i Hercegovine, odnosno čl. 2, 9, 10, 11. i 14.
Evropske konvencije.
83. U vezi s navodima o povredi navedenih prava Ustavni sud
primjećuje da pitanje apelantovog uživanja ovih prava nije
bilo predmet osporenih odluka, te da samim tim nije
pokrenuto pitanje eventualne povrede ovih prava. S tim u
vezi Ustavni sud smatra da su apelantovi navodi o povredi
prava iz člana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana
2. Evropske konvencije, prava iz člana II/3.g) Ustava
Bosne i Hercegovine i člana 9. Evropske konvencije,
prava iz člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana
10. Evropske konvencije, kao i prava iz člana II/3.i)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 11. Evropske
konvencije neosnovani.
84. U odnosu na navode o povredi prava na nediskriminaciju
Ustavni sud podsjeća da član 14. Evropske konvencije
glasi:
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Uživanje prava i sloboda predviđenih ovom konvencijom
osigurava se bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što su
spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo
mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza sa nekom
nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.
85. U kontekstu apelantovih navoda o diskriminaciji Ustavni
sud, također, podsjeća na činjenicu da diskriminacija
postoji ako rezultira različitim tretmanom pojedinaca u
sličnim pozicijama i ako taj tretman nema objektivnog ili
razumnog opravdanja.
86. U vezi s ovim navodima, Ustavni sud primjećuje da je
apelant pitanje kršenja prava na nediskriminaciju
pokrenuo već u postupcima pred upravnim organima i
pred Sudom BiH, u kojim teret dokazivanja povrede ovog
prava nije bio prebačen na apelanta već je javna vlast
trebala da dokaže da do diskriminacije nije došlo, a što je,
kako je već rečeno u prethodnim tačkama ove odluke, i
učinjeno u skladu s principima Evropske konvencije.
Stoga, Ustavni sud zaključuje da u konkretnom slučaju
nije prekršeno apelantovo pravo na nediskriminaciju iz
člana 14. Evropske konvencije, u vezi s Protokolom broj
12 uz Evropsku konvenciju.
Postupak stavljanja pod nadzor
87. Apelant navodi da su mu u postupku produženja rješenja o
stavljanju pod nadzor osporenim presudama Suda BiH
broj S1 3 U 003272 10 U od 29. oktobra 2010. godine,
broj S1 3 U 003593 10 U od 29. novembra 2010. godine,
S1 3 U 003880 10 U do 29. decembra 2010. godine, broj
S1 3 U 004125 11 U od 26. januara 2011. godine, S1 3 U
005945 11 U od 26. maja 2011. godine S1 3 U 006158 11
U od 28. juna 2011. godine i S1 3 U 006481 11 U od 26.
jula 2011. godine, S1 3 U 006983 11 U od 23. augusta
2011. godine, S1 3 U 007375 11 U od 23 septembra 2011.
godine, S1 3 U 007664 11 U od 26. oktobra 2011. godine
i S1 3 U 007375 11 U od 24. novembra 2011. godine
povrijeđena prava iz člana II/3.b) i d) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 3, člana 5. stav 1. tačka f) i stav 4. i
člana 13. Evropske konvencije.
88. Ustavni sud podsjeća da je isto činjenično i pravno pitanje
već razmatrao u Odluci broj AP 3307/08 (vidi Ustavni
sud, Odluka broj AP 3307/08 od 28. marta 2009. godine
objavljena
na
web
stranici
Ustavnog
suda
www.ustavnisud.ba),
pa
se
umjesto
posebnog
obrazloženja ove odluke u pogledu apelantovih navoda,
Ustavni sud poziva na obrazloženje i razloge navedene u
toj odluci. Naime, u predmetu broj AP 3307/08 isti
apelant je podnio apelaciju protiv Rješenja Ministarstva
sigurnosti BiH broj UP-1/19.4.1-07.3-12-1/08 od 6.
oktobra 2008. godine i Presude Suda BiH broj U-695/08
od 10. oktobra 2008. godine kojima je odlučeno da se
apelant stavlja pod nadzor, kao i Presuda Suda BiH broj
U-738/08 od 5. novembra 2008. godine i broj U-776/08
od 3. decembra 2008. godine kojima je odlučeno da se
apelantu produžava nadzor. Ustavni sud je Odlukom broj
AP 3307/08 odbacio kao nedopuštenu apelantovu
apelaciju podnesenu protiv navedenih odluka Suda BiH i
Ministarstva sigurnosti BiH, između ostalih i u odnosu na
član II/3.d) i f) Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 5. i 13.
Evropske konvencije, zbog toga što je očigledno (prima
facie) neosnovana. Ustavni sud je, između ostalog,
zaključio da lišavanje apelanta slobode nije bilo
proizvoljno, jer je on lišen slobode na osnovu odredaba
člana 99. stav 1. Zakona o kretanju i boravku stranaca i
azilu, kao i da se u konkretnom slučaju radilo o zakonitom
lišavanju slobode stranca, koji inače nezakonito boravi u
BiH, a što je u skladu s članom 5. stav 1.f. Evropske
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konvencije. Također, predmetnom odlukom Ustavni sud
je odbacio kao nedopuštenu apelantovu apelaciju
podnesena protiv navedenih odluka u odnosu na član
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. stav 1.
Evropske konvencije, zbog toga što je ratione materiae
inkompatibilna s Ustavom Bosne i Hercegovine.
Osim toga, Ustavni sud i u odnosu na navode o kršenju
prava iz člana 5. Evropske konvencije podsjeća na već
citiranu odluku Evropskog suda u predmetu Ammar Al
Hanchi protiv Bosne i Hercegovine u kojoj je taj sud
utvrdio da nema kršenja aplikantovog prava na slobodu i
sigurnost ličnosti iz člana 5. Evropske konvencije kada je
aplikantu produžen izuzetni nadzor (zbog mogućnosti
deportacije) jer "nema indikacija da su vlasti postupale u
lošoj namjeri, da je apelikant držan pod nadzorom u lošim
uvjetima ili da je nadzor nad aplikantom arbitrarno
određen."
Ustavni sud napominje da ni osporenim presudama Suda
BiH, kojim je odlučeno o izuzetnom produženju nadzora
nije došlo do izmjene činjeničnih niti pravnih okolnosti,
budući da je Sud BiH navedenom odlukom potvrdio
pravilnost i zakonitost akta Ministarstva sigurnosti BiH
koji je donesen na temelju odredbe iz člana 102. stav 5.
Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, u kojem je
propisano izuzetno, u slučaju da stranac onemogućava
svoje udaljenje iz zemlje ili stranca nije iz drugih razloga
moguće udaljiti iz zemlje u roku od 180 dana, ukupno
trajanje nadzora može se produžiti i na period duži od
180 dana. Iz navedenog proizlazi da lišavanje slobode i
izuzetno produženje nadzora apelantu po proteku roka od
180 dana nije proizvoljno, jer je propisano u odredbi člana
102. stav 5. citiranog Zakona, a što je u skladu s članom 5.
stav 1.f. Evropske konvencije. Budući da u međuvremenu
nije došlo do izmjene činjeničnih niti pravnih okolnosti
koje bi mogle uticati na drugačije odlučenje Ustavnog
suda, Ustavni sud je zaključio da su u konkretnom slučaju
apelantovi navodi o povredi prava iz člana II/3.d) Ustava
Bosne i Hercegovine i člana 5. i 13. Evropske konvencije
neosnovani.
Osim toga, apelant se žali da mu je osporenim odlukama
povrijeđeno pravo iz člana II/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije. Smisao
zaštite koju pruža pravo da neko lice ne bude podvrgnuto
mučenju ili nehumanom i ponižavajućem postupku ili
kazni jeste da se spriječe, onemoguće i sankcioniraju takvi
postupci koji izazivaju mučenje i nehuman ili
ponižavajući postupak ili kaznu koju državni organi ili
pojedinci u njihovo ime provode nad nekim licima. Pri
tome, intenzitet i trajanje tih postupaka mora biti takav da
oni u suštini dovode do povrede navedenih ustavnih
prava.
Apelant je naveo da je ovo pravo povrijeđeno u postupku
u kojem mu je produžen nadzor. S tim u vezi, Ustavni sud
podsjeća da je u svojoj praksi već razmatrao pitanje
povrede ovog prava u postupcima produženja nadzora pa
se, umjesto posebnog obrazloženja, u ovom dijelu odluke
poziva na svoju Odluku AP 2608/09 (vidi Ustavni sud,
Odluka broj AP 2608/09 od 17. septembra 2009. godine
objavljena
na
web
stranici
Ustavnog
suda
www.ustavnisud.ba). U navedenoj odluci Ustavni sud je
naveo da "zapaža da nije moguće dovesti u vezu sudski
postupak iz kojeg su proizašle osporene presude kojima su
potvrđena rješenja o produženju nadzora sa povredom
prava da neko lice ne bude podvrgnuto mučenju ili
nehumanom i ponižavajućem postupku, pa su navodi
apelanta u tom smislu paušalne prirode i neosnovani, radi
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čega Ustavni sud smatra da apelant nije "žrtva" kršenja
Ustavom Bosne i Hercegovine ovog zaštićenog prava."
93. S obzirom da se i u konkretnom slučaju radi o istim
činjeničnim i pravnim pitanjima, Ustavni sud zaključuje
da u konkretnom slučaju nije povrijeđeno apelantovo
pravo na zabranu mučenja, nehumanog postupanja i
kažnjavanja iz člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i
člana 3. Evropske konvencije u odnosu na postupak
odobrenja boravka u BiH.
VIII. Zaključak
94. Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda prava na
poštivanje apelantovog privatnog i porodičnog života
kada je u postupcima okončanim osporenim presudama
donesenim u upravnim sporovima Sud BiH doveo u
kontekst činjenice konkretnog predmeta sa pravom iz
člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8.
Evropske konvencije, te kada je nesporno utvrđeno da bi
prisilno udaljavanje apelanta iz zemlje bilo opravdano u
smislu zahtjeva iz člana II/3.f) Ustava BiH i člana 8.
Evropske konvencije.
95. Ustavni sud zaključuje da nema povrede prava da neko
lice ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili
ponižavajućem tretmanu ili kazni iz člana II/3.b) Ustava
Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije kada
ne postoje dovoljno jaki razlozi da se vjeruje da bi u
slučaju deportacije apelanta u zemlju svog porijekla
apelant bio podvrgnut torturi, neljudskom ili
ponižavajućem postupku ili kažnjavanju.
96. Nema povrede prava na život iz člana II/3.a) Ustava
Bosne i Hercegovine i člana 2. Evropske konvencije,
prava na slobodu misli, savjesti i vjere iz člana II/3.g)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 9. Evropske
konvencije, prava na slobodu izražavanja iz člana II/3.h)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske
konvencije, prava na slobodu mirnog okupljanja i slobodu
udruživanja s drugima iz člana II/3.i) Ustava Bosne i
Hercegovine i člana 11. Evropske konvencije kada pitanje
eventualne povrede ovih prava nije bilo predmet
konkretnog postupaka i odluka upravnih organa i Suda
BiH koje su u tom postupku donesene. Također, nema
povrede prava na nediskriminaciju iz člana II/4. Ustava
Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije
kada je apelant pitanje kršenja navedenog prava pokrenuo
u upravnim postupcima i upravnom sporu i kada teret
dokazivanja nije bio na apelantu već na organima javne
vlasti koje su u obrazloženjima osporenih odluka dokazale
da do kršenja prava na nediskriminaciju nije došlo.
97. Ustavni sud, također, zaključuje da nema povrede prava
na slobodu i sigurnost ličnosti iz člana II/3.d) Ustava
Bosne i Hercegovine i člana 5. Evropske konvencije,
prava lica da ne bude podvrgnut mučenju ili nehumanom i
ponižavajućem postupku ili kazni iz člana II/3.b) Ustava
Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije, kao i
prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske
konvencije kada su nadležni organi u postupku izuzetnog
produženja nadzora nad apelantom kojem je odbijen
zahtjev za odobrenje privremenog boravka na teritoriji
BiH, koji nije bio proizvoljan, na način predviđen
standardima Evropske konvencije obrazložili svoje odluke
o produženju nadzora na period duži od 180 dana i kada
se navodi o povredi prava lica da ne bude podvrgnut
mučenju ili nehumanom i ponižavajućem postupku ili
kazni ne mogu dovesti u vezu s konkretnim postupkom.
98. S obzirom na odluku Ustavnog suda u ovom predmetu,
prestaje pravno dejstvo Odluke o privremenoj mjeri broj
AP 41/09 od 31. januara 2009. godine koja je bila
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ostavljena na snazi Odlukom o dopustivosti i meritumu
broj AP 41/09 od 28. marta 2009. godine dok Sud BiH ne
razmotri dokaze i utvrdi da li bi prisilno udaljavanje
apelanta iz zemlje bilo opravdano u smislu zahtjeva iz
člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8.
Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih
sloboda.
Na osnovu člana 61. st. 1. i 3. i člana 16. stav 4. tač. 4, 9. i
14. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u
dispozitivu ove odluke.
S obzirom na odluku Ustavnog suda u ovom predmetu,
nije neophodno posebno razmatrati apelantove prijedloge
za donošenje privremenih mjera koje su tražene
predmetnom apelacijom.
U smislu člana 41. Pravila Ustavnog suda aneks ove
odluke čine izdvojena mišljenja suprotna odluci
potpredsjednica Constance Grewe i Seade Palavrić.
Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, s. r.

Izdvojeno mišljenje suprotno odluci
potpredsjednice Constance Grewe kojem se
pridružuje potpredsjednica Seada Palavrić

U ovoj odluci Ustavni sud konačno prihvata obrazloženja
različitih instanci, a u prvom redu Suda BiH, kojima se
odbijaju apelantovi tužbeni zahtjevi. Tačno je da
ponovljenim postupkom dolazi do pažljivijeg balansiranja
konkretnih interesa. Stoga se slažem s većim dijelom
odluke (st. 58-62, 67-73, 82-93 i 96-97).
Međutim, moram izraziti svoje neslaganje, uz dužno
poštovanje, sa nekim stavovima (st. 63-65, 74-81) koji mi
se čine nesuvislim ili čak kontradiktornim. S jedne strane,
Sud smatra dopustivim zahtjev za odbijanje apelantovog
azila i zahtjev za privremeni boravak u BiH (st. 56-57) i
uzima u obzir moguće prepreke za njegovo protjerivanje
iz zemlje. Također, Sud razmatra tužbeni zahtjev koji se
odnosi na stavljanje pod nadzor i njegovo kontinuirano
produživanje (st. 87-93). S druge strane, Sud smatra da je
zahtjev koji se odnosi na apelantovo protjerivanje
preuranjen (st. 63-65) s obzirom da Sud BiH još uvijek
nije donio odluku o apelaciji protiv osporenog Rješenja
Ministarstva broj UP-2-06-07-219/11 od 2. marta 2011.
godine.
Time Sud u isto vrijeme prihvata i odbija da ispita
regularnost apelantovog protjerivanja iz zemlje. Ova
podvojenost, koja je već istaknuta u prethodnim odlukama
(AP 1222/07, AP 3927/09, AP 1483/10) jasno se
pojavljuje i u ovom predmetu. Kao što je već navedeno u
izdvojenom mišljenju u predmetu AP 3927/09, "ako
apelant napusti teritoriju BiH u roku od 15 dana, u tom
slučaju, prema mišljenju Suda, neće doći do razdvajanja
porodice pod pretpostavkom da je njegova porodica
spremna da mu se pridruži i ova odluka ne daje završnu
riječ u vezi sa apelantovim udaljavanjem iz zemlje zato
što se, ako apelant ne napusti zemlju u roku od 15 dana,
mora donijeti nova odluka koja će se odnositi na njegovo
prisilno udaljavanje."
Ovo vještačko razdvajanje "naredbe" o "dobrovoljnom"
napuštanju zemlje od odluke o protjerivanju, sprečava
apelanta da detaljno ispita svoje moguće protjerivanje.
Drugo, iako se zahtjev koji se odnosi na protjerivanje
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smatra preuranjenim, Sud je odlučio da stavi van snage
privremenu mjeru u predmetu AP 41-09 od 31. januara
2009. godine, tako da bi apelantovo protjerivanje bilo
provedeno prije nego što bi Sud BiH i Ustavni sud mogli
preispitati njegov posljednji zahtjev protiv ove odluke.
Ipak, ova dva elementa su tako usko povezana da
odbijanje privremenog boravka vodi u konkretnom
slučaju do apelantovog privođenja kako bi se mogla
izvršiti odluka o protjerivanju (član 102-2 Zakona glasi:
Stranac ostaje pod nadzorom do trenutka prisilnog
udaljavanja iz zemlje). Ispitujući odbijanje zahtjeva za
privremeni boravak i "naredbu" o "dobrovoljnom"
napuštanju zemlje, Sud je smatrao da ove odluke ne
predstavljaju povredu apelantovog prava na porodični
život niti predstavljaju rizik da neko lice bude podvrgnuto
mučenju ili nehumanom i ponižavajućem postupku ili
kazni zbog protjerivanja u zemlju porijekla. Oba ova
zaključka nameću potrebu temeljitijeg razmatranja.
4. Kao prvo, apelantov porodični život se balansira sa
pitanjem nacionalne sigurnosti i činjenicom da apelant
predstavlja prijetnju javnom redu (st. 75. i 76). Ovo je
utvrđeno u tajnim podacima. Međutim, poglavlje 5.
Zakona o zaštiti tajnih podataka propisuje da sudije
državnog i Ustavnog suda imaju pristup tajnim podacima
svih nivoa tajnosti bez bilo kakvih formalnosti, ako je
takav pristup potreban za izvršavanje njihovih dužnosti
(vidi predmet Al Hanchi protiv Bosne i Hercegovine,
Evropski sud za ljudska prava, stav 19). Stoga bi bilo
moguće za državni i Ustavni sud da konkretnije provjere
realnost opasnosti koju apelant predstavlja po javni red, te
da ga izbalansira s njegovim porodičnim životom.
5. Kao drugo, u pogledu člana 3. Evropske konvencije (st.
77-81), Sud se poziva prvo na odluku u predmetu AP
1222-07 a onda na predmet Evropskog suda Ammar Al
Hanchi protiv Bosne i Hercegovine (aplikacija br.
48205/09 od 15. novembra 2011. godine) ne uzimajući u
obzir ogromnu razliku između trenutnih situacija u Tunisu
i Siriji. S obzirom na dramatične događaje koji se trenutno
odvijaju u njegovoj zemlji, mislim da je ispitivanje u
smislu člana 3. moralo biti temeljitije.
Stoga se ne mogu složiti sa zaključcima o dopustivosti niti
sam sigurna da se slažem sa zaključcima u meritumu predmeta.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u plenarnom sazivu, u
predmetu broj AP 434/10, rješavajući apelaciju A. H. I., na
temelju članka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, članka 16.
stavak 1. i stavak 4. toč. 4, 9. i 14, članka 59. stavak 2. alineja
1. i 2. i članka 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br.
60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:
Miodrag Simović, predsjednik
Valerija Galić, dopredsjednica
Constance Grewe, dopredsjednica
Seada Palavrić, dopredsjednica
Tudor Pantiru, sudac
Mato Tadić, sudac
Mirsad Ćeman, sudac
Margarita Caca-Nikolovska, sutkinja
Zlatko Knežević, sudac
na sjednici održanoj 18. siječnja 2012. donio

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1
Odbija se apelacija A. H. I. podnesena protiv:

1

Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 27/12
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- Presude Suda Bosne i Hercegovine broj U-411/09 od 23.
prosinca 2009. godine u odnosu na pravo na poštivanje
privatnog i obiteljskog života iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih
prava i temeljnih sloboda, u odnosu na pravo osobe da ne bude
podvrgnuta mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem
tretmanu ili kazni iz članka II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine
i članka 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda, u odnosu na pravo na život iz članka II/3.(a)
Ustava Bosne i Hercegovine i članka 2. Europske konvencije, u
odnosu na pravo na slobodu misli, savjesti i vjere iz članka
II/3.(g) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 9. Europske
konvencije, u odnosu na pravo na slobodu izražavanja iz članka
II/3.(h) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 10. Europske
konvencije, u odnosu na pravo na slobodu mirnog okupljanja i
slobodu udruživanja s drugima iz članka II/3.(i) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 11. Europske konvencije i u odnosu na
pravo na nediskriminaciju iz članka II/4. Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 14. Europske konvencije.
- Presude Suda Bosne i Hercegovine broj U-163/10 od 17.
prosinca 2010. godine u odnosu na pravo na poštivanje
privatnog i obiteljskog života iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih
prava i temeljnih sloboda i u odnosu na pravo osobe da ne bude
podvrgnuta mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem
tretmanu ili kazni iz članka II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine
i članka 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda.
- Presude Suda Bosne i Hercegovine br. S1 3 U 007375
11 U od 24. studenoga 2011. godine, S1 3 U 007664 11 U od
26. listopada 2011. godine, S1 3 U 007375 11 U od 23 rujna
2011. godine, S1 3 U 006983 11 U od 23. kolovoza 2011.
godine, S1 3 U 006481 11 U od 26. srpnja 2011. godine, S1 3 U
006158 11 U od 28. listopada 2011. godine, S1 3 U 005945 11
U od 26. svibnja 2011. godine, S1 3 U 004125 11 U od 26.
siječnja 2011. godine, S1 3 U 003880 10 U do 29. prosinca
2010. godine, S1 3 U 003593 10 U od 29. studenoga 2010.
godine, S1 3 U 003272 10 U od 29. listopada 2010. godine i S1
0 002450 10 U od 31. rujna 2010. godine; rješenja Ministarstva
sigurnosti Bosne i Hercegovine br. UP-2-06-07-2-149/11 od 18.
studenoga 2011. godine, UP-2-07-07-2-133/11 od 21. listopada
2011. godine, UP-2-06-07-2-119/11 od 20. rujna 2011. godine,
UP-2-07-07-2-107/11 od 19. kolovoza 2011. godine, UP-2-0607-2-90/11 od 22. srpnja 2011. godine, UP-2-06-07-2-78/11 od
22. listopada 2011. godine, UP—2-06-07-2-69/11 od 24.
svibnja 2011. godine, UP-2-06-07-2-10/11 od 21. siječnja 2011.
godine, broj UP-2-06-07-2-221/10 od 24. prosinca 2010.
godine, UP-2-07-07-2-207/10 od 24. studenoga 2010. godine,
UP-2-07-07-2-192/10 od 25. listopada 2010. godine i UP-2-0607-2-173/10 od 27. rujna 2010. godine; rješenja Ministarstva
sigurnosti Bosne i Hercegovine - Službe za poslove sa
strancima br. UP-1/18.8-07.3-12-39/08 od 16. studenoga 2011.
godine, UP-1/18.8-07.3-12-38/08 od 19. listopada 2011.
godine, UP-1/18.8-07.3-12-37/08 od 19. rujna 2011. godine,
UP-1/18.8-07.3-12-36/08 od 18. kolovoza 2011. godine, UP1/18.8-07.3-12-35/08 od 21. srpnja 2011. godine, UP-1/18.807.3-12-34/08 od 20. listopada 2011. godine, UP-1/18.8-07.312-33/08 od 20. svibnja 2011. godine, UP-1/19.4.1.-07.3-1229/08 od 21. siječnja 2011. godine, UP-1/19.4.1.-07.3-12-28/08
od 22. prosinca 2010. godine, UP-1/19.4.1.-07.3-12-27/08 od
23. studenoga 2010. godine, UP-1/19.4.1.-07.3-12-26/08 od 22.
listopada 2010. godine i UP-1/19.5.-07.3-25/08 od 23. rujna
2010. godine, u odnosu na pravo na slobodu i sigurnost osobe
iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5.
Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda, u odnosu na pravo na učinkovit pravni lijek iz članka
13. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
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sloboda i u odnosu na pravo osobe da ne bude podvrgnuta
mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni
iz članka II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 3.
Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda.
Odbacuje se kao nedopuštena apelacija A. H. I.
podnesena protiv presuda Suda Bosne i Hercegovine br. U411/09 od 23. prosinca 2009. godine, S1 3 U 007375 11 U od
24. studenoga 2011. godine, S1 3 U 007664 11 U od 26.
listopada 2011. godine, S1 3 U 007375 11 U od 23. rujna 2011.
godine, S1 3 U 006983 11 U od 23. kolovoza 2011. godine, S1
3 U 006481 11 U od 26. srpnja 2011. godine, S1 3 U 006158 11
U od 28. listopada 2011. godine, S1 3 U 005945 11 U od 26.
svibnja 2011. godine, S1 3 U 004125 11 U od 26. siječnja 2011.
godine, S1 3 U 003880 10 U do 29. prosinca 2010. godine, S1 3
U 003593 10 U od 29. studenoga 2010. godine, S1 3 U 003272
10 U od 29. listopada 2010. godine i S1 0 002450 10 U od 31.
rujna 2010. godine; rješenja Ministarstva sigurnosti Bosne i
Hercegovine br. UP-2-06-07-2-149/11 od 18. studenoga 2011.
godine, UP-2-07-07-2-133/11 od 21. listopada 2011. godine,
UP-2-06-07-2-119/11 od 20. rujna 2011. godine, UP-2-07-072-107/11 od 19. kolovoza 2011. godine, UP-2-06-07-2-90/11
od 22. srpnja 2011. godine, UP-2-06-07-2-78/11 od 22.
listopada 2011. godine, UP-2-06-07-2-69/11 od 24. svibnja
2011. godine, UP-2-06-07-2-10/11 od 21. siječnja 2011.
godine, UP-2-06-07-2-221/10 od 24. prosinca 2010. godine,
UP-2-07-07-2-207/10 od 24. studenoga 2010. godine, UP-2-0707-2-192/10 od 25. listopada 2010. godine i UP-2-06-07-2173/10 od 27. rujna 2010. godine; rješenja Ministarstva
sigurnosti Bosne i Hercegovine - Službe za poslove sa
strancima br. UP-1/18.8-07.3-12-39/08 od 16. studenoga 2011.
godine, UP-1/18.8-07.3-12-38/08 od 19. listopada 2011.
godine, UP-1/18.8-07.3-12-37/08 od 19. rujna 2011. godine,
UP-1/18.8-07.3-12-36/08 od 18. kolovoza 2011. godine, UP1/18.8-07.3-12-35/08 od 21. srpnja 2011. godine, UP-1/18.807.3-12-34/08 od 20. listopada 2011. godine, UP-1/18.8-07.312-33/08 od 20. svibnja 2011. godine, UP-1/19.4.1.-07.3-1229/08 od 21. siječnja 2011. godine, UP-1/19.4.1.-07.3-12-28/08
od 22. prosinca 2010. godine, UP-1/19.4.1.-07.3-12-27/08 od
23. studenoga 2010. godine, UP-1/19.4.1.-07.3-12-26/08 od 22.
listopada 2010. godine i UP-1/19.5.-07.3-25/08 od 23. rujna
2010. godine u odnosu na pravo na pravično suđenje iz članka
II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članak 6. stavak 1.
Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda, zbog toga što je ratione materiae inkompatibilna s
Ustavom Bosne i Hercegovine.
Odbacuje se kao nedopuštena apelacija A.H.I. podnesena
protiv Rješenja Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine
broj UP-2-06-07-219/11 od 2. ožujka 2011. godine i Rješenja
Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine-Službe za poslove
sa strancima broj UP-1/18.5.1-07.3-4/11 od 1. veljače 2011.
godine zbog toga što je preuranjena.
Odbacuje se kao nedopuštena apelacija A.H.I. podnesena
protiv Presude Suda Bosne i Hercegovine broj S1 3 U 005730
11 U od 27. travnja 2011. godine, Rješenja Ministarstva
sigurnosti Bosne i Hercegovine broj UP-2-06-07-2-58/11 od 22.
travnja 2011. godine i Rješenja Ministarstva sigurnosti Bosne i
Hercegovine-Službe za poslove sa strancima broj UP-1/18.807.3-12-32/08 od 20. travnja 2011. godine zbog proteka roka za
podnošenje apelacije.
Na temelju članka 77. stavak 6. Pravila Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine prestaje pravno dejstvo Odluke o
privremenoj mjeri broj AP 41/09 od 31. siječnja 2009. godine,
koja je Odlukom o dopustivosti i meritumu broj AP 41/09 od
28. ožujka 2009. godine bila ostavljena na snazi dok Sud Bosne
i Hercegovine ne razmotri dokaze i utvrdi bi li prisilno
udaljavanje A.H.I. iz zemlje bilo opravdano u smislu zahtjeva
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iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8.
Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda.
Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. A.H.I. (u daljnjem tekstu: apelant) iz Sarajeva kojega
zastupaju Osman Mulahalilović, odvjetnik iz Brčkog, i
organizacija "Naša prava" iz Sarajeva, dostavio je
Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Ustavni sud) 29. siječnja 2010. godine dopunu apelacije
broj AP 3762/09 u kojoj je navode apelacije, podnesene 4.
prosinca 2009. godine i evidentirane pod brojem AP
3762/09, proširio i protiv Presude Suda Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud BiH) broj U-411/09
od 23. prosinca 2009. godine, Rješenja Ministarstva
sigurnosti Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo) broj UP-2-06-07-2-117/09 od 27. srpnja
2007. godine i Rješenja Ministarstva sigurnosti Bosne i
Hercegovine-Službe za poslove sa strancima (u daljnjem
tekstu: Služba) broj UP-1/19.5.07.3-7/09 od 17. listopada
2009. godine.
2. S obzirom da je Ustavni sud u međuvremenu, 17. prosinca
2009. godine, donio Odluku broj AP 1750/09, kojom je
između ostalog odlučio i o prvobitno podnesenoj apelaciji
u predmetu broj AP 3762/09, navedena dopuna apelacije
je registrirana kao nova apelacija i zavedena pod brojem
AP 434/10.
3. Apelant je potom dostavio dopune apelacije 17. veljače
2010. godine, 3. prosinca 2010. godine, 26. siječnja 2011.
godine, 25. travnja 2011. godine, 4. srpnja 2011. godine,
12. kolovoza 2011. godine, 13. listopada 2011. godine i 7.
prosinca 2011. godine u kojima je osporio i Presudu Suda
BiH broj S1 3 U 005324 11 U od 31. ožujka 2011. godine,
Presudu Suda BiH broj S1 3 U 004840 1 U od 28. veljače
2011. godine, Presudu Suda BiH broj S1 0 002450 10 U
od 31. rujna 2010. godine, Rješenje Ministarstva broj UP2-06-07-2-173/10 od 27. rujna 2010. godine, Rješenje
Službe broj UP-1/19.5.-07.3-25/08 od 23. rujna 2010.
godine, Presudu Suda BiH broj S1 3 U 003272 10 U od
29. listopada 2010. godine, Rješenje Ministarstva broj
UP-2-07-07-2-192/10 od 25. listopada 2010. godine i
Rješenje Službe broj UP-1/19.4.1.-07.3-12-26/08 od 22.
listopada 2010. godine, Presudu Suda BiH broj S1 3 U
003593 10 U od 29. studenoga 2010. godine, Rješenje
Ministarstva broj UP-2-07-07-2-207/10 od 24. studenoga
2010. godine, Rješenje Službe broj UP-1/19.4.1.-07.3-1227/08 od 23. studenoga 2010. godine i Presudu Suda BiH
broj S1 3 U 003880 10 U do 29. prosinca 2010. godine,
Rješenje broj UP-2-06-07-2-221/10 od 24. prosinca 2010.
godine, Rješenje Službe broj UP-1/19.4.1.-07.3-12-28/08
od 22. prosinca 2010. godine, Rješenje Službe broj UP1/18.8-07.3-12-30/08 od 21. veljače 2011. godine,
Rješenje Ministarstva broj UP-2-06-07-2-26/11 od 23.
veljače 2011. godine, Rješenje Službe broj UP-1/18.807.3-12-31/08 od 23. ožujka 2011. godine i Rješenje
Ministarstva broj UP-2-06-07-2-37/11 od 25. ožujka
2011. godine, Presudu Suda BiH broj S1 3 U 007375 11 U
od 24. studenoga 2011. godine, Rješenje Ministarstva broj
UP-2-06-07-2-149/11 od 18. studenoga 2011. godine,
Rješenje Službe broj UP-1/18.8-07.3-12-39/08 od 16.
studenoga 2011. godine, Presudu Suda BiH broj S1 3 U
007664 11 U od 26. listopada 2011. godine, Rješenje
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Ministarstva broj UP-2-07-07-2-133/11 od 21. listopada
2011. godine, Rješenje Službe broj UP-1/18.8-07.3-1238/08 od 19. listopada 2011. godine, Presudu Suda BiH
broj S1 3 U 007375 11 U od 23 rujna 2011. godine,
Rješenje Ministarstva broj UP-2-06-07-2-119/11 od 20.
rujna 2011. godine, Rješenje Službe broj UP-1/18.8-07.312-37/08 od 19. rujna 2011. godine, Presudu Suda BiH
broj S1 3 U 006983 11 U od 23. kolovoza 2011. godine,
Rješenje Ministarstva broj UP-2-07-07-2-107/11 od 19.
kolovoza 2011. godine, Rješenje Službe broj UP-1/18.807.3-12-36/08 od 18. kolovoza 2011. godine, Presudu
Suda BiH broj S1 3 U 006481 11 U od 26. srpnja 2011.
godine, Rješenje Ministarstva broj UP-2-06-07-2-90/11
od 22. srpnja 2011. godine, Rješenje Službe broj UP1/18.8-07.3-12-35/08 od 21. srpnja 2011. godine, Presudu
Suda BiH broj S1 3 U 006158 11 U od 28. listopada 2011.
godine, Rješenje Ministarstva broj UP-2-06-07-2-78/11
od 22. listopada 2011. godine, Rješenje Službe broj UP1/18.8-07.3-12-34/08 od 20. listopada 2011. godine,
Presudu Suda BiH broj S1 3 U 005945 11 U od 26.
svibnja 2011. godine, Rješenje Ministarstva broj UP-2-0607-2-69/11 od 24. svibnja 2011. godine i Rješenje Službe
broj UP-1/18.8-07.3-12-33/08 od 20. svibnja 2011.
godine, kao i Presudu Suda BiH broj S1 3 U 005730 11 U
od 27. travnja 2011. godine, Rješenje Ministarstva broj
UP-2-06-07-2-58/11 od 22. travnja 2011. godine i
Rješenje Službe broj UP-1/18.8-07.3-12-32/08 od 20.
travnja 2011. godine.
4. Kako apelacija nije sadržavala sve elemente propisane
člankom 19. stavak 2. Pravila Ustavnog suda, od apelanta
je 26. siječnja 2011. godine zatraženo da dopuni apelaciju.
Apelant je 8. veljače 2011. godine dostavio traženu
dopunu apelacije i naveo da apelaciju proširuje i protiv
novodonesene Presude Suda BiH broj S1 3 U 004125 11
U od 26. siječnja 2011. godine, Rješenja Ministarstva broj
UP-2-06-07-2-10/11 od 21. siječnja 2011. godine i
Rješenja Službe broj UP-1/19.4.1.-07.3-12-29/08 od 21.
siječnja 2011. godine. Apelant je zatražio da Ustavni sud
donese privremenu mjeru kojom bi naložio organima
vlasti u BiH da mu odmah omoguće uvid u sve spise u
njegovome predmetu, a posebice u spise na temelju kojih
je proglašen prijetnjom po nacionalnu sigurnost za BiH.
5. Apelant je 16. veljače 2011. godine podnio apelaciju
protiv Presude Suda BiH broj U-163/10 od 17. prosinca
2010. godine i Rješenja Ministarstva sigurnosti Bosne i
Hercegovine, Sektor za azil (u daljnjem tekstu: Sektor za
azil) broj UP-1-08/1-41-1-216-30/07 od 15. siječnja 2010.
godine, kao i Rješenja Službe broj UP-1/18.5.1-07.3-4/11
od 1. veljače 2011. godine. Apelant je zatražio da Ustavni
sud donese privremenu mjeru kojom bi do okončanja
postupka po apelaciji zabranio njegovu deportaciju iz
BiH. Apelacija je registrirana pod brojem AP 719/11.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
6. S obzirom da su Ustavnom sudu dostavljene dvije
apelacije iz njegove nadležnosti, koje se tiču istog
činjeničnog i pravnog osnova, Ustavni sud je, sukladno
članku 31. stavak 1. Pravila Ustavnog suda, donio odluku
o spajanju predmeta u kojima će voditi jedan postupak i
donijeti jednu odluku pod brojem AP 434/10. Spojene su
apelacije broj AP 434/10 i AP 719/11.
7. Na temelju članka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
Suda BiH, Ministarstva i Službe zatraženo je 8. listopada
2010. godine, 18. veljače, 3. ožujka i 11. ožujka 2011.
godine da dostave odgovore na apelaciju.
8. Služba je dostavila odgovore 20. listopada 2010. godine i
28. veljače 2011. godine, Ministarstvo 22. listopada 2010.
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godine, 3. ožujka i 10. ožujka 2011. godine, a Sud BiH 19.
studenoga 2010. godine, 10. ožujka, 15. ožujka i 24.
ožujka 2011. godine.
9. Sud BiH je 24. ožujka 2011. godine dostavio Presudu tog
suda broj Uvl.2/11 od 14. veljače 2011. godine kojom je
odbijen apelantov zahtjev za izvanrednim preispitivanjem
Presude Suda BiH broj U-163/10 od 17. prosinca 2010.
godine.
10. Sud BiH je 21. listopada 2011. godine dostavio
informaciju da je apelant protiv Rješenja Službe broj UP1/18.5.1-07.3-4/11 od 1. veljače 2011. godine izjavio
priziv Ministarstvu koje je Rješenjem broj UP-2-06-07219/11 od 2. ožujka 2011. godine priziv odbilo, te da iz
CMS sustava predmeta upravnih sporova proizlazi da je
apelant protiv navedenoga rješenja Ministarstva podnio
tužbu o kojoj do dana donošenja ove odluke Ustavnog
suda nije riješeno.
11. Na temelju članka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,
odgovori Suda BiH, Ministarstva i Službe su dostavljeni
apelantu 26. studenoga 2010. godine, 18. ožujka i 9.
svibnja 2011. godine.
III. Činjenično stanje
12. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i
dokumenata podastrtih Ustavnom sudu mogu se sumirati
na sljedeći način.
Privremeni boravak na temelju braka s državljankom BiH
13. Ustavni sud je povodom apelantovih apelacija donio
odluke broj AP 1222/07 od 4. listopada 2008. godine i
broj AP 41/09 od 28. ožujka 2009. godine kojima su
usvojene apelantove apelacije, utvrđena povreda prava iz
članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8.
Europske konvencije, ukinute presude Suda BiH br. U1172/07 od 21. siječnja 2008. godine, Uvl-03/08 od 14.
ožujka 2008. godine i U-749/08 od 17. studenoga 2008.
godine i predmeti vraćeni Sudu BiH na ponovni postupak,
s nalogom Sudu BiH da razmotri sve dokaze i utvrdi bi li
prisilno udaljavanje apelanta iz zemlje bilo opravdano u
smislu zahtjeva iz članka II/3.(f) Ustava BiH i članka 8.
Europske konvencije. Također, u Odluci broj AP 41/09,
na temelju članka 77. stavak 6. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je odlučio da Odluka o privremenoj mjeri broj
AP 41/09 od 31. siječnja 2009. godine, kojom je naložio
organima javne vlasti Bosne i Hercegovine da ne
poduzimaju niti jednu radnju s ciljem prisilnoga
udaljavanja apelanta iz Bosne i Hercegovine do donošenja
konačne odluke o predmetnoj apelaciji, ostaje na snazi
dok Sud BiH ne postupi po navedenome nalogu.
14. U postupku koji je ponovljen po uputi Suda BiH koja je
data u Presudi broj U-176/09 od 22. svibnja 2009. godine,
koja je dakle donesena u postupku izvršenja Odluke
Ustavnog suda AP 41/09 od 31. siječnja 2009. godine,
Rješenjem Službe broj UP-1/19.5.07.3-7/09 od 17.
listopada 2009. godine je odbijen apelantov zahtjev za
izdavanjem odobrenja privremenog boravka u BiH na
temelju braka s državljankom BiH i određen mu rok od 15
dana od dana dostavljanja konačnog rješenja da
dobrovoljno napusti teritorij BiH. U obrazloženju rješenja
je navedeno kako je utvrđeno da je apelant u braku s
državljankom BiH s kojom ima troje djece koja su također
državljani BiH te da je, na temelju izvješća Obavještajnosigurnosne agencije BiH od 17. travnja 2007. godine,
utvrđeno kako apelant predstavlja ozbiljnu prijetnju
javnom redu i nacionalnoj sigurnosti BiH, te kako je
evidentiran u ASF bazi Glavnog tajništva Interpola, kao i
u kaznenoj i operativnoj evidenciji MUP-a Zeničko-
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dobojskog kantona na temelju Presude Općinskog suda u
Maglaju broj K-17/00 od 21. listopada 2000. godine.
Navedeno je i da je Služba, cijeneći uputu koja je data u
navedenoj presudi Suda BiH od 22. svibnja 2009. godine,
ocijenila da miješanje države u apelantov obiteljski život
nije oprečno članku II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i
članku 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu: Europska
konvencija). Navedeno je da se odbijanje apelantovoga
zahtjeva za odobrenje privremenog boravka i njegovo
moguće prisilno udaljavanje iz BiH u zakonom
propisanom postupku ne može smatrati povredom prava iz
članka 8. Europske konvencije, budući da se radi o
postizanju legitimnog cilja države koji ima prioritet u
odnosu na apelantovo pravo na privatni i obiteljski život.
15. Služba je navela i da prava stranaca mogu biti djelomično
ili potpuno ograničena, u mjeri koja je nužna u
demokratskom društvu, u interesu države ili javne
sigurnosti, te da je apelantu naloženo da dobrovoljno u
ostavljenom roku napusti BiH ali mu nije naloženo
vraćanje na teritorij na kojemu bi bio podvrgnut mučenju,
nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu niti mu je
pobijano pravo na korištenje zakonom propisanih pravnih
lijekova. S tim u svezi Služba je, prema odredbama čl. 41.
i 42. stavak 3. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu
(u daljnjem tekstu: Zakon), ocijenila da je donošenje
ovakvog rješenja zakonito, proporcionalno cilju i
opravdano, te uzimajući u obzir i ozbiljnost prijetnje koju
apelant predstavlja po nacionalnu sigurnost BiH odbila
apelantu izdati odobrenje za privremeni boravak.
16. Protiv navedenoga rješenja apelant je izjavio priziv
Ministarstvu koje je Rješenjem broj UP-2-06-07-2-117/09
od 27. srpnja 2009 godine priziv odbilo kao neutemeljen i
potvrdilo prvostupanjsko rješenje. U obrazloženju rješenja
Ministarstvo je navelo da je nakon uvida u spis predmeta,
navode i priloge dostavljene uz priziv, utvrdilo da je
prvostupanjski organ pravilno i potpuno utvrdio
činjenično stanje i pravilno primijenio materijalno pravo.
Prema obrazloženju Ministarstva, prvostupanjsko rješenje
je doneseno na temelju članka 41. stavak 1. Zakona kojim
je propisano da će se strancu koji ispunjava uvjete za
odobrenje boravka propisane tim zakonom, zahtjev odbiti
ako namjerno da pogrešne podatke ili namjerno prikrije
okolnosti važne za davanje odobrenja, ili ako je registriran
kod organa BiH nadležnih za provedbu zakona, a posebice
kao međunarodni prijestupnik, i ako nazočnost stranca na
temelju podataka kojima raspolaže Ministarstvo
predstavlja prijetnju javnom redu i nacionalnoj sigurnosti.
Ministarstvo je navelo i da je člankom 39. Pravilnika o
uvjetima i procedurama ulaska i boravka stranaca
propisano da će se odbiti zahtjev stranca za odobravanje
privremenog ili stalnog boravka u BiH ako je stranac
registriran kod organa BiH nadležnih za provedbu zakona,
a posebice ako je registriran kao međunarodni prijestupnik
pri Uredu Ministarstva za suradnju s Interpolom.
Navedeno je da su osnova za odbijanje zahtjeva i
činjenice koje proizlaze iz evidencija kojima raspolažu
navedeni organi, donesene odluke kao i eventualna
operativna saznanja kojima raspolažu navedeni organi.
17. S tim u svezi Ministarstvo je navelo kako je, na temelju
uvida u priloge spisa koji su označeni kao povjerljivi, i to
dokaze koje je dostavila Obavještajno-sigurnosna agencija
BiH od 17. travnja 2007. godine, neprijeporno utvrđeno
da apelant predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom redu i
nacionalnoj sigurnosti BiH. Na temelju akta NCB
Interpola od 17. svibnja 2007. godine je utvrđeno da je
apelant registriran u ASF bazi Glavnog tajništva Interpola,
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kao i da je registriran kod organa BiH nadležnih za
provedbu zakona. Prema obrazloženju Ministarstva,
navedene činjenice predstavljaju osnovu za primjenu
članka 41. Zakona. Imajući u vidu navedene činjenice,
Ministarstvo je utvrdilo da se apelant neutemeljeno poziva
na povrede prava na pravično suđenje. Osim toga,
Ministarstvo je navelo kako je činjenica da apelantu nije
dato na uvid navedeno izvješće Obavještajno-sigurnosne
agencije BiH posljedica ograničenja koja propisuje Zakon
o upravnom postupku kao i Zakon o zaštiti tajnih
podataka kojima su propisani uvjeti za pristup takvim
podacima, te da se ne mogu razgledati niti prepisivati spisi
koji se vode kao povjerljivi ako bi se time mogla osujetiti
svrha postupka ili ako se to protivi javnom interesu.
18. Glede apelantovih prizivnih navoda u svezi s davanjem
podataka o ranijoj osuđivanosti, jer je rješenjem
Općinskog suda u Zavidovićima određeno brisanje
uvjetne osude, Ministarstvo je obrazložilo kako ti navodi
nisu od presudnoga značaja za predmetnu upravno-pravnu
stvar budući da se pobijano rješenje Službe temelji na
činjenici da apelant predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom
redu i nacionalnoj sigurnosti, te da je registriran kod
navedenih organa za provedbu zakona i kod Interpola, što
predstavlja osnovu za odbijanje zahtjeva za odobravanje
privremenog boravka.
19. Potom, Ministarstvo je navelo da su neutemeljeni
apelantovi navodi glede povrede prava na privatni i
obiteljski život, dom i prepisku iz članka II/3.(f) Ustava
Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije, jer
je odluka donesena na temelju zakona koji je javno
objavljen u službenom glasilu i kojim je nedvosmisleno
propisano kada se može odbiti zahtjev stranca za
odobrenje boravka u BiH. U konkretnom slučaju, prema
obrazloženju Ministarstva, odbijanje apelantovog zahtjeva
za odobrenje privremenog boravka nije posljedica
proizvoljnog postupanja prvostupanjskog organa, jer se iz
provedenih dokaza nedvosmisleno može zaključiti da je
prvostupanjski postupak proveden na temelju zakona i da
je odbijajuća odluka donesena na osnovnu relevantnih
zakonskih
propisa.
"Obzirom
da
je
tijekom
prvostupanjskog postupka utvrđeno da je žalitelj stranac
koji je evidentiran u ASF bazi Generalnog sekretarijata
Interpola i da žalitelj predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom
redu i nacionalnoj sigurnosti BiH, uplitanje države u
vršenje prava iz članka II/3 točka (f) Ustava BiH i članka
8. Konvencije je nužna mjera u demokratskom društvu,
odnosno odbijanje zahtjeva za odobrenje privremenog
boravka nije nesrazmjerno legitimnom cilju kojem se teži
jer je interes države da štiti javni poredak ili sigurnost jači
u odnosu na interes žalitelja da sa porodicom živi u BiH.
Sukladno navedenome, a po ocjeni ovoga ministarstva,
nema povrede članka II/3 točka (f) Ustava BiH i članka 8.
Konvencije." Ministarstvo je kao neutemeljene odbilo i
apelantove prizivne navode u svezi s povredom prava na
život i prava osobe da ne bude podvrgnuta mučenju niti
nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni, uz
obrazloženje da se povreda ovih prava može razmatrati
samo po zahtjevu u postupku za međunarodnu zaštitu.
20. Protiv navedenoga rješenja apelant je tužbom pokrenuo
upravni spor pred Sudom BiH koji je donio Presudu broj
U-411/09 od 23. prosinca 2009. godine kojim je tužbu
odbio. U obrazloženju presude Sud BiH je naveo da je,
odlučujući o predmetnoj tužbi, imao u vidu odluke
Ustavnog suda broj AP 1222/07 od 4. listopada 2008.
godine i AP 41/09 od 28. ožujka 2009. godine, kao i
presude Europskog suda broj 3727/08 i Upravnog vijeća
Suda BiH broj U-176/09 od 22. svibnja 2009. godine.
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Zbog toga je odlučio da je potrebno da se u konkretnom
predmetu održi usmena javna rasprava i pozovu stranke u
postupku da se izjasne o izvedenim dokazima u upravnom
postupku. Sud BiH je naveo da je radi ocjene pravilnosti
pobijanog rješenja pribavio spis Ministarstva u kojemu su
se nalazila izvješća Državne agencije za istrage i zaštitu
BiH - Kriminalističkog istražnog odjela, Obavještajnosigurnosne agencije koja u smislu zakona vrši provjeru
stranaca s ciljem utvrđivanja razloga sigurnosti, te
obavještenje NCB Interpol Sarajevo. Sud BiH je, s ciljem
omogućavanja apelantu da se suoči s "dokazima iz kojih
proizlazi da je međunarodni prijestupnik i da njegova
prisutnost kao stranca predstavlja prijetnju javnom redu i
nacionalnoj sigurnosti", zatražio od Obavještajnosigurnosne agencije da izdvoji akte koji ispunjavaju
zakonske uvjete za ukidanje elemenata tajnosti kako bi se
ti akti mogli prezentirati apelantu na usmenoj raspravi i
dati mu mogućnosti da se s tim dokazima suoči i obori ih.
U svezi s tim, Sud BiH je naveo da je od Obavještajnosigurnosne agencije primio obavještenje da "i pored
maksimalnog razumijevanja nije u mogućnosti udovoljiti
zahtjevu ovoga suda, jer spisi Interpola nisu spisi agencije
pa sukladno navedenome agencija nije u mogućnosti
raspolagati takvim spisima. Osim toga, Agencija u svome
dopisu obavještava Sud kako nije u mogućnosti
neovlašteno otkrivati obavještajne izvore, namjere i
operacije osobe o kojoj se prikupljaju tajni podaci,
informacije zbog toga što je takva obveza propisana
člankom 27. stavak 1. točka 9. Zakona o obavještajnosigurnosnoj agenciji BiH..." Sud BiH je obrazložio da je
na temelju izvješća koja ne spadaju u kategoriju
povjerljivih i tajnih podataka, a koji se nalaze u spisu
Ministarstva, utvrdio relevantne činjenice za konkretan
predmet vezane da apelantov dolazak u BiH, njegov
boravak u BiH i aktivnosti (osnivanje udruge građana
"Ensarija", davanja intervjua u listu "SAFF" i drugim
medijima koji su ocijenjeni prijetećim u odnosu na
institucije koje vode postupak revizije državljanstava
naturaliziranih osoba, predavanja u džamiji, te pokušaja
nabavke streljiva u prodavnici u naselju Stup u Sarajevu).
21. U obrazloženju je navedeno i da je, nakon što su saslušane
obje strane u postupku, na temelju iskaza i ocjene
navedenih dokumenata kao i sadržaja pobijanoga rješenja,
Sud BiH ustvrdio kako je zaključak Ministarstva pravilan
i kako su ispunjeni uvjeti iz članka 41. Zakona da se
odbije apelantov zahtjev za izdavanjem odobrenja za
privremeni boravak. Sud BiH je naveo i kako je
Ministarstvo pravilno ocijenilo da su prigodom
odlučivanja o apelantovome zahtjevu državna tijela
ovlaštena za procjenu hoće li strancu izdati odobrenje za
boravak u državi jer se radi o stvari koja spada u domenu
javnog prava svake zemlje, i ako država uskrati pravo
boravka određenome strancu to se smatra aktom države
koji isključivo pripada njenoj javno pravnoj domeni.
"Prema tome član 8. Evropske konvencije ne nameće
državi opštu obavezu da poštuje izbor bračnih parova u
kojoj će zemlji boraviti u toku braka i da odobri
nesmetano uživanje prava na privatni i porodični život na
svojoj teritoriji." Pri tome je Sud BiH naveo da su
navedena utvrđenja Ministarstva zakonita i pravilna, te
nisu dovedena u dvojbu jer iz navedenih izvješća proizlazi
da je apelant predstavljao ozbiljnu prijetnju javnom redu i
nacionalnoj sigurnosti, a "kako je interes države da štiti
javni poredak ili sigurnost jači u odnosu na interese
žalitelja da sa porodicom živi u Bosni i Hercegovini, to je
tuženi pravilno odlučio kada je odbio zahtjev tužitelja za
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odobrenje privremenog boravka na osnovu braka sa
državljankom BiH."
22. Sud BiH je naveo i da smatra da tijekom saslušanja
apelant niti jednom činjenicom ni pravno relevantnim
dokazom nije pobijao navedeno utvrđenje Ministarstva,
izuzev što je iznio paušalne ocjene da ne predstavlja
prijetnju javnoj sigurnosti BiH, te je ocijenio
neutemeljenim apelantove navode da nema nikakve veze s
matičnom zemljom i kako je zaboravio arapski jezik, te bi
iz tih razloga u slučaju povratka u Siriju tamo bio stranac.
Prema obrazloženju Suda BiH iz podataka u spisu i
dostavljenih priloga proizlazi kako je apelant uredno,
svake dvije godine, dobijao putovnicu Sirije te da se od
svoje 35 godine uredno javljao Ministarstvu obrane
države Sirije radi odlaganja odsluženja vojnog roka.
Navedeno je da iz novinskih članaka i pisama kojima se
apelant obraćao nadležnim institucijama BiH povodom
formiranja Državnog povjerenstva za reviziju odluka o
naturalizaciji stranih državljana proizlazi kako je apelant u
više navrata istupao u medijima i davao izjave, te je pri
tom imao potporu većeg broja građana iz FBiH koji su se
ogledali u protestnim skupovima pred institucijama BiH,
pa se stoga ne dovodi u pitanje mogućnost da bi takva
istupanja mogla izazvati narušavanje javnog reda i mira.
Osim toga, Sud BiH je naveo kako apelant tijekom
postupka nije pobijao niti je prilagao dokaze da nije
evidentiran u nominalnoj ASF bazi Glavnog tajništva
Interpola kao međunarodni prijestupnik "...pa Sud
zaključuje da su osporene odluke zasnovane na
relevantnim odredbama materijalnog zakona, koje su
jasne i nedvosmislene i čija primjena nije bila
proizvoljna...".
23. Konačno, Sud BiH je naveo i kako je u konkretnom
slučaju samo odlučivao o apelantovom zahtjevu za
izdavanjem odobrenja boravka u BiH, kako je u
dispozitivu rješenja ukazano na njegovu zakonsku obvezu
da dobrovoljno napusti teritorij BiH, te kako iz toga
razloga apelant u predmetnome postupku nije mogao
isticati prigovor da je donošenjem navedenoga rješenja
povrijeđeno njegovo pravo na obiteljski život.
Nalog za dobrovoljno napuštanje teritorija BiH
24. Rješenjem Sektora za azil broj UP-1-08/1-41-1-216-30/07
od 15. siječnja 2010. godine apelantu je određen rok od 15
dana od dana pravomoćnosti toga rješenja da dobrovoljno
napusti teritorij BiH ukoliko nema zakonit boravak. U
obrazloženju rješenja je navedena kronologija postupaka
koje je apelant vodio pred organima BiH s ciljem
dobijanja azila i privremenog boravka u BiH te je, između
ostalog, navedeno kako je postupajući po Presudi Suda
BiH broj U-730/08 od 17. studenoga 2008. godine
Ministarstvo donijelo Rješenje broj UP-1-08/1-41-1-21618/07 od 6. ožujka 2009. godine kojim je utvrđeno da je
miješanje u apelantov privatni i obiteljski život u
postupku udaljavanja s teritorija BiH opravdano i
proporcionalno ozbiljnosti prijetnje po nacionalnu
sigurnost, kao i dopunsko Rješenje broj UP-1-08/1-41-1216-21/07 od 18. ožujka 2009. godine kojim je odbijen
apelantov zahtjev za neudaljavanje s teritorija BiH, a
protiv kojih je apelant pokrenuo upravni spor pred Sudom
BiH. Sud BiH je Presudom broj U-185/09 od 17. kolovoza
2009. godine uvažio apelantovu tužbu, poništio navedena
rješenja Ministarstva i predmet vratio na ponovno
rješavanje uz obrazloženje kako Ministarstvo nije
postupilo po odredbama Zakona niti po uputama
Ustavnog suda i Suda BiH, i nije uopće riješilo onaj dio
zahtjeva koji je u uskoj vezi sa zahtjevom za odobrenje
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azila a koji treba po službenoj dužnosti ispitati - pravo na
supsidijarnu zaštitu i u vezi s tim nalaganje napuštanja
teritorija BiH. U ponovnom je postupku Ministarstvo
donijelo rješenje kojim je apelantu određen rok za
dobrovoljno napuštanje teritorija BiH. To je rok od 15
dana od dana pravomoćnosti rješenja protiv kojega je
apelant pokrenuo upravni spor pred Sudom BiH. Sud BiH
je Presudom broj U-566/09 od 15. prosinca 2009. godine
tužbu uvažio, pobijano rješenje Ministarstva poništio i
predmet vratio na ponovno rješavanje. Navedenom
presudom Ministarstvu je naloženo da u ponovnom
postupku postupi prema uputama suda iz prethodno
navedene presude i Presude broj U-730/08 od 17.
studenoga 2009. godine, imajući u vidu i članak 79.
Zakona. Tim je člankom propisano da se podnositelju
zahtjeva za azil, koji je prethodno iscrpio sve pravne
lijekove i čiji je zahtjev odbijen pravomoćnim rješenjem
ali za kojega se utvrdi da se i pored toga ne može udaljiti s
teritorija BiH iz razloga propisanih člankom 60. Zakona,
izdaje dozvola za privremeni boravak iz humanitarnih
razloga u smislu članka 35. stavak 1. točka d) Zakona. U
presudi je navedeno i kako u ponovnom postupku treba
imati u vidu i odredbu istog članka točka e) Zakona kojom
se propisuje da će se privremeni boravak iz humanitarnih
razloga izuzetno odobriti strancu koji ne ispunjava uvjete
za odobrenje boravka po ovome zakonu ako postoje drugi
razlozi humanitarne prirode čiju valjanost utvrđuje
nadležna organizacijska jedinica Ministarstva u sjedištu,
ali i odredba stavka 2. istog članka, s obzirom da se iz
ovoga razloga može odobriti boravak iz humanitarnih
razloga ako će to omogućiti sudbeni postupak u kojemu se
pojavljuje u svojstvu privatnoga tužitelja, oštećenog ili
svjedoka. Navedeno je da o tome treba voditi računa,
posebice ako se uzme u obzir činjenica da pitanje statusa
privremenoga boravka nije pravomoćno okončano niti je
pokrenut postupak za apelantovo prisilno udaljavanje s
teritorija BiH, te činjenica da Ustavni sud nije odlučio o
apelantovoj apelaciji izjavljenoj protiv Presude Suda BiH
broj U-749/08 od 17. studenoga 2008. godine.
25. U svezi s tim je navedeno kako je Sektor za azil zakazao i
održao razgovor s apelantom 4. siječnja 2010. godine u
prisustvu njegovoga punomoćnika i predstavnika
UNHCR-a na kojemu je apelantu data mogućnost
izjašnjavanja o eventualnoj povredi prava na obiteljski
život u postupku vezanom za azil. Potom, navedeno je
kako je na razgovoru apelant izjavio da je na teritorij
bivše Jugoslavije došao prije 27 godina od čega je 17
godina boravio u BiH, te kako od 1994. godine
neprekidno boravi na teritoriju BiH, da su u prometnoj
nesreći u Siriji nastradali njegov otac, majka i brat, kao i
da iz tog razloga nema veza sa Sirijom zbog čega je
zaboravio arapski jezik. Apelant je naveo kako je primio
bosanski način življenja, kako u BiH ima ekonomsku
stabilnost i kako njegova djeca ne znaju nikoga od
njegove obitelji u Siriji jer su imali prigodu jedino
upoznati njegovu majku koja je dolazila u posjet u BiH,
ali je ona sada mrtva. Apelant je izjavio kako ni njegova
supruga nema nikoga od obitelji u BiH jer njena uža
obitelj živi u Švicarskoj, kako je njegova supruga oboljela
od karcinoma te je njegovim odlaskom u Imigracijski
centar njegova obitelj izgubila stub i hranitelja, suprugino
zdravstveno stanje se pogoršalo a djeca lošije uče i
ponašanje u školi im je pogoršano. S tim u svezi apelant je
naveo i da se zbog njegovoga smještaja u Imigracijski
centar supruga morala zaposliti i prebaciti na sebe obveze
koje je ranije on obavljao, što joj pričinjava i psihičko i
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tjelesno opterećenje, te kako bi njegovim udaljavanjem iz
zemlje došlo do povrede prava na obiteljski život.
26. U svezi s apelantovim navodima o povredi prava na
obiteljski život, Sektor za azil je naveo kako se u postupku
po zahtjevu za azil ne odlučuje o napuštanju BiH,
odnosno o udaljavanju podnositelja zahtjeva za azil iz
BiH. Sukladno članku 87. stavak 6. Zakona, rješenje o
protjerivanju stranca iz BiH, sa zabranom ulaska i boravka
u BiH u određenome razdoblju, donosi Služba po
službenoj dužnosti ili na obrazloženi prijedlog druge
organizacijske jedinice Ministarstva, organa za provedbu
Zakona ili drugog organa. Navedeno je kako iz toga
proizlazi da Sektor za azil nije stvarno nadležna
organizacijska jedinica za izricanje mjere protjerivanja
odnosno nalaganje strancu izlaska iz BiH i zabranu ulaska
i boravka u BiH u određenome vremenskom razdoblju.
Prema navodu Sektora za azil, rješenjem kojim se odbija
zahtjev za azil, o čemu je riječ u konkretnom slučaju,
određuje se rok za dobrovoljno napuštanje BiH, ali se
takvo rješenje ne može prinudno izvršiti jer, tek ako osoba
ne napusti dobrovoljno teritorij BiH a nije ostvarila pravo
na boravak na neki drugi način, može doći do izricanja
mjere protjerivanja o čemu odlučuje druga organizacijska
jedinica – Služba u odvojenom postupku (članak 88.
Zakona). "Rok za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH se
određuje u svakom slučaju kod odbijanja zahtjeva za azil i
ne prethodi mu nikakav postupak osim utvrđivanja uvjeta
za dodjelu izbjegličkog statusa ili privremenog boravka iz
humanitarnih razloga u skladu s članom 35. stav 1. tačka
5) Zakona. Ako je zahtjev odbijen, o čemu je i u
konkretnom slučaju riječ, Sektoru za azil Zakonom nije
ostavljena druga mogućnost izuzev da podnosiocu
zahtjeva odredi rok za dobrovoljno napuštanje teritorije
BiH. Kao što se u samoj presudi navodi, odbijanje
zahtjeva za azil bez određivanja roka za dobrovoljno
napuštanje teritorije BiH bi bilo i bespredmetno."
27. Sektor za azil je obrazložio kako je u apelantovom slučaju
specifično to što on paralelno vodi više postupaka koji se
tiču njegovoga boravka u BiH, te kako se u presudi Suda
BiH navodi da nije okončan postupak po zahtjevu za
privremeni boravak što apelantu daje pravo na boravak u
BiH, te kako u tome smislu rok za dobrovoljno napuštanje
teritorija BiH neće teći sve dok apelant ima zakonit
boravak u BiH, pa ukoliko apelant regulira boravak u BiH
nije ni dužan napustiti teritorij BiH u kojem slučaju ovaj
rok neće ni imati nikakva značaj. Sektor za azil je naveo
kako, s tim u svezi, uvažava apelantovo pravo što ističe
povredu prava na obiteljski život, te njegovo pravo da
temeljem toga i ostvari pravo na boravak na teritoriju
BiH, ali ne može utvrđivati povredu toga prava u slučaju
da apelant bude protjeran iz BiH s obzirom na svoju
nadležnost a pored toga što bi prejudicirao odluke drugih
organizacijskih jedinica budući da u apelantovom slučaju
nikada nije pokrenut postupak protjerivanja, a nije
pravomoćno okončan ni postupak odobravanja
privremenog boravka.
28. Dalje, Sektor za azil je u rješenju naveo kako je apelant u
svezi sa svojim navodima priložio novinske članke
pobliže navedene u rješenju, kao i izvod iz sirijskog
Zakona o državljanstvu -odredbe koje se odnose na
gubitak sirijskog državljanstva odricanjem ili brakom i
njegovo vraćanje. S tim u svezi, Sektor za azil je naveo da
novinski članci ne mogu predstavljati valjan dokaz, te
kako je primjetno da se svi članci izuzev jednog odnose
na razdoblje prije donošenja odluke o zahtjevu za azil.
Oni ne predstavljaju nove činjenice, odnosno ne mijenjaju
bitno činjenično stanje utvrđeno u postupku koji je
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prethodio donošenju odluke o odbijanju zahtjeva za azil.
Osim toga, Sektor za azil je naveo kako se Zakon o
državljanstvu čiji je izvod apelant priložio, pored toga što
ne predstavlja novu činjenicu jer je bio na snazi i u
vrijeme rješavanja o zahtjevu za azil, ne može ni dovesti u
vezu s konkretnim slučajem. Sektor za azil je obrazložio i
kako je apelant istaknuo da bi mu, ako bi bio protjeran u
Siriju, tamo prijetila smrtna kazna, ali da ta organizacijska
jedinica ne odlučuje o protjerivanju te iz tog razloga ne
može ni ulaziti u razloge protjerivanja, odnosno
prejudicirati odluku o protjerivanju i o eventualnim
posljedicama protjerivanja. Sektor za azil je naveo i
"važno je napomenuti da Sektor za azil postupajući po
konkretnom zahtjevu za azil, nije utvrdio činjenicu da je
podnosilac zahtjeva prijetnja nacionalnoj sigurnosti, niti je
zbog takve činjenice odbio zahtjev za azil. Zakon o
kretanju i boravku stranaca iz 2003. godine po kojem je
riješen zahtjev za azil A. H. I. nije ni poznavao takvu
mogućnost."
29. Protiv navedenog rješenja apelant je tužbom pokrenuo
upravni spor pred Sudom BiH koji je Presudom broj U163/10 od 17. prosinca 2010. godine tužbu odbio. U
obrazloženju presude je navedeno kako iz spisa predmeta
proizlazi da je tuženi organ odbio apelantov zahtjev za
azilom i kako je odbijanjem zahtjeva imao zakonsku
obvezu apelantu odrediti rok za dobrovoljno napuštanje
teritorija BiH. Navedeno je kako je nadležni organ,
postupajući po odlukama Ustavnog suda BiH i Suda BiH,
proveo ponovni postupak, ponovno ocijenio dokaze i
saslušao apelanta u svezi s navodima o povredi prava na
obiteljski život, te pravilno utvrdio kako odbijanje
zahtjeva za azil, kao i donošenje odluke o roku za
dobrovoljnim napuštanjem teritorija BiH nisu, u
konkretnom slučaju, doveli do povrede prava iz članka 8.
Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava Bosne i
Hercegovine. U obrazloženju je navedeno kako je tuženi
pravilo konstatirao da određivanje roka za dobrovoljno
napuštanje teritorija BiH ne predstavlja mjeru koja se
može prinudno izvršiti. U slučaju da apelant u
ostavljenom roku zemlju ne napusti dobrovoljno, može
pokrenuti poseban postupak protjerivanja a odluku donosi
druga organizacijska jedinica Ministarstva. Okolnost što
je apelantu određen rok za dobrovoljno napuštanje
teritorija BiH, prema obrazloženju presude, ne predstavlja
odluku o protjerivanju jer se takva odluka donosi tek
nakon proteka roka za dobrovoljnim izvršenjem u
zasebnom postupku. Ako postoje uvjeti iz članka 88.
stavak 1. Zakona, prema odredbi točke d) strancu može
biti izrečena mjera protjerivanja ako je ostao u BiH nakon
prestanka važenja izbjegličkog statusa, supsidijarne zaštite
ili privremene zaštite, ili u slučaju odbijanja zahtjeva za
azilom nakon što su se stekli uvjeti iz članka 117. tog
Zakona, a boravak nije ostvario sukladno zakonu. Potom
je navedeno kako je tijekom trajanja predmetnoga
postupka odbijen i apelantov zahtjev za odobrenjem
privremenoga boravka Presudom toga suda broj U-411/09
od 28. prosinca 2009. godine. U obrazloženju te presude
dati su iscrpni razlozi vezani za okolnost moguće povrede
prava na privatnost i obiteljski život iz članka 8. Europske
konvencije,.
30. Imajući u vidu da je apelantu odbijen zahtjev za azil,
zahtjev za supsidijarnu zaštitu kao i zahtjev za odobrenje
privremenoga boravka temeljem braka s državljankom
BiH, te činjenicu da je izravna posljedica ovakvih odluka
mogućnost pokretanja postupka protjerivanja u zemlju
podrijetla, Sud BiH je s posebnom pozornošću razmatrao
nalaz tuženoga glede ocjene proporcionalnosti između
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potrebe države za zaštitom javnoga interesa i sigurnosti
izricanjem mjere protjerivanja i efekata te mjere na
apelantov obiteljski život, prigodom čega je za ocjenu
proporcionalnosti valjalo razmotriti pitanje duljine
boravka u BiH, intenzitet veza koje on i dalje ima u zemlji
podrijetla, kontakte koje održava, ekonomsku ovisnost, a i
mogućnost nastavka zajedničkoga života s članovima
njegove obitelji. Sud BiH je također ponovio i već
navedene činjenice utvrđene u postupcima koje je vodio
apelant, te obrazložio da "Sud svakako ozbiljno pristupa
činjenici da je tužilac s državljankom BiH stekao troje
djece, da su ta djeca državljani BiH i da su, prihvatljivo je,
njihove veze sa ovom zemljom čvršće i jače nego veze sa
tužiočevom zemljom porijekla. Nema opravdanja da se
supruga i djeca na bilo koji način primoravaju na odlazak
iz svoje zemlje, što ne utiče na činjenicu da to može biti
stvar izbora. Naravno da se prisila prema tužiocu mora
odraziti i prema članovima porodice, pa je upravo ovdje
najjače pitanje proporcionalnosti. Sud smatra da je, osim
činjenice da je tužioca nadležni organ ocijenio opasnim po
javni red i nacionalnu sigurnost BiH, bitno naglasiti da je
kompletan boravak tužioca u BiH prožet netačnim
podacima, ovi podaci se plasiraju zavisno od tužiočevih
trenutnih potreba, počevši od vremena dolaska u BiH,
vremena zaključenja braka, preko učešća u različitim
političkim organizacijama u Siriji do kontakata sa licima
koja su proglašena nepoželjnim u BiH i članstva u
udrugama koje se deklariraju kao humanitarne, ali je u
javnosti ocjena drugačija. Nijedan od datih podataka nije
apsolutno tačan, provjera u postupcima pred organima
tužene ili u sporu pred ovim sudom ukazuje na vješto
korištenje podataka za trenutne potrebe tužioca, te na
nepoštovanje propisa BiH, jer se dati podaci pokazuju kao
netačni".
31. Osim toga Sud BiH je naveo kako apelant nije došao u
BiH kao dijete niti je došao sa srodnicima da bi se moglo
iz toga razloga reći kako je zaboravio običaje svojih
sunarodnjaka i primio običaje BiH, te kako njegov
boravak u BiH nije ni dug niti konstantan osim možda
boravka 15 do 16 godina počevši od 1994. godine ili od
dana sklapanja braka, dok su veze sa njegovom rodnom
zemljom mnogo duže i neprekinute. Sud BiH je
obrazložio kako apelant nije došao u BiH ni kao izbjegla
osoba niti ima uvjete za sticanje toga statusa niti za
supsidijarnu zaštitu, odnosno kako njegov boravak ali i
cjelokupno ponašanje predstavlja prijevarno ponašanje i
kršenje pozitivnih propisa BiH, te kako su apelantovi
kontakti i osobni odnosi s osobama iz kruga osoba koje su
prepoznate kao bliska sigurnosno opasnim organizacijama
stavili apelanta na listu osoba koje su prijetnja sigurnosti
BiH.
32. Imajući u vidu sve navedeno, Sud BiH je zaključio kako
navedeni razlozi ne čine opravdanim apelantovo
pozivanje na povredu prava na obiteljski život iz članka
II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske
konvencije, te kako u konkretnom predmetu i nije
izrečena mjera protjerivanja niti se radi o ekstradiciji nego
o određivanju roka za dobrovoljnim izvršenjem odluke o
odbijanju zahtjeva za azil, pa i u tom slučaju Sud BiH
smatra kako je u konkretnom slučaju miješanje u
apelantov osobni život u potpunosti opravdano i
proporcionalno potrebi za zaštitom nacionalnoga interesa.
Sud BiH je zaključio i kako je, s aspekta članka II/3.(f)
Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske
konvencije, opravdano i određivanje roka apelantu za
dobrovoljno napuštanje teritorija BiH, te kako nema
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povrede navedenoga prava budući da je izrečena mjera
proporcionalna karakteru zaštićenoga dobra.
33. Protiv navedene presude apelant je podnio zahtjev za
izvanrednim preispitivanjem sudbene odluke, koji je Sud
BiH Presudom broj Uvl-2/11 od 14. veljače 2011. godine
odbio kao neutemeljen. U obrazloženju presude Sud BiH
je ponovio činjenice iz presude čije je izvanredno
preispitivanje apelant tražio i zaključio kako navodi koji
se nalaze u spisu predmeta ne čine opravdanim apelantovo
pozivanje na povredu članka II/3.(f) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 8. Europske konvencije "pogotovo
imajući u vidu da u konkretnom slučaju nije izrečena
mjera protjerivanja niti se radi o ekstradiciji, nego o
određivanju roka za dobrovoljno izvršenje odluke nakon
odbijanja zahtjeva za azil i da rok od 15 dana iz utuživog
rješenja ne predstavlja automatsko protjerivanje niti
predstavlja ekstradiciju. Predmet ovog upravno-sudskog
postupka nije tužiteljeva deportacija odnosno prisilno
napuštanje teritorije BiH. To je predmet drugog postupka
u kojem nadležni organ ispituje eventualne povrede člana
8. Evropske konvencije." Imajući u vidu navedeno, Sud
BiH je odbio apelantov zahtjev za vanrednim
preispitivanjem Presude toga suda broj U-163//10 od 17.
prosinca 2010. godine. Apelant navedenu presudu nije
pobijao apelacijama.
Stavljanje pod nadzor
34. Rješenjima Službe broj UP-1/19.5.-07.3-25/08 od 23.
rujna 2010. godine, UP-1/19.4.1.-07.3-12-26/08 od 22.
listopada 2010. godine, broj UP-1/19.4.1.-07.3-12-27/08
od 23. studenoga 2010. godine, broj UP-1/19.4.1.-07.312-28/08 od 22. prosinca 2010. godine, broj UP-1/19.4.1.07.3-12-29/08 od 21. siječnja 2011. godine, broj UP1/18.8-07.3-12-30/08 od 21. veljače 2011. godine, broj
UP-1/18.8-07.3-12-31/08 od 31. ožujka 2011. godine, UP1/18.8-07.3-12-32/08 od 20. travnja 2011. godine, UP1/18.8-07.3-12-33/08 od 20. svibnja 2011. godine UP1/18.8-07.3-12-34/08 od 20. listopada 2011. godine, UP1/18.8-07.3-12-35/08 od 21. srpnja 2011. godine, UP1/18.8-07.3-12-36/08 od 18. kolovoza 2011. godine, UP1/18.8-07.3-12-37/08 od 19. rujna 2011. godine, UP1/18.8-07.3-12-38/08 od 19. listopada 2011. godine, UP1/18.8-07.3-12-39/08 od 16. studenoga 2011. godine,
iznimno je produljen nadzor nad apelantom i njegov
smještaj u Ustanovu za prihvat stranaca Službe Imigracijski centar u Istočnom Sarajevu, za razdoblja
pobliže navedena u rješenjima, uz obrazloženja kako je
mjera nadzora nužna radi sprečavanja slobodnog i
neograničenog kretanja zbog prijetnje javnome poretku,
javnome redu i miru i sigurnosti BiH, kao i radi
osiguravanja mjere protjerivanja uz navođenje dokaza i
razloga interpretiranih u prethodnim točkama ove odluke,
a s obzirom da, prema obrazloženju Službe, nije bilo
izmjena u konkretnom predmetu. U suštini, u svim je
rješenjima navedeno kako je apelantu iznimno produljen
nadzor na temelju odredbe članka 99. stavak 2. točka b) i
članka 102. stavak 5. Zakona, kao i da je mjera nadzora
određena nakon što je odbijen njegov zahtjev za
odobrenjem privremenoga boravka i da je mjera nadzora
produljivana sukladno zakonskim rokovima. U rješenjima
je konstatirano kako je odlukom Ustavnog suda o
privremenoj mjeri od 31. siječnja 2009. godine naloženo
svim organima javne vlasti u BiH da ne poduzimaju
nijednu radnju s ciljem prinudnog udaljavanja apelanta iz
BiH, pa kako svi sudbeni i upravni postupci koje apelant
vodi i koji se vode protiv njega nisu okončani, postoje
osobite okolnosti koje opravdavaju zaključak kako su
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ispunjene
zakonske
pretpostavke
za
iznimnim
produljenjem nadzora nad apelantom.
35. Protiv navedenih je rješenja apelant izjavio prizive
Ministarstvu koje je rješenjima broj UP-2-06-07-2-173/10
od 27. rujna 2010. godine, UP-2-07-07-2-192/10 od 25.
listopada 2010. godine, broj UP-2-07-07-2-207/10 od 24.
studenoga 2010. godine, broj UP-2-06-07-2-221/10 od 24.
prosinca 2010. godine, broj UP-2-06-07-2-10/11 od 21.
siječnja 2011. godine, broj UP-2-06-07-2-26/11 od 23.
veljače 2011. godine, broj UP-2-06-07-2-37/11 od 25.
ožujka 2011. godine, UP-2-06-07-2-58/11 od 22. travnja
2011. godine, UP-2-06-07-2-69/11 od 24. svibnja 2011.
godine, UP-2-06-07-2-78/11 od 22. listopada 2011.
godine, UP-2-06-07-2-90/11 od 22. srpnja 2011. godine,
UP-2-07-07-2-107/11 od 19. kolovoza 2011. godine, UP2-06-07-2-119/11 od 20. rujna 2011. godine, UP-2-07-072-133/11 od 21. listopada 2011. godine, UP-2-06-07-2149/11 od 18. studenoga 2011. godine prizive odbilo kao
neutemeljene u potpunosti prihvaćajući obrazloženja
prvostupanjskoga tijela.
36. Protiv navedenih je rješenja apelant tužbom pokrenuo
upravne sporove pred Sudom BiH koji je donio presude
broj S1 0 002450 10 U od 30. rujna 2010. godine, S1 3 U
003272 10 U od 29. listopada 2010. godine, broj S1 3 U
003593 10 U od 29. studenoga 2010. godine, S1 3 U
003880 10 U do 29. prosinca 2010. godine, broj S1 3 U
004125 11 U od 26. siječnja 2011. godine, broj S1 3 U
004840 11 U od 28. veljače 2011. godine i broj S1 3 U
005324 11 U od 31. ožujka 2011. godine, S1 3 U 005730
11 U od 27. travnja 2011. godine, S1 3 U 005945 11 U od
26. svibnja 2011. godine, S1 3 U 006158 11 U od 28.
listopada 2011. godine S1 3 U 006481 11 U od 26. srpnja
2011. godine, S1 3 U 006983 11 U od 23. kolovoza 2011.
godine, S1 3 U 007375 11 U od 23 rujna 2011. godine, S1
3 U 007664 11 U od 26. listopada 2011. godine, S1 3 U
007375 11 U od 24. studenoga 2011. godine, kojim je
tužbe odbio uz obrazloženja kako je utvrdio da su rješenja
donesena na temelju relevantnih zakonskih odredbi i uz
pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje. Naime, Sud
BiH je u svim presudama, u suštini, naveo kako je prema
odredbama članka 101. stavak 4. Zakona zakazao
saslušanje apelanta (nadnevci saslušanja su detaljno
navedeni u presudama) i da je prigodom saslušanja
apelant ostao kod navoda iznesenih u tužbi. Kako je,
prema obrazloženju Suda BiH, predmet konkretnih
postupaka postojanje bitno izmijenjenih okolnosti,
odnosno razloga zbog kojih je apelant stavljen pod nadzor
te, kako iz podataka u spisu i iz obrazloženja pobijanih
rješenja proizlazi da nije došlo do bitno izmijenjenih
okolnosti, sud je zaključio kako i dalje postoje razlozi
zbog kojih je apelant stavljen pod nadzor a koji su
propisani člankom 99. stavak 2. točka b) Zakona. Osim
toga u presudama je, između ostaloga, navedeno kako
pobijanim rješenjima o iznimnom produljenju pritvora
nije došlo do povreda apelantovih prava iz čl. 8. i 5.
Europske konvencije, jer se apelantovim stavljanjem pod
nadzor ne vrijeđaju ljudska prava apelantove obitelji niti
njegova osobna prava, jer država ima pravo prema
apelantu poduzimati zakonom propisane mjere na način i
po postupku kako je to određeno pobijanim rješenjima.
Navedeno je kako prema Zakonu, Ustavu i Europskoj
konvenciji stavljanje apelanta pod nadzor ima prioritet u
odnosu na osobni život. Sud BiH je obrazložio i kako
apelantu nisu povrijeđena ni prava iz članka 5. stavak 1.
točka f. Europske konvencije, jer je tim člankom
propisano da je zakonito lišavanje slobode osobe s ciljem
sprečavanja ilegalnog ulaska u zemlju ili osobe protiv
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koje je u tijeku postupak deportacije ili ekstradicije. Pri
tome se Sud BiH pozvao i na Odluku Ustavnog suda broj
AP 1626/09 od 24. listopada 2009. godine u kojoj je,
između ostaloga, Ustavni sud zaključio kako se u tome
predmetu radi o zakonitom lišavanju slobode stranca u
smislu članka 5. stavak 1. točka f. Europske konvencije
kada je stranac lišen slobode na temelju odredaba članka
99. st. 1. i 2. točka b. Zakona. Osim toga, u presudama
donesenim nakon ožujka 2011. godine je navedeno kako
je Europski sud 16. ožujka 2011. godine donio
privremenu mjeru kojom se tijelima BiH zabranjuje
poduzimanje bilo kakve radnje u svezi s apelantovom
deportacijom, te kako su se i iz toga razloga stekli uvjeti
za daljnje iznimno produljenje nadzora nad apelantom, a u
svezi i s već navedenim razlozima.
Deportacija
37. Rješenjem Službe broj UP-1/18.5.1-07.3-4/11 od 1.
veljače 2011. godine utvrđeno je da se apelant protjeruje s
teritorija BiH i naloženo mu je napuštanje teritorija BiH u
roku od 15 dana od dana dostavljanja predmetnoga
rješenja pod prijetnjom prisilnog izvršenja, te je apelantu
zabranjen ulazak i boravak na teritoriju BiH u razdoblju
od pet godina računajući od dana napuštanja BiH. U
obrazloženju rješenja je ponovljena kompletna
kronologija postupaka koje je apelant vodio pred
organima BiH, utvrđeno činjenično stanje i činjenice u
svezi s donesenom privremenom mjerom Europskog suda
i Ustavnog suda te je, s tim u svezi, zaključeno da je,
imajući u vidu sve navedeno kao i činjenicu da apelant
nije dobrovoljno napustio teritorij BiH, apelantu potrebno
izreći mjeru protjerivanja kao i zabranu ulaska i boravka
na teritoriju BiH u razdoblju od pet godina od dana
protjerivanja. Navedeno je i kako je apelantu odbijen
zahtjev za međunarodnom zaštitom, utvrđeno kako ne
ispunjava uvjete za dodjelu izbjegličkog statusa ili
privremenog humanitarnog boravka, kao i da mu je
odbijen zahtjev za boravak temeljem braka s
državljankom BiH "te imajući u vidu činjenicu da je
direktna posljedice ovih odluka upravo rješenje kao u
dispozitivu, s posebnom pažnjom razmatrana je ocjena
proporcionalnosti između potreba države za zaštitom
javnog interesa i bezbjednosti i efekat izricanja ove mjere
u odnosu na obiteljski život" apelanta. Dalje je navedeno i
"o razlozima koje je predmetno lice navodilo u
postupcima po zahtjevu za boravak i azil a koji se odnose
na navodne povrede njegovog prava na porodični život, iz
obrazloženja svih odluka i presuda nadležnih upravnih i
sudskih organa, donesenih na temelju neposredne
primjene Evropske konvencije u ponovnom postupku, na
jasan način proizilazi da su takvi navodi vrlo ozbiljno
razmatrani, te procijenjeni neopravdanim, što opet govori
u prilog opravdanosti miješanja u privatni i porodični
život imenovanog od strane državnih organa. Uplitanje u
pravo na porodični i privatni život, s obzirom na gore
iznesene činjenice, u predmetnom slučaju je
proporcionalno u odnosu na karakter zaštićenog dobra."
Ministarstvo je navelo da "poštujući privremenu mjeru
Suda u odnosu na A.H.I. a koja shodno članu 77. stav 6.
Pravila Ustavnog suda BiH proizvodi pravno djelovanja
do donošenja konačne odluke o gore navedenoj apelaciji,
ovaj organ sve dok je na snazi ista neće preduzimati
daljnje mjere i radnje s ciljem prisilnog udaljenja A.H.I. iz
BiH, tačnije neće donositi zaključak o dozvoli izvršenja
rješenja i protjerivanju."
38. Iz Informacije Suda BiH proizlazi da je apelant protiv
Rješenja Službe broj UP-1/18.5.1-07.3-4/11 od 1. veljače
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2011. godine izjavio priziv Ministarstvu koje je
Rješenjem broj UP-2-06-07-219/11 od 2. ožujka 2011.
godine priziv odbilo, te da je iz CMS sustava predmeta
upravnih sporova vidljivo kako je apelant protiv
navedenog rješenja Ministarstva podnio tužbu Sudu BiH o
kojoj do dana donošenja ove odluke Ustavnog suda nije
riješeno, a o čemu ni apelant nije dostavio nikakve
informacije.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
39. Apelant se žali da su mu pobijanom Presudom Suda BiH
broj U-411/09 i odlukama upravnih organa koje su
prethodile donošenju navedene presude povrijeđena prava
zaštićena člankom II/3.(a), (b), (e), (f), (g), (h) i (i) i
člankom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, kao i prava
zaštićena čl. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11. i 14. Europske
konvencije. Povredu navedenih prava apelant vidi u tome
što smatra da je pobijana presuda utemeljena na
"razlozima" koji ukazuju da apelant predstavlja prijetnju
javnome redu i nacionalnoj sigurnosti, a da tijekom
postupka nije imao mogućnost o njima se izjasniti. U
odnosu na povredu prava na obiteljski život iz članka 8.
stavak 1. Europske konvencije, apelant je istaknuo kako je
tijekom
boravka
u
BiH
zaključio
brak
s
bosanskohercegovačkom državljankom, s kojom ima troje
djece koja su bosanskohercegovački državljani. Apelant
smatra kako on, njegova supruga i djeca imaju pravo na
potpunu obitelj, odnosno pravo na zajednički život. Dalje,
apelant zaključuje da je pobijanom odlukom višestruko
povrijeđeno pravo na obiteljski život, ne samo njemu već i
njegovoj djeci i supruzi, jer bi njegovo protjerivanje
posredno značilo i protjerivanje članova njegove obitelji,
kao državljana BiH. Smatra kako intencija zakonodavca u
svakom slučaju nije protjerivanje vlastitih državljana.
Budući da je pobijanom odlukom pravomoćno okončan
upravni postupak po njegovome zahtjevu za izdavanje
odobrenja privremenog boravka u Bosni i Hercegovini, u
kojemu je određeno dragovoljno napuštanje Bosne i
Hercegovine, apelant smatra kako postoji opasnost od
njegovoga izgona iz Bosne i Hercegovine. Apelant navodi
i kako činjenice koje su organi naveli kao razloge za
odbijanje zahtjeva za privremeni boravak, a kao što su davanje pogrešnih podataka u svezi s osuđivanosti,
vrijeme boravka u BiH i učešće u oružanim snagama za
vrijeme rata, njegova uloga osnivača udruge "Ensarija",
okupljanje građana pred institucijama BiH, njegovo
istupanje u medijima i predavanja koja je držao u džamiji
u Sokolović koloniji - govore u prilog apelatnovoj tvrdnji
kako su mu povrijeđena sva navedena prava. Apelant
navodi i kako bi, ukoliko bude protjeran u Siriju, odmah
bio uhapšen gdje postoji realna opasnost da mu bude
ugroženo pravo na život.
40. U svezi s navedenom odlukom, apelant navodi kako Sud
BiH daje netočan navod da nije sa sigurnošću utvrđeno od
kada se on nalazi u BiH, te da je netočan i navod da nije
utvrđen točan nadnevak od kada je bio u Oružanim
snagama RBiH budući da je u svim dosadašnjim
postupcima jasno istaknuo kako je u BiH prvi put došao
15. rujna 1992. godine i tu ostao do 1. siječnja 1993.
godine kada je kao logističar otišao iz BiH u Hrvatsku u
Rijeku, gdje je i prije stanovao, i to zbog problema s
brodom na kojemu je bila humanitarna pomoć i vojna
oprema, a koji se zadržao u luci u Rijeci, gdje je i ostao i
obavljao logističke poslove sve do okončanja sukoba
između HVO i Armije BiH. Apelant navodi kako je
nekoliko puta u tome razdoblju ulazio i izlazio iz BiH, te
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kako je konačno došao u BiH 1995. godine s tim da se u
međuvremenu oženio u Hrvatskoj državljankom BiH, kao
i da su brak potvrdili u Veleposlanstvu BiH u Hrvatskoj
tako da je njegova supruga dala izjavu u Veleposlanstvu
da je 24. svibnja 1993. godine sklopila brak s apelantom.
Apelant navodi i kako je sva dokumenta u svezi s naprijed
rečenim predao Sudu BiH.
41. U svezi sa zaključcima Suda BiH u odnosu na intenzitet
odnosa koje i dalje apelant ima sa zemljom podrijetla i
kontakata koje održava, te da nije dostavio nikakav dokaz
u korist svojih tvrdnji da je te veze izgubio a koje smatra
nepravilnim, apelant je citirao mišljenje profesora
Filozofskog fakulteta u Sarajevu u vezi dvojezičnosti i
polujezičnosti po kojemu stranci koji dolaze u neku
zemlju s namjerom da tu ostanu postupno zapostavljaju
svoj jezik i kulturu, te nastoje što prije naučiti jezik zemlje
u koju su došli. Apelant navodi kako je netočan i navod
Suda BiH da nikada nije prezentirao dokaze o smrti
roditelja, jer je Sudu dao na uvid kompletnu
dokumentaciju od dana njegovoga izlaska iz Sirije do
današnjega dana, a među kojima i dokaz o smrti roditelja.
Apelant također navodi da osporava sve navode Suda BiH
u vezi s netočnim podacima koje je dao u postupcima koje
je vodio i vodi pred organima BiH, te naglašava da je
pogrešan zaključak Suda BiH o vezanosti njegove obitelji
s BiH, jer bi njegovim protjerivanjem s teritorija BiH
njegova obitelj bila primorana i sama napustiti BiH i ići u
zemlju čiji niti jezik ni kulturu niti običaje ne poznaje. U
svezi s navodima iz pobijanih odluka kojima mu se nalaže
dobrovoljno napuštanje teritorija BiH, apelant se poziva
na izuzeta mišljenja uz Odluku Ustavnog suda broj AP
3927/09 kao i na Odluku broj AP 1222/08 smatrajući da
su i dalje te odluke, odnosno izuzeta mišljenja,
primjenljiva na njegov slučaj, osobito imajući u vidu da je
preko dvije godine zatvoren u Imigracijskom centru a da
Sud BiH ničim nije uspio dokazati kako on predstavlja
potencijalnu opasnost po nacionalnu sigurnost BiH, već
svoj zaključak izvodi samo na temelju činjenice da je
apelant stavljen na listu osoba koje predstavljaju prijetnju
sigurnosti.
42. Nadalje, apelant smatra kako su mu navedenom presudom
povrijeđeni i pravo na slobodu misli, savjesti i vjere,
pravo na slobodu izražavanja, pravo na slobodu mirnog
okupljanja i slobodu udruživanja s drugima, pravo na
život i pravo na nediskriminaciju iz članka II/4. Ustava
Bosne i Hercegovine i članka 14. Europske konvencije u
svezi sa navedenim članovima. Navode o povredi ovih
prava apelant temelji na činjenici da su kao razlozi zbog
kojih je proglašen prijetnjom po nacionalnu sigurnost
navedena održavanja niza skupova pred institucijama
BiH, istupanje u javnosti putem časopisa i držanjem
predavanja u džamiji, osnivanje udruge građana
"Ensarija" što se prema apelantovim navodima izravno
kosi s navedenim pravima koja su garantirana Ustavom i
Europskom konvencijom, i čime se otvara mogućnost
njegovoga protjerivanja s teritorija BiH u Siriju čime bi
mu bio ugrožen život, te kako je zbog vjere, političkog i
drugog mišljenja, kao i nacionalnog i socijalnog podrijetla
diskriminiran u odnosu na ostale građane.
43. Apelant smatra kako su mu odlukama u vezi s
dobrovoljnim napuštanjem teritorija BiH (Presuda Suda
BiH broj U-163/10), kao i odlukama o deportaciji,
povrijeđeni pravo iz članka II/3.(f) i (b) Ustava Bosne i
Hercegovine i čl. 8. i 3. Europske konvencije jer bi se
njegovim protjerivanjem stekli svi uvjeti za razdvajanje
od obitelji i torturu zabranjenu člankom 3. Europske
konvencije, kojom bi bio podvrgnut u zemlji podrijetla i
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izravno bi bilo prekršeno načelo zabrane vraćanja
propisano zakonom.
44. Apelant smatra kako su mu odlukama u svezi s
produljenjem nadzora povrijeđeni pravo iz članka II/3.(e)
Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1.
Europske konvencije, pravo iz članka 3. Europske
konvencije, prava iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 5. stavak 1. točka f. i stavak 4.
Europske konvencije, kao i pravo iz članka 13. Europske
konvencije. Apelant navodi kako je u njegovome slučaju
pritvor nezakonit po domaćem zakonu zato što nema bilo
kakvih opravdanih razloga za vjerovanje kako njegov
boravak predstavlja rizik za javni poredak, javni red i mir
ili nacionalnu sigurnost, odnosno kako nadležni organi
nisu iznijeli nikakve valjane razloge za određivanje
pritvora, pogotovu ako se ima u vidu da je lišen slobode u
razdoblju duljem od dvije godine. Apelant navodi kako
mu nisu dati bilo kakvi dokazi, niti su takvi dokazi
navedeni u pobijanim odluka, da bi bila vidljiva
utemeljenost zaključka kako apelant predstavlja prijetnju
po BiH niti je apelantu ikada podastrta relevantna
dokumentacija mada je "on eksplicitno naglasio pred
Sudom BiH da ne može efikasno preispitati zakonitost
naloga za pritvor a posebno navoda o prijetnji sigurnosti,
bez saznanja o sadržaju dokaza. Niti Ministarstvo
sigurnosti BiH niti Sud BiH nisu nikada objasnili apelantu
iz kojih razloga on predstavlja navodnu prijetnju po
nacionalnu sigurnost." Prema apelantovim navodima, on
je izložen vrlo stresnoj i psihički uznemirujućoj situaciji
budući da je neizvjesno koliko pritvor može trajati i što je
već dugo bez zakonite osnove odvojen od obitelji, supruge
i djece, a supruga mu je teško bolesna što još više
pojačava njegovu patnju.
45. U svezi s svim navedenim, apelant traži da Ustavni sud
donese privremene mjere kojima bi naložio organima BiH
da mu daju uvid u kompletnu dokumentaciju u svezi s
njegovim predmetom (i onu koja nosi oznaku tajnosti),
kao i da zabrani njegovu deportaciju do okončanja
postupaka koji se vode pred Ustavnim sudom.
b) Odgovor na apelaciju
46. U odgovorima na apelaciju i dopune apelacije Sud BiH je
naveo da su neutemeljene tvrdnje o povredi navedenih
prava budući da su odluke toga suda donesene na zakonit
način i uz pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje.
Sud BiH je naveo i da je, uzimajući u obzir da se po
apelantovim tužbama vodi više postupaka, kao i da je
Ustavni sud razmatrao apelantovu apelaciju broj AP
1222/07, saslušao apelanta i omogućio mu izjasniti se o
svim razlozima koji se navode kao smetnja za ostanak u
BiH, izvršio uvid u spis obavještajne agencije te utvrdio
kako apelantovi navodi ne dovode u dvojbu pravilnost i
zakonitost pobijanih odluka upravnih organa. Potom, Sud
BiH je naveo kako je "konstatirano da je odlukom
Ustavnog suda o privremenoj mjeri od 31. januara 2009.
godine naloženo svim organima javne vlasti u BiH da ne
preduzimaju nijednu radnju s ciljem da prinudno udalje
apelanta iz BiH do donošenja konačne odluke Ustavnog
suda po apelaciji podnesenoj protiv Odluke Suda BiH broj
U-749/08 od 17.11.2008. godine. Prigovori kojim se
ukazuje na kršenje člana 2. Ustava BiH i člana 3. i člana
6. Evropske konvencije nisu osnovani, prije svega zbog
činjenice da je apelantu ovom odlukom produženo trajanje
nadzora, a da su razlozi za produženje nadzora kako u
činjenici da se nisu izmijenile okolnosti koje su bile osnov
za određivanje nadzora, tako i u činjenici da postoji
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privremena mjera preduzimanja bilo koje radnje ka
njegovom udaljenju iz zemlje."
47. U odgovoru na apelaciju i dopune apelacije Ministarstvo
je navelo da su svi apelantovi navodi neutemeljeni jer je
nepobitno dokazano da apelant ne ispunjava uvjete da mu
se odobri privremeni boravak u BiH, te da postoje svi
relevantni zakonski razlozi za produljenje nadzora nad
apelantom u kontinuiranom vremenskom razdoblju
duljem od 180 dana. Ministarstvo je navelo i kako je to
što apelantu nisu dostavljeni na uvid dokumenti koji su
označeni kao tajni, odnosno povjerljivi, sukladno
relevantnim odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka,
te kako činjenice u ovom predmetu nisu ni nepotpuno, ni
proizvoljno, ni pogrešno utvrđene. Ministarstvo je,
također, obavijestilo Ustavni sud kako je Europski sud
donio privremenu mjeru od 15. ožujka 2011. godine u
apelantovome predmetu, aplikacija broj 3728/08, kojom je
naloženo organima vlasti u BiH da ne mogu protjerati
apelanta s teritorija BiH dok traje postupak po navedenoj
aplikaciji pred Europskim sudom.
48. U odgovoru na apelaciju i dopune apelacije Služba
ponavlja razloge date u pobijanim rješenjima i navodi
kako niti jedno od navedenih apelantovih prava u
postupku pred tom službom nije povrijeđeno.
V. Relevantni propisi
49. U Zakonu o kretanju i boravku stranaca i azilu
("Službeni glasnik BiH" br. 29/03, 4/04 i 53/07), u tekstu
koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva za
izdavanje odobrenja privremenog boravka, relevantne
odredbe glase:
Članak 34.
(Opći uvjeti za odobrenje boravka)
(1) Privremeni boravak odobrit će se strancu pod
uvjetima da:
a) raspolaže dokazima kojim opravdava postojanje
osnove za odobrenje privremenog boravka,
b) raspolaže sredstvima za izdržavanje, uključujući
sredstva za zdravstvenu zaštitu,
c) posjeduje liječničko uvjerenje, izdato najviše tri
mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, iz kojeg je vidljivo da ne
boluje od oboljenja visokog rizika po okolinu, odnosno da je
poslovno sposoban.
(2) Pod dokazima, u smislu točke a) stavka 1. ovoga
članka, smatraju se:
a) izvod iz matične knjige vjenčanih ili drugi odgovarajući
dokaz o zaključenom braku,
b) radna dozvola izdata od mjerodavnog organa za
zapošljavanje,
c) prijava kod mjerodavnog fonda mirovinsko-invalidskog
osiguranja,
d) rješenje o upisu u sudski registar pravne osobe, uz
dokaz o solventnosti,
e) potvrda o upisu na obrazovnu ustanovu za tekuću
godinu,
f) nalaz s preporukom zdravstvene ustanove o
neophodnosti dugotrajnijeg liječenja u BiH,
g) dokumenti o završenoj školi i stečenom zvanju,
h) drugi dokaz koji je podoban da potvrdi opravdanost
boravka stranca u zemlji, a čiju će valjanost, na temelju članka
55. ovoga zakona, cijeniti mjerodavna organizacijska jedinica
Ministarstva.
Član 35. stav 1. toč.(a) i (d)
(Privremeni boravak iz humanitarnih razloga)
(1) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga izuzetno
će se odobriti strancu koji ne ispunjava uvjete za odobrenje
boravka propisane ovim zakonom u sljedećim slučajevima:
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a) ako je žrtva organiziranog kriminala, odnosno trgovine
ljudima, u svrhu pružanja zaštite i pomoći u oporavku i
povratku u zemlju uobičajenog boravka,
d) strancu za kojeg se utvrdi da su se stekli uvjeti iz
članka 60. ovoga zakona, a kojem, sukladno ovome zakonu, nije
odobren azil,
Član 41. stav 1. toč. (a), (d) i f)
(Odbijanje zahtjeva za odobrenje boravka)
Strancu, koji ispunjava uvjete za odobrenje boravka
propisane ovim zakonom, zahtjev za odobrenje privremenoga
ili stalnoga boravka odbit će se:
a) ako je ušao na teritorij BiH ne poštujući uvjete za
ulazak propisane ovim zakonom, izuzev ako postoje uvjeti za
odobrenje boravka iz humanitarnih razloga u smislu članka 35.
ovoga zakona, ili
d) ako je registriran kod organa BiH mjerodavnih za
provedbu zakona, a posebno kao međunarodni prijestupnik, ili
f) ako nazočnost stranca, na temelju podataka kojima
raspolaže Ministarstvo, predstavlja prijetnju javnom redu i
nacionalnoj sigurnosti BiH.
Članak 60.
(Načelo "zabrane vraćanja")
Stranci neće, ni na koji način, biti vraćeni, ili protjerani
na granicu teritorija gdje bi im život ili sloboda bili ugroženi
zbog njihove rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj
društvenoj skupini, ili zbog političkog mišljenja, bez obzira da
li su zvanično dobili azil. Zabrana vraćanja ili protjerivanja
odnosi se i na osobe za koje postoji osnovana sumnja da bi bile
u opasnosti da budu podvrgnuta mučenju ili drugom
nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.
Stranci se, također, ne mogu poslati u zemlju u kojoj nisu
zaštićeni od slanja na takav teritorij.
Članak 76.
(Postupak i nadležnost za donošenje rješenja)
(1) Zahtjeve za azil razmatra i odluku u obliku rješenja
donosi osnovna organizacijska jedinica mjerodavna za azil,
koja je potpuno osposobljena u oblasti azila i izbjegličkog
prava, u sjedištu Ministarstva.
(2) Rješenje se donosi neovisno, pojedinačno, objektivno i
nepristrano nakon obavljenog potpunog ispitnog postupka u
kojem se utvrđuju sve činjenice, okolnosti i dokazi od
značaja za donošenje odluke. Podnositelju se zahtjeva
mora omogućiti da iznese sve okolnosti koje su mu poznate, da
aima pristup svim raspoloživim dokazima, kao i da predloži
izvođenje pojedinih dokaza.
(3) Strancu će se omogućiti da tijek postupka prati preko
tumača (prevoditelja), ukoliko ne zna jezik na kojem se
postupak vodi, kao i da koristi usluge pravnoga ili drugog
savjetnika. Dužnost je voditelja postupka da podnositelja
zahtjeva izvijesti o svim pravima i obvezama koje proizilaze iz
zakona.
(4) Priznanje statusa izbjeglice ne ovisi o iznošenju
posebnog formalnog razloga.
(5) Rješenje kojim je odlučeno o utemeljenosti zahtjeva za
azil mora sadržavati potpuno obrazloženje i dostavlja se
podnositelju zahtjeva osobno.
(6) Rješenjem se mora jasno ukazati na pravo na tužbu i
rokove.
Članak 77.
(Zaštita podataka)
U stvarima azila javnost je isključena i sve informacije
koje su u svezi ovoga postupka smatraju se povjerljivim.
Članak 78.
(Tužba)
(1) Protiv rješenja iz članka 76. ovoga zakona priziv nije
dozvoljen.
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(2) Tužba odgađa izvršenje rješenja.
Članak 79.
(Zaštitne odredbe)
Podnosiocu zahtjeva za azil koji je prethodno iscrpio sve
pravne lijekove i čiji je zahtjev odbijen pravosnažnim
rješenjem, ali za kojeg se utvrdi da i pored toga ne može biti
udaljen s teritorija BiH iz razloga propisanih člankom 60.
Zakona, izdaje se dozvola za privremeni boravak iz
humanitarnih razloga u smislu članka 35. stavak 1. točka d)
Zakona.
50. U Zakonu o kretanju i boravku stranaca i azilu
("Službeni glasnik BiH" broj 36/08) relevantne odredbe
glase:
Članak 99. stavak 2. točka b.
(2) Strancu će biti određeno stavljanje pod nadzor iz
sljedećih razloga:
b) ako postoje osnovi sumnje da bi slobodno i
neograničeno kretanje stranca moglo ugroziti javni poredak,
javni red i mir ili sigurnost ili međunarodne odnose BiH ili
predstavljati prijetnju javnom zdravlju u BiH, odnosno ako je
utvrđeno da predstavlja prijetnju za javni poredak, javni red i
mir ili sigurnost BiH;
Članak 102.
(Izvršenje rješenja o stavljanju pod nadzor i
produljenje nadzora)
(1) Stavljanje pod nadzor izvršava se smještajem stranca
u ustanovu specijaliziranu za prihvat stranaca (imigracijski
centar).
(2) Stranac ostaje pod nadzorom do trenutka prisilnog
udaljenja iz zemlje ili toliko dugo koliko je potrebno za
ispunjenje svrhe nadzora, odnosno dok se razlozi koji su bili
osnova za stavljanje stranca pod nadzor bitno ne izmijene, ali
najdulje do roka određenog rješenjem o stavljanju pod nadzor,
odnosno rješenjem o produljenju nadzora.
(3) Služba će za vrijeme trajanja nadzora poduzeti sve
potrebne mjere kako bi se trajanje nadzora svelo na najkraće
moguće vrijeme.
(4) Po isteku roka od 30 dana iz članka 100. (Rješenje o
stavljanju stranca pod nadzor) stavak (3) ovoga Zakona,
stranac može biti zadržan pod nadzorom na temelju rješenja o
produljenju nadzora, koje donosi Služba. Nadzor se može
produljivati svaki puta za najviše 30 dana, ukoliko postoje
uvjeti za određivanje stavljanja pod nadzor iz članka 99.
(Određivanje stavljanja pod nadzor) ovoga Zakona, tako da
ukupno trajanje nadzora stranca ne može trajati dulje od 180
dana. Rješenje o produljenju nadzora može biti doneseno
najkasnije sedam dana prije isteka roka prethodno određenog
nadzora.
(5) Iznimno, u slučaju kada stranac onemogućuje svoje
udaljenje iz zemlje ili ga iz drugih razloga nije moguće udaljiti
iz zemlje u roku od 180 dana, ukupno trajanje nadzora može se
produljiti i na razdoblje dulje od 180 dana. Služba donosi
rješenje o iznimnom produljenju nadzora.
(6) Protiv rješenja o produljenju nadzora nad strancem
mogu se podnijeti pravni lijekovi iz članka 101. (Pravni lijekovi
protiv rješenja o stavljanju pod nadzor) ovoga Zakona.
51. U Pravilniku o uvjetima i procedurama ulaska i
boravka stranaca ("Službeni glasnik BiH" broj 4/05)
relevantne odredbe glase:
(2) Zahtjev za odobrenje privremenog ili stalnog boravka
u BiH odbit će se strancu ako je registrovan kod organa BiH
nadležnih za provedbu zakona, a posebice ako je registrovan
kao međunarodni prijestupnik pri Kancelariji za suradnju sa
Interpolom Ministarstva sigurnosti.
(3) Osnova za odbijanje zahtjeva, sukladno stavu 2. ovog
članka, su činjenice koje proizlaze iz evidencija kojima
raspolažu navedeni organi, donesene odluke kao i eventualna
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operativna saznanja kojima raspolažu navedeni organi pri
odlučivanju o zahtjevu stranca za odobrenje boravka u BiH.
52. U Zakonu o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik
BiH" br. 54/05 i 12/09) relevantne odredbe glase:
Članak 10.
(Uvjeti za pristup tajnim podacima)
Pristup tajnim podacima moguć je samo uz uvjete
utvrđene Zakonom i drugim podzakonskim propisima izdatim
na temelju Zakona, odnosno međunarodnim ili regionalnim
sporazumima koje je zaključila Bosna i Hercegovina.
Članak 70.
(Mjere i postupci zaštite tajnih podataka)
(1) Tajni se podaci moraju čuvati na način koji osigurava
da pristup tim podacima imaju samo oni koji raspolažu
dozvolom za pristup tajnim podacima odgovarajuće razine i
kojima su ti podaci potrebni u obnašanju njihovih dužnosti i
radnih zadataka.
(2) Izvan prostorija korisnika tajni se podaci mogu slati
samo uz poštivanje zaštitnih mjera i postupaka koji jamče da će
do podataka doći jedino osobe koje imaju dozvolu
odgovarajuće razine.
(3) Postupke i odluke vezane uz zaštitu slanja tajnih
podataka donose odgovorni rukovoditelji sukladno stupnju
tajnosti tih podataka, s tim što to slanje ne smije biti obavljeno
putem nezaštićenih komunikacijskih sredstava.
(4) Vijeće ministara BiH podrobnije propisuje fizičke,
organizacijske i tehničke mjere i postupke zaštite tajnih
podataka i dokumenata posebnim propisom iz članka 24. ovoga
Zakona.
53. U Zakonu o upravnom postupku BiH ("Službeni
glasnik BiH" br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09) relevantne
odredbe glase:
Član 72. stav 4.
(4) Ako se pozivu nije odazvala vojna osoba ili službenik
policije, organ će se obratiti nadležnoj vojnoj komandi odnosno
organu policije te osobe sa zahtjevom da se ona dovede, a može
ga i kazniti po stavku 3. ovog članka, odnosno odrediti da snosi
troškove.
VI. Dopustivost
54. Sukladno članku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine
Ustavni sud, također, ima prizivnu nadležnost u pitanjima
koja su sadržana u ovome ustavu kada ona postanu
predmetom spora zbog presude bilo kojega suda u Bosni i
Hercegovini.
55. Sukladno članku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi učinkoviti pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako
se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj
apelacije primio odluku o posljednjem učinkovitom
pravnom lijeku kojega je koristio.
Dopustivost u odnosu na odluke donesene u postupku
odobravanja privremenog boravka temeljem braka s
državljankom BiH i odluke u svezi s dragovoljnim
napuštanjem teritorija BiH donesene nakon okončanja
postupka za odobrenje azila
(a) U odnosu na prava iz čl. II/3.(a), II/3.(b), II/3.(f),
II/3.(g), II/3.(h) i II/3.(i) Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 2,
3, 8, 9, 10, 11. i 14. Europske konvencije
56. U konkretnom slučaju Ustavni sud primjećuje kako su
predmet pobijanja ovoga dijela apelacije Presuda Suda
BiH broj U-411/09 od 23. prosinca 2009. godine (u
odnosu na sva navedena prava) i Presuda Suda BiH broj
U-163/10 od 17. prosinca 2010. godine (u odnosu na
prava iz čl. II/3.(f) i (b) Ustava Bosne i Hercegovine i čl.
8. i 3. Europske konvencije) protiv kojih nema drugih
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učinkovitih pravnih lijekova mogućih prema zakonu.
Potom, apelant je pobijanu Presudu Suda BiH broj U411/09 od 23. prosinca 2009. godine primio 8. siječnja
2010. godine, apelacija je podnesena 29. siječnja 2010.
godine, a Presudu Suda BiH broj U-163/10 od 17.
prosinca 2010. godine primio je 24. prosinca 2010.
godine, dok je apelacija (AP 719/11) kojom je apelant
pobijao tu presudu podnesena 16. veljače 2011. tj. u roku
od 60 dana, kako je propisano člankom 16. stavak 1.
Pravila Ustavnog suda. Konačno, apelacija u ovome dijelu
ispunjava i uvjete iz članka 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog
suda, jer nije očevidno (prima facie) neutemeljena, niti
postoji neki drugi formalni razlog zbog kojega apelacija
nije dopustiva.
57. Imajući u vidu odredbe članka VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine, članka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud je ustvrdio kako predmetna apelacija u
navedenome dijelu, u odnosu na prava iz čl. II/3.(a),
II/3.(b), II/3.(f), II/3.(g), II/3.(h) i II/3.(i) Ustava Bosne i
Hercegovine i čl. 2, 3, 8, 9, 10, 11. i 14. Europske
konvencije, ispunjava uvjete glede dopustivosti.
b) u odnosu na pravo iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije za
sve odluke obuhvaćene apelacijom u odnosu na koje je
apelant naveo povredu ovoga prava
58. Pri ispitivanju dopustivosti apelacije u odnosu na navode
o povredi ovog prava Ustavni sud je pošao od odredaba
članka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 16.
stavak 4. točka 9. Pravila Ustavnog suda.
Članak 16. stavak 4. točka 9. Pravila Ustavnog suda glasi:
4) Apelacija nije dopustiva i ako postoji neki od sljedećih
slučajeva:
9. apelacija je ratione materiae inkompatibilna sa
Ustavom;
59. Apelant navodi da je pobijanim odlukama koje se odnose
na njegovo stavljanje pod nadzor i smještanje u
Imigracijski centar, kao i neodobravanje boravka na
teritoriju BiH, povrijeđeno njegovo pravo na pravično
suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i
članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
60. Ustavni sud podsjeća na praksu Europskoga suda za
ljudska prava koja izričito zastupa stav kako, općenito,
pravo na ulazak, boravak ili pravo da se ne bude
protjerano iz određene zemlje, ili njenoga određenog
dijela, nije pravo koje je garantirano odredbama Europske
konvencije čak ni za građane te zemlje. Takva su prava
određena javnim pravom aktima javne uprave, iz čega
slijedi da pojam "građanska prava" u članku 6. stavak 1.
Europske konvencije ne uključuje nijedno takvo pravo.
Prema tome, ni odluka kojom se dopušta ili odbija ulazak,
kao ni postupak u kojemu je ta odluka donesena, nisu
supsumirani odredbama članka 6. stavak 1. Europske
konvencije (vidi predstavku broj 3325/67 X, Y, Z, V. i W.
Protiv Ujedinjenog Kraljevstva, Zbirka 25 (1968)).
61. Isto tako, u Odluci Europskoga povjerenstva za ljudska
prava V. P. Protiv Ujedinjenog Kraljevstva se kaže kako
"Komisija smatra da postupak koji su provele javne vlasti
s ciljem da odluče da li treba strancu biti dopušteno da
ostane u zemlji, ili to pravo treba da mu bude uskraćeno,
ima diskrecionu, administrativnu prirodu i ne uključuje
primjenu građanskih prava i obaveza u smislu značenja
člana 6. Evropske konvencije". Povjerenstvo, dalje,
utvrđuje kako se zahtjevi za odobrenje boravka ubrajaju u
kategoriju postupaka kojima se ne utvrđuju građanska
prava i obveze prema članku 6. Europske konvencije.
Prema tome, Povjerenstvo mora odbaciti ovaj zahtjev kao
ratione materiae inkompatibilan odredbama Konvencije
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(vidi odluku V. P. Protiv Ujedinjenog Kraljevstva od 9.
studenoga 1987. godine, predstavka broj 13162/87, OI 54,
stranica 211, stavak 2).
62. S obzirom na navedeno, slijedi kako se stavljanje pod
nadzor i smještanje u Imigracijski centar stranaca u okviru
postupka o pravu na boravak, ubraja u domenu javnog
prava svake zemlje. Iz toga proizlazi kako članak 6.
stavak 1. Europske konvencije nije primjenljiv u
konkretnom slučaju. Budući da članak II/3.(e) Ustava
Bosne i Hercegovine ne pruža širi opseg zaštite od članka
6. Europske konvencije, slijedi kako su navodi apelacije u
vezi s povredom prava na pravično suđenje inkompatibilni
ratione materiae s Ustavom Bosne i Hercegovine.
Dopustivost u odnosu na odluku donesenu u postupku
deportacije
63. Prilikom ispitivanja dopustivosti u ovome dijelu apelacije
Ustavni sud je pošao od odredbi članka 16. stavak 1. i
stavak 4. točka 14. Pravila Ustavnog suda koje glase:
1) Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su
protiv presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi učinkoviti pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako se
podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj
apelacije primio odluku o posljednjem učinkovitom pravnom
lijeku kojeg je koristio.
4) Apelacija nije dopustiva i ako postoji neki od sljedećih
slučajeva:
(14) apelacija je preuranjena;
64. Prema navedenim odredbama Pravila Ustavnog suda,
apelacija se može podnijeti samo protiv presude, odnosno
odluke kojom je postupak u određenom predmetu završen.
65. U konkretnom slučaju apelant navodi kako bi njegovim
protjerivanjem iz BiH bilo povrijeđeno njegovo pravo na
poštivanje obiteljskog života i kako bi bio podvrgnut
torturi i mučenju u zemlji podrijetla. S tim u svezi,
Ustavni sud primjećuje kako postupak u vezi s
apelantovim prisilnim protjerivanjem nije još uvijek
pokrenut jer je pred Sudom BiH u tijeku postupak po
apelantovoj tužbi protiv Rješenja Ministarstva broj UP-206-07-219/11 od 2. ožujka 2011. godine, te kako se u
odnosu na ovaj postupak ne mogu razmatrati eventualne
povrede prava na obiteljski život i prava da neka osoba ne
bude podvrgnuta mučenju ili nehumanom i
ponižavajućem postupku ili kazni zbog protjerivanja u
zemlju podrijetla, pa slijedi da su navodi apelacije u svezi
s povredom navedenih prava u svezi s odlukama
donesenim u postupku deportacije preuranjeni.
Dopustivost u odnosu na odluke donesene u postupku
iznimnog produljenja nadzora
(a) U odnosu na pravo iz članka II/3.(b) i (d) Ustava
Bosne i Hercegovine i čl. 3, 5. i 13. Europske konvencije
66. Predmet pobijanja dopunama apelacije su i presude Suda
BiH broj S1 0 002450 10 U od 30. rujna 2010. godine,
broj S1 3 U 003272 10 U od 29. listopada 2010. godine,
broj S1 3 U 003593 10 U od 29. studenoga 2010. godine,
broj S1 3 U 003880 10 U do 29. prosinca 2010. godine,
broj S1 3 U 004125 11 U od 26. siječnja 2011. godine, S1
3 U 005945 11 U od 26. svibnja 2011. godine, S1 3 U
006158 11 U od 28. listopada 2011. godine i S1 3 U
006481 11 U od 26. srpnja 2011. godine, S1 3 U 006983
11 U od 23. kolovoza 2011. godine, S1 3 U 007375 11 U
od 23 rujna 2011. godine, S1 3 U 007664 11 U od 26.
listopada 2011. godine, S1 3 U 007375 11 U od 24.
studenoga 2011. godine protiv kojih nema drugih
učinkovitih pravnih lijekova mogućih prema zakonu. S
obzirom da je pobijane presude apelant primio u razdoblju
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od 5. listopada 2010. godine do 24. studenoga 2011.
godine a pobijane su u dopunama apelacije od 3. prosinca
2010. godine, 26. siječnja 2011. godine, 8. veljače 2011.
godine, 4. srpnja 2011. godine, 12. kolovoza 2011.
godine, 13. listopada 2011. godine i 7. prosinca 2011.
godine, Ustavni sud zaključuje da su podnesene u roku od
60 dana kako je propisano člankom 16. stavak 1. Pravila
Ustavnog suda. Osim toga, apelacija u ovome dijelu u
odnosu na pravo iz članka II/3.(b) i (d) Ustava Bosne i
Hercegovine i čl. 3, 5. i 13 Europske konvencije ispunjava
i uvjete iz članka 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer
nije očevidno (prima facie) neutemeljena, niti postoji neki
drugi formalni razlog zbog kojega apelacija nije dopustiva
pa je Ustavni sud, imajući u vidu odredbe članka VI/3.(b)
Ustava Bosne i Hercegovine, članka 16. st. 1, 2. i 4.
Pravila Ustavnog suda, ustvrdio kako predmetna apelacija
u dijelu koji se odnosi na postupak iznimnog produljenja
nadzora u dijelu u kojemu se odnosi na navedena prava
ispunjava uvjete glede dopustivosti.
b) protek roka
67. Pri ispitivanju dopustivosti apelacije u dijelu u kojemu je
podnesena protiv presude Suda BiH broj S1 3 U 005730
11 U od 27. travnja 2011. godine Ustavni sud je pošao od
odredaba članka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i
članka 16. stavak 1. i stavak 4. točka 4. Pravila Ustavnog
suda.
Članak VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Ustavni sud također ima prizivnu nadležnost za pitanja iz
Ustava koja se pojave na temelju presude bilo kojeg drugog
suda u Bosni i Hercegovini..
Članak 16. stavak 1. i stavak 4. točka 4. Pravila Ustavnog
suda glasi:
1) Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su
protiv presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni
svi učinkoviti pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako se
podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj
apelacije primio odluku o posljednjem učinkovitom pravnom
lijeku kojeg je koristio.
4) Apelacija nije dopustiva i ako postoji neki od sljedećih
slučajeva:
(4) protekao je rok za podnošenje apelacije;
68. S obzirom na to da je apelantu 28. travnja 2011. godine
uručena Presuda Suda BiH broj S1 3 U 005730 11 U od
27. travnja 2011. godine, a dopuna apelacije kojom je
navedena presuda pobijana je Ustavnom sudu podnesena
4. srpnja 2011. godine, proizlazi da je podnesena nakon
što je protekao rok za podnošenje apelacije predviđen
člankom 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda. Sukladno
navedenome, Ustavni sud je zaključio da je apelacija
podnesena nepravodobno, odnosno nakon proteka roka od
60 dana od dana kada je apelant primio pobijanu presudu.
69. Imajući u vidu odredbu članka 16. stavak 4. točka 4.
Pravila Ustavnog suda, prema kojoj će se apelacija
odbaciti kao nedopuštena ukoliko apelant podnese
apelaciju nakon proteka roka za podnošenje, Ustavni sud
je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.
VII. Meritum
Postupak odobravanja privremenog boravka temeljem
braka s državljankom BiH i nalog za dragovoljno
napuštanje teritorija BiH
70. Apelant pobija navedene presude kojim je odbijen njegov
zahtjev za odobrenjem privremenoga boravka u BiH i
naloženo mu da dobrovoljno, u ostavljenom roku, napusti
teritorij BiH, tvrdeći kako su Presudom U-411/09
povrijeđena njegova prava iz članka II/3.(b), (f), (g), (h) i
(i) i članka II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, kao i prava
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zaštićena čl. 3, 8, 9, 10, 11. i 14. Europske konvencije, a
Presudom broj U-163/10 prava iz čl. II/3.(f) i (b) i čl. 8. i
3. Europske konvencije.
Pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života
71. Članak II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uživaju
ljudska prava i temeljne slobode ovog članka, stavak 2., što
uključuje:
(f) Pravo na privatni i obiteljski život, dom i dopisivanje.
Članak 8. Europske konvencije glasi:
1. Svako ima pravo na poštivanje svog privatnog i
obiteljskog života, doma i prepiske.
2. Javna vlast se ne miješa u vršenje ovog prava, osim ako
je takvo miješanje predviđeno zakonom i ako je to nužna mjera
u demokratskom društvu u interesu nacionalne sigurnosti, javne
sigurnosti, ekonomske dobrobiti zemlje, sprječavanja nereda ili
sprječavanja zločina radi zaštite zdravlja i morala, ili zaštite
prava i sloboda drugih.
72. U svezi s apelantovim navodima o povredi prava na
obiteljski život iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 8. Europske konvencije, Ustavni sud
podsjeća kako je Europski sud za ljudska prava 29.
siječnja 2008. godine donio privremenu mjeru kojom je
ukazao Bosni i Hercegovini kako apelant ne treba biti
protjeran iz Bosne i Hercegovine do donošenja konačne
odluke Ustavnog suda BiH o apelaciji broj AP 1222/07,
kao ni u razdoblju od sedam dana od dana obavještavanja
apelanta o toj odluci. Nakon toga Europski sud je donio i
privremenu mjeru od 15. ožujka 2011. godine kojom je
također ukazao kako apelant ne treba biti protjeran iz BiH
do okončanja postupka pred Europskim sudom po
apelantovoj aplikaciji broj 3727/08. Dalje, Ustavni sud
podsjeća kako je 4. listopada 2008. godine donio Odluku
o apelaciji broj AP 1222/07, a 28. ožujka 2009. godine i
Odluku broj AP 41/09 kojima je utvrdio povredu prava iz
članka II/3.(f) Ustava BiH i članka 8. Europske
konvencije, ukinuo presude Suda BiH br. U-1172/07 od
21. siječnja 2008. godine, Uvl-03/08 od 14. ožujka 2008.
godine i U-749/08 od 17. studenoga 2008. godine.
Navedeni predmeti su vraćeni Sudu BiH na ponovni
postupak, s nalogom sudu da razmotri sve dokaze i utvrdi
bi li prisilno udaljavanje apelanta iz zemlje bilo
opravdano u smislu zahtjeva iz članka II/3.(f) Ustava BiH
i članka 8. Europske konvencije, te je odlučio na temelju
članka 77. stavak 6. Pravila Ustavnog suda Odluka o
privremenoj mjeri broj AP 41/09 od 31. siječnja 2009.
godine ostaviti na snazi dok Sud BiH ne razmotri dokaze i
utvrdi bi li prisilno udaljavanje apelanta iz zemlje bilo
opravdano u smislu zahtjeva iz članka II/3.(f) Ustava
Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije.
73. S tim u svezi, Ustavni sud je u navedenim odlukama
naveo kako smatra da je učinak pobijanih odluka takav da
dovodi do miješanja u apelantovo pravo na poštivanje
privatnoga i obiteljskoga života, a imajući na umu
ozbiljnost takvoga miješanja i njegov utjecaj kako na
apelanta tako i na njegovu obitelj, opravdanja na koja se
ukazuje u postupku dosada ne vode do zaključka kako je
miješanje proporcionalno legitimnom cilju, pa je, stoga,
pobijanim odlukama došlo do povrede apelantovih prava
iz članka II/3.(f) Ustava BiH i članka 8. Europske
konvencije, te da relevantne vlasti i Sud BiH nisu dali
razloge za ocjenu dokaza kojima se utvrđuje moguće
ustavno opravdanje za miješanje u ostvarivanje
apelantovih prava niti su proveli istragu o osnovama za
udaljavanje apelanta iz Bosne i Hercegovine, tako da je
Ustavnom sudu uskraćen dokaz na temelju kojega bi
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mogao ocijeniti je li miješanje u apelantovo ustavno pravo
opravdano.
74. U kontekstu navedenih stavova, Ustavni sud primjećuje
kako je evidentno da je Sud BiH u odlukama koje su
pobijane ovom apelacijom u ponovnim postupcima
razmotrio dokaze i pitanje bi li neodobravanje azila i
privremenog boravka u BiH bilo opravdano u smislu
zahtjeva iz članka II/3.(f) Ustava BiH i članka 8. Europske
konvencije, odnosno da je, za razliku od citiranih
pobijanih odluka, u odlukama koje se osporavaju ovom
apelacijom nakon ocjene provedenih dokaza dao razloge
za miješanje u ostvarivanje apelantovih ustavnih prava. S
tim u svezi, Ustavni sud opaža kako iz pobijanih odluka
proizlazi da su apelantu podastrti dokazi na temelju kojih
je zaključeno da predstavlja opasnost po nacionalnu
sigurnost (osnivanje udruge "Ensarije", govori u
džamijama, podaci iz NBC Interpola da je apelant
registriran kao međunarodni prijestupnik), te da se u
predmetnim postupcima apelant i očitovao na navedene
dokaze. Potom, Ustavni sud primjećuje kako je glede
pitanja prava na obiteljski život iz članka 8. Europske
konvencije Sud BiH obrazložio kako spomenuti članak
Europske konvencije ne nameće državi opću obvezu
poštovanja izbora bračnih drugova u kojoj će zemlji
boraviti tijekom braka i odobravanje nesmetanog uživanja
toga prava na svojem teritoriju, kao i da pravo iz članka 8.
Europske konvencije nije apelantovo apsolutno pravo i
kako ono mora biti usklađeno sa širim javnim interesom
države BiH, pa s obzirom da je utvrđeno kako apelantova
nazočnost u BiH predstavlja društvenu opasnost "pravo na
poštivanje privatnog i porodičnog života tužitelja ne ulazi
u opseg prava zaštićenih članom 8. Konvencije i članom
II/3.f) Ustava BiH." Pri tome je Sud BiH, detaljno
navodeći razloge i činjenice na kojima apelant temelji
svoje zahtjeve za odobravanje azila, privremenog boravka
i humanitarnog boravka, obrazložio kako tijekom
postupaka koji su vođeni pred upravnim organima BiH i
Sudom BiH apelant, osim paušalnih tvrdnji kako nije
prijetnja nacionalnoj sigurnosti BiH, kako nema nikakvih
veza sa zemljom podrijetla te kako podaci koje je nudio u
svezi s trajanjem svoga boravka u BiH i za koje je iz
dostavljene dokumentacije vidljivo da su suprotstavljeni
jedni drugima, nije ponudio niti jedan dokaz u korist
svojim tvrdnjama. Naime, apelant je u postupku tvrdio
kako je legalno boravio na teritoriju BiH i sudjelovao u
obrani BiH tijekom rata, kako ne postoje dokazi da
predstavlja prijetnju po nacionalnu sigurnost jer nikada
nije osuđivan, i kako s tim u svezi ne postoje nikakvi
dokazi kako predstavlja opasnost po nacionalnu sigurnost
BiH, kao i da nema dokaza da je međunarodno registrirani
prijestupnik.
75. Ustavni sud smatra kako je u predmetnom postupku
utvrđeno da je Obavještajno-sigurnosna agencija BiH,
koja je u ime države BiH nadležna vršiti sigurnosnu
provjeru za stranca s ciljem utvrđivanja razloga sigurnosti
BiH, ustvrdila kako apelant predstavlja prijetnju javnome
poretku ili sigurnosti BiH, te kako iz podataka NBC
Interpola proizlazi da je apelant registriran kao
međunarodni prijestupnik. Iako nije bilo moguće izvršiti
uvid u dio spisa s oznakom tajnosti, primjetno je da i iz
dostupnoga dijela spisa navedenih agencija, a koji su
interpretirani u točkama ove odluke koje se odnose na
činjenice predmeta, nedvojbeno proizlazi kako apelant
predstavlja prijetnju po nacionalnu sigurnost. Osim toga,
Ustavni sud opaža kako su upravni organi i Sud BiH u
konkretnom slučaju razmotrili apelantove okolnosti u vezi
s njegovim osobnim prilikama kao što je brak i obitelj, te
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dovodeći ih u vezu s pitanjima iz nacionalne sigurnosti
ustvrdili kako je odbijanje apelantovoga zahtjeva za
azilom i privremenim boravkom, te nalaganje
dragovoljnoga napuštanja teritorija BiH, proporcionalno
uživanju apelantovoga prava na obiteljski život. Ustavni
sud smatra kako je obrazloženje koje je dao Sud BiH
glede odnosa nacionalne sigurnosti i poštivanja
apelantovoga prava na obiteljski život sukladno
standardima Europske konvencije i ne ukazuje na bilo
kakvu proizvoljnost. Odluke upravnih organa su bile
predmetom sudbene kontrole u smislu Europske
konvencije, tako da je Sud BiH u okolnostima navedenoga
slučaja ispitao apelantovu opasnost po nacionalnu
sigurnost, a da je pri tome osigurao da podaci koji nose
oznaku tajnosti neće biti javno otkriveni, što je sukladno
Zakonu o zaštiti tajnih podataka. Ustavni sud smatra kako
navedeno zadovoljava načelo koji je Ustavni sud izrazio u
odlukama AP 1222/07 i AP 41/09, a to je da nadležni
organi moraju pažljivo ocijeniti osnove za odbijanje
zahtjeva za azilom i privremenim boravkom, kao i
mogućnost udaljavanja osobe s teritorija BiH u kontekstu
odredbi članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i
članka 8. Europske konvencije, te razmotriti može li se
miješanje u pravo opravdati u okolnostima predmeta.
Prema tome, Ustavni sud smatra kako pobijane odluke
predstavljaju mjeru nužnu u demokratskome društvu s
ciljem poštivanja vladavine prava, kako postoji razuman
odnos proporcionalnosti između zaštite zakonitog cilja
koji se tiče zaštite javnog poretka i nacionalne sigurnosti
BiH, s jedne strane i, s druge strane, zaštite apelantovoga
prava na obiteljski život, te kako su, s tim u svezi,
apelantovi navodi o povredi prava iz članka II/3.(f) Ustava
Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije
neutemeljeni.
76. Na temelju navedenoga Ustavni sud smatra kako
pobijanim odlukama nije došlo do povrede apelantovoga
prava na obiteljski život iz članka II/3.(f) Ustava BiH i
članka 8. Europske konvencije.
Pravo na zabranu mučenja, nehumanog postupanja i
kažnjavanja
77. Članak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom
dijelu glasi:
Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uživaju
ljudska prava i temeljne slobode ovog članka, stavak 2., što
uključuje:
(b) Pravo osobe da ne bude podvrgnuta mučenju ili
nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kazni.
Članak 3. Europske konvencije glasi:
Niko ne smije biti podvrgnut mučenju, neljudskom ili
ponižavajućem postupku ili kažnjavanju.
78. Apelant se žali kako mu je pobijanim odlukama
povrijeđeno pravo iz članka II/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 3. Europske konvencije. Smisao
zaštite koju pruža pravo da neka osoba ne bude
podvrgnuta mučenju ili nehumanom i ponižavajućem
postupku ili kazni jeste da se spriječe, onemoguće i
sankcioniraju takvi postupci koji izazivaju mučenje i
nehuman ili ponižavajući postupak ili kaznu koju državni
organi ili pojedinci u njihovo ime provode nad nekim
osobama. Pri tome, intenzitet i trajanje tih postupaka mora
biti takav da oni u suštini dovode do povrede navedenih
ustavnih prava.
79. U svezi s ovim apelantovim navodima, Ustavni sud
podsjeća kako prema praksi Europskog suda država ima
pravo, sukladno međunarodnom pravu i svojim
ugovornim obvezama, uključujući i Europsku konvenciju,
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kontrolirati ulazak, boravak i protjerivanje stranaca (Üner
protiv Nizozemske [GC], aplikacija broj 46410/99, § 54,
ECHR 2006-....; Abdulaziz, Cabales i Balkandali protiv
Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 28. svibnja 1985,
Serija A broj 94, st. 34. i 67, Boujlifa protiv Francuske,
presuda od 21. listopada 1997, Izvješća 1997-VI, p. 2264,
§ 42). Protjerivanje može pokrenuti pitanja u svezi s
člankom 3. kada je iskazana značajna osnova za
vjerovanje kako će se osoba koja je u pitanju, ako bude
protjerana, suočiti sa stvarnim rizikom da bude izložena
tretmanu oprečno članku 3. Europske konvencije, a u
svezi s tim i pitanje odgovornosti države sukladno
Konvenciji. U takvom slučaju, članak 3. nameće obvezu
da osoba koja je u pitanju ne bude deportirana u takvu
zemlju (vidi Europski sud, Saadi protiv Italija [GC],
aplikacija broj 37201/06, stavak 125, 28. veljače 2008.
godine). Ocjena postoji li značajna osnova za vjerovanje
da će osoba koja je u pitanju biti suočena s takvim
stvarnim rizikom neizbježno zahtijeva da Sud ocijeni
uvjete u zemlji prijema protivne standardima članka 3.
(vidi Europski sud, Mamatkulov and Askarov protiv
Turske [GC], aplikacije broj 46827/99 i 46951/99, stavak
67, ECHR 2005-(I). Ovi standardi podrazumijevaju da
nedopušteni tretman na koji se osoba žali, a sa kojim će
biti suočena u slučaju povratka, moraju sadržati
minimalnu razinu surovosti kako bi potpadali pod članak
3. Konvencije a na aplikantu je da predoči dokaze koji
mogu potvrditi postojanje značajne osnove za vjerovanje
kako će, u slučaju da budu primijenjene mjere na koje se
žali, biti izložen stvarnom riziku da bude podvrgnut
tretmanu oprečno članku 3. (vidi Europski sud, N. protiv
Finske aplikacija broj 38885/02, stavak 167, 26. srpanj
2005).
80. U svezi s ovim apelantovim navodima Ustavni sud
podsjeća kako je u svojoj već citiranoj Odluci broj AP
1222/07 razmatrao pitanje kršenja navedenog prava i tom
prigodom zaključio kako je "u konkretnom predmetu,
Ministarstvo jasno priznalo da postoje prakse kao što su
torture osumnjičenih i prisilnih lažnih priznanja u zemlji
koja ga (apelanta) prima. Pitanje je, stoga, postoje li
ozbiljni razlozi da se vjeruje da je apelant član grupe koja
je izložena riziku od takvog postupanja. Iz dokumentacije
spisa predmeta, a posebno iz navoda osporenog konačnog
rješenja Ministarstva od 27. jula 2007. godine, proizlazi
da je apelant u više navrata nakon okončanja rata u Bosni
i Hercegovini boravio u svojoj matičnoj zemlji Siriji.
Izgleda da apelant prilikom posjeta svojoj matičnoj zemlji
nije imao problema sa tamošnjim vlastima zbog svoga
učešća u ratu u Bosni i Hercegovini, nije bio proganjan,
zatvaran, niti je protiv njega otvoren kazneni postupak ili
preduzimana bila koja represivna mjera. Imajući sve ovo
u vidu, Ustavni sud smatra da ne postoje dovoljno jaki
razlozi da se vjeruje da bi u slučaju deportacije apelanta
u zemlju svog porijekla on bio podvrgnut torturi,
neljudskom ili ponižavajućem postupku ili kažnjavanju.
Prema tome, Ustavni sud zaključuje da donošenjem
osporenih odluka Ministarstva i Suda BiH nije došlo do
kršenja člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana
3. Evropske konvencije, te su apelacije po ovim osnovama
neosnovane." Kako se u konkretnom slučaju apelant u
suštini pozvao na iste činjenice i argumente u tvrdnjama
da mu je navedeno pravo prekršeno kao i u citiranoj
apelaciji broj AP 1222/07, a kako u međuvremenu nije
došlo do promjena u stanju predmeta i kako se
obrazloženje dato u navedenoj odluci Ustavnog suda u
potpunosti odnosi i na ovu odluku, Ustavni sud se umjesto
posebnog obrazloženja ove odluke poziva na obrazloženje
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dato u Odluci broj AP 1222/07 od 4. listopada 2008.
godine. Osim toga, Ustavni sud podsjeća i da je Europski
sud 15. studenoga 2011. godine donio presudu u predmetu
Ammar Al Hanchi protiv Bosne i Hercegovine (vidi
Europski sud, Ammar Al Hanchi vs. Bosnia and
Herzegovina, aplikacija broj 48205/09 od 15. studenoga
2011. godine) u kojoj je, između ostalog, odbijena
aplikantova aplikacija u odnosu na kršenje članka 3.
Europske konvencije u slučaju aplikantove deportacije,
koji se u vrijeme donošenja navedene presude nalazio pod
izuzetnim nadzorom u Imigracijskom centru zbog toga što
je utvrđeno kako predstavlja prijetnju po nacionalnu
sigurnost BiH, jer na temelju podataka kojima je sud
raspolagao nije moguće zaključiti postoji li realan rizik da
bi aplikant u slučaju deportacije bio izložen torturi,
neljudskom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni.
81. Imajući u vidu sve navedeno, Ustavni sud zaključuje kako
u konkretnom slučaju nije prekršeno apelantovo pravo na
zabranu mučenja, nehumanog postupanja i kažnjavanja iz
članka II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 3.
Europske konvencije u odnosu na postupak odobrenja
privremenog boravaka i u vezi s postupkom koji je
rezultirao donošenjem naloga za dragovoljnim
napuštanjem teritorija BiH u ostavljenom roku.
Ostali navodi
82. Apelant navodi kako mu je Presudom broj U-411/09
kojom je odbijen zahtjev za privremenim boravkom
povrijeđeno pravo na život, pravo na slobodu misli,
savjesti i vjere, pravo na slobodu izražavanja, pravo na
slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja s
drugima, kao i pravo na nediskriminaciju u svezi s
vjerom, nacionalnim i socijalnim podrijetlom i
mišljenjem. Navedena prava su garantirana člankom
II/3.(a), (g), (h) i (i) i člankom II/4. Ustava Bosne i
Hercegovine, odnosno čl. 2, 9, 10, 11. i 14. Europske
konvencije.
83. U svezi s navodima o povredi navedenih prava Ustavni
sud primjećuje kako pitanje apelantovoga uživanja ovih
prava nije bilo predmetom pobijanih odluka, te kako
samim tim nije pokrenuto pitanje eventualne povrede ovih
prava. S tim u vezi Ustavni sud smatra kako su apelantovi
navodi o povredi prava iz članka II/3.(a) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 2. Europske konvencije, prava iz
članka II/3.(g) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 9.
Europske konvencije, prava iz članka II/3.(h) Ustava
Bosne i Hercegovine i članka 10. Europske konvencije,
kao i prava iz članka II/3.(i) Ustava Bosne i Hercegovine i
članka 11. Europske konvencije neutemeljeni.
84. U odnosu na navode o povredi prava na nediskriminaciju
Ustavni sud podsjeća da članak 14. Europske konvencije
glasi:
Uživanje prava i sloboda predviđenih ovom konvencijom
osigurava se bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što su
spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo
mišljenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, veza sa nekom
nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.
85. U kontekstu apelantovih navoda o diskriminaciji Ustavni
sud, također, podsjeća na činjenicu da diskriminacija
postoji ako rezultira različitim tretmanom pojedinaca u
sličnim pozicijama i ako taj tretman nema objektivnog ili
razumnog opravdanja.
86. U svezi s ovim navodima, Ustavni sud primjećuje kako je
apelant pitanje kršenja prava na nediskriminaciju
pokrenuo već u postupcima pred upravnim organima i
pred Sudom BiH, u kojim teret dokazivanja povrede ovog
prava nije bio prebačen na apelanta već je javna vlast
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trebala dokazati kako do diskriminacije nije došlo, a što
je, kako je već rečeno u prethodnim točkama ove odluke, i
učinjeno sukladno načelima Europske konvencije. Stoga,
Ustavni sud zaključuje kako u konkretnom slučaju nije
prekršeno apelantovo pravo na nediskriminaciju iz članka
14. Europske konvencije, u svezi s Protokolom broj 12 uz
Europsku konvenciju.
Postupak stavljanja pod nadzor
87. Apelant navodi kako su mu u postupku produljenja
rješenja o stavljanju pod nadzor pobijanim presudama
Suda BiH broj S1 3 U 003272 10 U od 29. listopada 2010.
godine, broj S1 3 U 003593 10 U od 29. studenoga 2010.
godine, S1 3 U 003880 10 U do 29. prosinca 2010.
godine, broj S1 3 U 004125 11 U od 26. siječnja 2011.
godine, S1 3 U 005945 11 U od 26. svibnja 2011. godine
S1 3 U 006158 11 U od 28. listopada 2011. godine i S1 3
U 006481 11 U od 26. srpnja 2011. godine, S1 3 U
006983 11 U od 23. kolovoza 2011. godine, S1 3 U
007375 11 U od 23 rujna 2011. godine, S1 3 U 007664 11
U od 26. listopada 2011. godine i S1 3 U 007375 11 U od
24. studenoga 2011. godine povrijeđena prava iz članka
II/3.(b) i (d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 3,
članka 5. stavak 1. točka (f) i stavak 4. i članka 13.
Europske konvencije.
88. Ustavni sud podsjeća kako je isto činjenično i pravno
pitanje već razmatrao u Odluci broj AP 3307/08 (vidi
Ustavni sud, Odluka broj AP 3307/08 od 28. ožujka 2009.
godine objavljena na web stranici Ustavnog suda
www.ustavnisud.ba),
pa
se
umjesto
posebnog
obrazloženja ove odluke glede apelantovih navoda,
Ustavni sud poziva na obrazloženje i razloge navedene u
toj odluci. Naime, u predmetu broj AP 3307/08 isti
apelant je podnio apelaciju protiv Rješenja Ministarstva
sigurnosti BiH broj UP-1/19.4.1-07.3-12-1/08 od 6.
listopada 2008. godine i Presude Suda BiH broj U-695/08
od 10. listopada 2008. godine kojima je odlučeno da se
apelant stavlja pod nadzor, kao i Presuda Suda BiH broj
U-738/08 od 5. studenoga 2008. godine i broj U-776/08
od 3. prosinca 2008. godine kojima je odlučeno da se
apelantu produljuje nadzor. Ustavni sud je Odlukom broj
AP 3307/08 odbacio kao nedopuštenu apelantovu
apelaciju podnesenu protiv navedenih odluka Suda BiH i
Ministarstva sigurnosti BiH, između ostalih i u odnosu na
članak II/3.(d) i (f) Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 5. i
13. Europske konvencije, zbog toga što je očevidno
(prima facie) neutemeljena. Ustavni sud je, između
ostalog, zaključio kako lišavanje apelanta slobode nije
bilo proizvoljno, jer je on lišen slobode na temelju
odredaba članka 99. stavak 1. Zakona o kretanju i boravku
stranaca i azilu, kao i da se u konkretnom slučaju radilo o
zakonitom lišavanju slobode stranca, koji inače
nezakonito boravi u BiH, a što je sukladno članku 5.
stavak 1.f. Europske konvencije. Također, predmetnom
odlukom Ustavni sud je odbacio kao nedopuštenu
apelantovu apelaciju podnesena protiv navedenih odluka u
odnosu na članak II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i
članak 6. stavak 1. Europske konvencije, zbog toga što je
ratione materiae inkompatibilna s Ustavom Bosne i
Hercegovine.
89. Osim toga, Ustavni sud i u odnosu na navode o kršenju
prava iz članka 5. Europske konvencije podsjeća na već
citiranu odluku Europskog suda u predmetu Ammar Al
Hanchi protiv Bosne i Hercegovine u kojoj je taj sud
utvrdio kako nema kršenja aplikantovoga prava na
slobodu i sigurnost osobe iz članka 5. Europske
konvencije kada je aplikantu produljen iznimni nadzor
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(zbog mogućnosti deportacije) jer "nema indikacija da su
vlasti postupale u lošoj namjeri, da je apelikant držan pod
nadzorom u lošim uvjetima ili da je nadzor nad
aplikantom arbitrarno određen."
90. Ustavni sud napominje da ni pobijanim presudama Suda
BiH, kojima je odlučeno o iznimnom produljenju nadzora
nije došlo do izmjene činjeničnih niti pravnih okolnosti,
budući da je Sud BiH navedenom odlukom potvrdio
pravilnost i zakonitost akta Ministarstva sigurnosti BiH
koji je donesen na temelju odredbe iz članka 102. stavak
5. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, u kojemu
je propisano izuzetno, u slučaju da stranac onemogućava
svoje udaljenje iz zemlje ili stranca nije iz drugih razloga
moguće udaljiti iz zemlje u roku od 180 dana, ukupno
trajanje nadzora može se produžiti i na period duži od
180 dana. Iz navedenoga proizlazi da lišavanje slobode i
iznimno produljenje nadzora apelantu po proteku roka od
180 dana nije proizvoljno, jer je propisano u odredbi
članka 102. stavak 5. citiranog Zakona, a što je sukladno
članku 5. stavak 1.f. Europske konvencije. Budući da u
međuvremenu nije došlo do izmjene činjeničnih niti
pravnih okolnosti koje bi mogle uticati na drugačije
odlučenje Ustavnog suda, Ustavni sud je zaključio kako
su u konkretnom slučaju apelantovi navodi o povredi
prava iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i
članka 5. i 13. Europske konvencije neutemeljeni.
91. Osim toga, apelant se žali kako mu je pobijanim
odlukama povrijeđeno pravo iz članka II/3.(b) Ustava
Bosne i Hercegovine i članka 3. Europske konvencije.
Smisao zaštite koju pruža pravo da neka osoba ne bude
podvrgnuta mučenju ili nehumanom i ponižavajućem
postupku ili kazni jeste sprečavanje, onemogućavanje i
sankcioniranje takvih postupaka koji izazivaju mučenje i
nehuman ili ponižavajući postupak ili kaznu koju državna
tijela ili pojedinci u njihovo ime provode nad nekim
osobama. Pri tome, intenzitet i trajanje tih postupaka mora
biti takav da oni u suštini dovode do povrede navedenih
ustavnih prava.
92. Apelant je naveo kako je ovo pravo povrijeđeno u
postupku u kojemu mu je produljen nadzor. S tim u svezi,
Ustavni sud podsjeća kako je u svojoj praksi već
razmatrao pitanje povrede ovoga prava u postupcima
produljenja nadzora pa se, umjesto posebnog
obrazloženja, u ovome dijelu odluke poziva na svoju
Odluku AP 2608/09 (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP
2608/09 od 17. rujna 2009. godine objavljena na web
stranici Ustavnog suda www.ustavnisud.ba). U navedenoj
odluci Ustavni sud je naveo da "opaža da nije moguće
dovesti u svezi sudbeni postupak iz kojeg su proizašle
pobijane presude kojima su potvrđena rješenja o
produljenju nadzora sa povredom prava da neko osoba ne
bude podvrgnuto mučenju ili nehumanom i ponižavajućem
postupku, pa su navodi apelanta u tom smislu paušalne
prirode i neutemeljeni, radi čega Ustavni sud smatra da
apelant nije "žrtva" kršenja Ustavom Bosne i Hercegovine
ovog zaštićenog prava."
93. S obzirom da se i u konkretnom slučaju radi o istim
činjeničnim i pravnim pitanjima, Ustavni sud zaključuje
kako u konkretnom slučaju nije povrijeđeno apelantovo
pravo na zabranu mučenja, nehumanog postupanja i
kažnjavanja iz članka II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine
i članka 3. Europske konvencije u odnosu na postupak
odobrenja boravka u BiH.
VIII. Zaključak
94. Ustavni sud zaključuje kako ne postoji povreda prava na
poštivanje apelantovog privatnog i obiteljskog života kada

95.

96.

97.

98.

99.
100.
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je u postupcima okončanim pobijanim presudama
donesenim u upravnim sporovima Sud BiH doveo u
kontekst činjenice konkretnog predmeta s pravom iz
članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8.
Europske konvencije, te kada je neprijeporno utvrđeno da
bi prisilno udaljavanje apelanta iz zemlje bilo opravdano u
smislu zahtjeva iz članka II/3.(f) Ustava BiH i članka 8.
Europske konvencije.
Ustavni sud zaključuje kako nema povrede prava da neka
osoba ne bude podvrgnuta mučenju niti nečovječnom ili
ponižavajućem tretmanu ili kazni iz članka II/3.(b) Ustava
Bosne i Hercegovine i članka 3. Europske konvencije
kada ne postoje dovoljno jaki razlozi za vjerovanje kako
bi u slučaju deportacije apelanta u zemlju svog podrijetla
apelant bio podvrgnut torturi, neljudskom ili
ponižavajućem postupku ili kažnjavanju.
Nema povrede prava na život iz članka II/3.(a) Ustava
Bosne i Hercegovine i članka 2. Europske konvencije,
prava na slobodu misli, savjesti i vjere iz članka II/3.(g)
Ustava Bosne i Hercegovine i članka 9. Europske
konvencije, prava na slobodu izražavanja iz članka II/3.(h)
Ustava Bosne i Hercegovine i članka 10. Europske
konvencije, prava na slobodu mirnog okupljanja i slobodu
udruživanja s drugima iz članka II/3.(i) Ustava Bosne i
Hercegovine i članka 11. Europske konvencije kada
pitanje eventualne povrede ovih prava nije bilo
predmetom konkretnog postupaka i odluka upravnih
organa i Suda BiH koje su u tome postupku donesene.
Također, nema povrede prava na nediskriminaciju iz
članka II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članka 14.
Europske konvencije kada je apelant pitanje kršenja
navedenog prava pokrenuo u upravnim postupcima i
upravnom sporu i kada teret dokazivanja nije bio na
apelantu već na organima javne vlasti koje su u
obrazloženjima pobijanih odluka dokazale kako do
kršenja prava na nediskriminaciju nije došlo.
Ustavni sud, također, zaključuje kako nema povrede prava
na slobodu i sigurnost osobe iz članka II/3.(d) Ustava
Bosne i Hercegovine i članka 5. Europske konvencije,
prava osobe da ne bude podvrgnut mučenju ili
nehumanom i ponižavajućem postupku ili kazni iz članka
II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 3. Europske
konvencije, kao i prava na učinkovit pravni lijek iz članka
13. Europske konvencije kada su nadležni organi u
postupku iznimnog produljenja nadzora nad apelantom
kojemu je odbijen zahtjev za odobrenjem privremenog
boravka na teritoriju BiH, koji nije bio proizvoljan, na
način predviđen standardima Europske konvencije
obrazložili svoje odluke o produljenju nadzora na
razdoblje dulje od 180 dana i kada se navodi o povredi
prava osobe da ne bude podvrgnuta mučenju ili
nehumanom i ponižavajućem postupku ili kazni ne mogu
dovesti u vezu s konkretnim postupkom.
S obzirom na odluku Ustavnog suda u ovom predmetu,
prestaje pravno dejstvo Odluke o privremenoj mjeri broj
AP 41/09 od 31. siječnja 2009. godine koja je bila
ostavljena na snazi Odlukom o dopustivosti i meritumu
broj AP 41/09 od 28. ožujka 2009. godine dok Sud BiH ne
razmotri dokaze i utvrdi bi li prisilno udaljavanje apelanta
iz zemlje bilo opravdano u smislu zahtjeva iz članka
II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske
konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Na temelju članka 61. st. 1. i 3. i članka 16. stavak 4. toč.
4, 9. i 14. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio
kao u dispozitivu ove odluke.
S obzirom na odluku Ustavnog suda u ovom predmetu,
nije nužno posebno razmatrati apelantove prijedloge za
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donošenje privremenih mjera koje su tražene predmetnom
apelacijom.
101. U smislu članka 41. Pravila Ustavnog suda aneks ove
odluke čine izuzeta mišljenja oprečna odluci
dopredsjednica Constance Grewe i Seade Palavrić.
102. Prema članku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konačne i obvezujuće.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine
Prof. dr. Miodrag Simović, v. r.

1.

2.

3.

Izuzeto mišljenje oprečno odluci
dopredsjednice Constance Grewe kojemu se
pridružuje dopredsjednica Seada Palavrić

U ovoj odluci Ustavni sud konačno prihvaća obrazloženja
različitih instanci, a u prvome redu Suda BiH, kojima se
odbijaju apelantovi tužbeni zahtjevi. Točno je da
ponovljenim postupkom dolazi do pozornijega
balansiranja konkretnih interesa. Stoga se slažem s većim
dijelom odluke (st. 58-62, 67-73, 82-93 i 96-97).
Međutim, moram izraziti svoje neslaganje, uz dužno
poštovanje, s nekim stavovima (st. 63-65, 74-81) koji mi
se čine nesuvislim ili čak kontradiktornim. S jedne strane,
Sud smatra dopustivim zahtjev za odbijanjem
apelantovoga azila i zahtjev za privremenim boravkom u
BiH (st. 56-57) i uzima u obzir moguće prepreke za
njegovo protjerivanje iz zemlje. Također, Sud razmatra
tužbeni zahtjev koji se odnosi na stavljanje pod nadzor i
njegovo kontinuirano produljivanje (st. 87-93). S druge
strane, Sud smatra da je zahtjev koji se odnosi na
apelantovo protjerivanje preuranjen (st. 63-65) s obzirom
da Sud BiH još uvijek nije donio odluku o apelaciji protiv
pobijanoga Rješenja Ministarstva broj UP-2-06-07-219/11
od 2. ožujka 2011. godine.
Time Sud u isto vrijeme prihvaća i odbija ispitati
regularnost apelantovoga protjerivanja iz zemlje. Ova
podvojenost, koja je već istaknuta u prethodnim odlukama
(AP 1222/07, AP 3927/09, AP 1483/10) jasno se
pojavljuje i u ovome predmetu. Kao što je već navedeno u
izuzetom mišljenju u predmetu AP 3927/09, "ako apelant
napusti teritorij BiH u roku od 15 dana, u tome slučaju,
prema mišljenju Suda, neće doći do razdvajanja obitelji
pod pretpostavkom da je njegova obitelj spremna
pridružiti mu se i ova odluka ne daje završnu riječ u vezi
sa apelantovim udaljavanjem iz zemlje zato što se, ako
apelant ne napusti zemlju u roku od 15 dana, mora
donijeti nova odluka koja će se odnositi na njegovo
prisilno udaljavanje."
Ovo umjetno razdvajanje "naredbe" o "dragovoljnom"
napuštanju zemlje od odluke o protjerivanju, sprečava
apelanta da detaljno ispita svoje moguće protjerivanje.
Drugo, iako se zahtjev koji se odnosi na protjerivanje
smatra preuranjenim, Sud je odlučio staviti izvan snage
privremenu mjeru u predmetu AP 41-09 od 31. siječnja
2009. godine, tako da bi apelantovo protjerivanje bilo
provedeno prije nego što bi Sud BiH i Ustavni sud mogli
preispitati njegov posljednji zahtjev protiv ove odluke.
Ipak, ova dva elementa su tako usko povezana da
odbijanje privremenoga boravka vodi u konkretnom
slučaju do apelantovoga privođenja kako bi se mogla
izvršiti odluka o protjerivanju (članak 102-2 Zakona glasi:
Stranac ostaje pod nadzorom do trenutka prisilnoga
udaljavanja iz zemlje). Ispitujući odbijanje zahtjeva za
privremenim boravkom i "naredbu" o "dragovoljnom"
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napuštanju zemlje, Sud je smatrao kako ove odluke ne
predstavljaju povredu apelantovoga prava na obiteljski
život niti predstavljaju rizik da neka osoba bude
podvrgnuta mučenju ili nehumanom i ponižavajućem
postupku ili kazni zbog protjerivanja u zemlju podrijetla.
Oba ova zaključka nameću potrebu temeljitijega
razmatranja.
4. Kao prvo, apelantov obiteljski život se balansira s
pitanjem nacionalne sigurnosti i činjenicom da apelant
predstavlja prijetnju javnome redu (st. 75. i 76). Ovo je
utvrđeno u tajnim podacima. Međutim, poglavlje 5.
Zakona o zaštiti tajnih podataka propisuje da suci
državnog i Ustavnog suda imaju pristup tajnim podacima
na svim razinama tajnosti bez bilo kakvih formalnosti, ako
je takav pristup potreban za izvršavanje njihovih dužnosti
(vidi predmet Al Hanchi protiv Bosne i Hercegovine,
Europski sud za ljudska prava, stavak 19). Stoga bi bila
moguća za državni i Ustavni sud konkretnija provjera
realnosti opasnosti koju apelant predstavlja po javni red,
te ga izbalansirati s njegovim obiteljskim životom.
5. Kao drugo, glede članka 3. Europske konvencije (st. 7781), Sud se poziva prvo na odluku u predmetu AP 122207 a onda na predmet Europskog suda Ammar Al Hanchi
protiv Bosne i Hercegovine (aplikacija br. 48205/09 od
15. studenoga 2011. godine) ne uzimajući u obzir
ogromnu razliku između trenutačnih situacija u Tunisu i
Siriji. S obzirom na dramatične događaje koji se
trenutačno odvijaju u njegovoj zemlji, mislim da je
ispitivanje u smislu članka 3. moralo biti temeljitije.
Stoga se ne mogu složiti sa zaključcima o dopustivosti niti
sam sigurna da se slažem sa zaključcima u meritumu predmeta.

УРЕД ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И
УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ/ЕУРОПСКЕ УНИЈЕ
668

По извршеном сравњавању с изворним текстом
утврђено је да се у Рјешењу о именовању Комисије за дуг
("Службене новине Федерације БиХ", број 14/12), поткрала
ниже наведена грешка, па на основу члана 92. став 2.
Пословника о раду Владе Федерације Босне и Херцеговине
- Пречишћени текст ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 6/10, 37/10 и 62/10), Уред Владе Федерације Босне и
Херцеговине за законодавство и усклађеност са прописима
Европске уније утврђује слиједећу

ИСПРАВКУ

1. У Рјешењу о именовању Комисије за дуг
("Службене новине Федерације БиХ", број 14/12), у тачки
1. подтачка 10) умјесто ријечи "Министрица" треба да стоји
ријеч "Министар".
2. Ова исправка објавиће се у "Службеним новинама
Федерације БиХ".
Број 04-02/2-14-379/12
12. априла 2012. године
Директор
Сарајево
Жељко Силађи, с. р.
Po izvršenom sravnjavanju s izvornim tekstom utvrđeno
je da se u Rješenju o imenovanju Komisije za dug ("Službene
novine Federacije BiH", broj 14/12), potkrala niže navedena
greška, pa na osnovu člana 92. stav 2. Poslovnika o radu Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene
novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10 i 62/10), Ured Vlade
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Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo
usklađenost sa propisima Evropske unije utvrđuje slijedeću

i

ISPRAVKU

1. U Rješenju o imenovanju Komisije za dug ("Službene
novine Federacije BiH", broj 14/12), u tački 1. podtačka 10)
umjesto riječi "Ministrica" treba da stoji riječ "Ministar".
2. Ova ispravka objavit će se u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Broj 04-02/2-14-379/12
12. aprila 2012. godine
Direktor
Sarajevo
Željko Silađi, s. r.
Po izvršenom sravnjavanju s izvornim tekstom utvrđeno
je da se u Rješenju o imenovanju Povjerenstva za dug
("Službene novine Federacije BiH", broj 14/12), potkrala niže
navedena greška, pa na temelju članka 92. stavak 2. Poslovnika
o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Pročišćeni tekst
("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10 i 62/10),
Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i
usklađenost sa propisima Europske unije utvrđuje slijedeću

ISPRAVKU

1. U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za dug
("Službene novine Federacije BiH", broj 14/12), u točki 1.
podtočka 10) umjesto riječi "Ministrica" treba da stoji riječ
"Ministar".
2. Ova ispravka objavit će se u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Broj 04-02/2-14-379/12
12. travnja 2012. godine
Direktor
Sarajevo
Željko Silađi, v. r.

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО
ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
669
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klasifikaciju aktive banaka ("Službene novine Federacije BiH",
br. 3/03, 54/04, 68/05, 86/10, 06/11, 70/11 i 85/11), utvrđena je
pogreška, te se objavljuje

ISPRAVKA

1. U Odluci o minimalnim standardima za upravljanje
kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive banaka u članu 14.
tačka 1. rečenica: "Banka ne može vršiti kapitalizaciju kamate
po kreditima (potraživanjima) samo kad:"
ispravlja se i glasi:
"Banka može vršiti kapitalizaciju kamate po kreditima
(potraživanjima) samo kad:"
2. Ova ispravka objavljuje se u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Broj 01-1120/12
11. aprila 2012. godine
Direktor
Sarajevo
Zlatko Barš, s. r.
Po izvršenom sravnjivanju s izvornikom usvojene Odluke
o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i
klasifikaciju aktive banaka ("Službene novine Federacije BiH",
br. 3/03, 54/04, 68/05, 86/10, 06/11, 70/11 i 85/11), utvrđena je
pogreška, te se objavljuje

ISPRAVKA

1. U Odluci o minimalnim standardima za upravljanje
kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive banaka u članku 14.
točka 1. rečenica: "Banka ne može vršiti kapitalizaciju kamate
po kreditima (potraživanjima) samo kad:"
ispravlja se i glasi:
"Banka može vršiti kapitalizaciju kamate po kreditima
(potraživanjima) samo kad:"
2. Ova ispravka objavljuje se u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Broj 01-1120/12
11. travnja 2012. godine
Direktor
Sarajevo
Zlatko Barš, v. r.

Po izvršenom sravnjivanju s izvornikom usvojene Odluke
o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i

САДРЖАЈ
ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
651 Oдлука o прихвaтaњу зaдужeњa пo Спoрaзуму
o крeдиту измeђу Бoснe и Хeрцeгoвинe и
UniCredit Bank Austria AG зa финaнсирaњe
Прojекта
изгрaдњe
кaнaлизaциje
и
вoдoснaбдиjeвaњa Општинe Чeлић (српски
језик)
Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o
kreditu između Bosne i Hercegovine i UniCredit
Bank Austria AG za finansiranje Projekta
izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine
Čelić (bosanski jezik)
Odluka o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o
kreditu između Bosne i Hercegovine i UniCredit
Bank Austria AG za financiranje Projekta
izgradnje kanalizacije i vodoopskrbe Općine Čelić
(hrvatski jezik)
652 Буџет ФЕРК-а за 2012. годину (српски језик)
Budžet FERK-a za 2012. godinu (bosanski jezik)
Proračun FERK-a za 2012. godinu (hrvatski jezik)

1

2

3
3
4
5

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ОКОЛИША И
ТУРИЗМА
653 Правилник о условима и критеријима које
морају испуњавати овлаштени носиоци израде
студије о утјецају на околиш, висини такса,
накнада и осталих трошкова насталих у
поступку процјене утјецаја на околиш (српски
језик)
Pravilnik o uslovima i kriterijima koje moraju
ispunjavati ovlašteni nosioci izrade studije o
utjecaju na okoliš, visini pristojbi, naknada i
ostalih troškova nastalih u postupku procjene
utjecaja na okoliš (bosanski jezik)
Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju
ispunjavati ovlašteni nositelji izrade studije o
utjecaju na okoliš, visini pristojbi, naknada i
ostalih troškova nastalih u postupku procjene
utjecaja na okoliš (hrvatski jezik)
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГИЈЕ,
РУДАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ
654 Rješenje o imenovanju Stalne komisije za javne
nabavke
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ЗДРАВСТВА
655 Рјешење о именовању привременог Управног
одбора Агенције за квалитет и акредитацију у
здравству у Федерацији Босне и Херцеговине
(српски језик)
Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog
odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
(bosanski jezik)
Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog
vijeća Agencije za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
(hrvatski jezik)
КОМИСИЈА ЗА ВРИЈЕДНОСНЕ
ПАПИРЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
656 Rješenje o dozvoli za obavljanje poslova agenta
emisije vrijednosnih papira
657 Rješenje broj 05/1-19-55/12
УСТАВНИ СУД
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
658 Одлука број АП 4123/09 (српски језик)
Odluka broj AP 4123/09 (bosanski jezik)
Odluka broj AP 4123/09 (hrvatski jezik)
659 Одлукa број АП 1479/09 (српски језик)
Odluka broj AP 1479/09 (bosanski jezik)
Odluka broj AP 1479/09 (hrvatski jezik)
660 Одлука број АП 2325/09 (српски језик)
Odluka broj AP 2325/09 (bosanski jezik)

Odluka broj AP 2325/09 (hrvatski jezik)
Одлука број АП 2596/09 (српски језик)
Odluka broj AP 2596/09 (bosanski jezik)
Odluka broj AP 2596/09 (hrvatski jezik)
662 Одлука број АП 3857/08 (српски језик)
Odluka broj AP 3857/08 (bosanski jezik)
Odluka broj AP 3857/08 (hrvatski jezik)
663 Одлука број АП 1527/09 (српски језик)
Odluka broj AP 1527/09 (bosanski jezik)
Odluka broj AP 1527/09 (hrvatski jezik)
664 Одлука број АП 2550/09 (српски језик)
Odluka broj AP 2550/09 (bosanski jezik)
Odluka broj AP 2550/09 (hrvatski jezik)
665 Одлука број АП 4525/10 (српски језик)
Odluka broj AP 4525/10 (bosanski jezik)
Odluka broj AP 4525/10 (hrvatski jezik)
666 Одлука број АП 2477/10 (српски језик)
Odluka broj AP 2477/10 (bosanski jezik)
Odluka broj AP 2477/10 (hrvatski jezik)
667 Одлука број АП 434/10 (српски језик)
Odluka broj AP 434/10 (bosanski jezik)
Odluka broj AP 434/10 (hrvatski jezik)
УРЕД ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И
УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ/ЕУРОПСКЕ УНИЈЕ
668 Исправка број 04-02/2-14-379/12 (српски језик)
Ispravka broj 04-02/2-14-379/12 (bosanski jezik)
Ispravka broj 04-02/2-14-379/12 (hrvatski jezik)
АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
669 Ispravka broj 01-1120/12 (bosanski jezik)
Ispravka broj 01-1120/12 (hrvatski jezik)
661
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