
прав но лице упи са но у суд ски реги стар и које има у рад -
ном одно су са пуним рад ним вре ме ном, у сми слу зако на
којим се уре ђу ју рад ни одно си, стал но запо сле на нај ма ње
два дипло ми ра на инже ње ра архи тек ту ре, од којих један
има овла шће ња за изра ду про стор но план ске доку мен та ци -
је, а дру ги овла шће ње за изра ду тех нич ке доку мен та ци је,
нај ма ње два дипло ми ра на инже ње ра гра ђе ви нар ства сао -
бра ћај ног и хидро тех нич ког смје ра са овла шће њем за изра -
ду про стор но план ске доку мен та ци је, нај ма ње по јед ног
дипло ми ра ног инже ње ра елек тро тех ни ке, смјер теле ко му -
ни ка ци ја и смјер елек тро е нер ге ти ка и јед ног дипло ми ра -
ног машин ског инже ње ра са овла шће њи ма за изра ду про -
стор но план ске доку мен та ци је, те нај ма ње јед ног дипло ми -
ра ног еко но ми сту и јед ног дипло ми ра ног прав ни ка (став
(3); изра ду урба ни стич ких про је ка та и пла но ва пар це ли за -
ци је може врши ти прав но лице упи са но у суд ски реги стар
које у рад ном одно су, са пуним рад ним вре ме ном у сми слу
зако на којим се уре ђу ју рад ни одно си, има нај ма ње два
стал но запо сле на дипло ми ра на инже ње ра архи тек ту ре, од
којих један има овла шће ња за изра ду про стор но план ске
доку мен та ци је, а дру ги овла шће ње за изра ду тех нич ке
доку мен та ци је и нај ма ње јед ног дипло ми ра ног инже ње ра
гра ђе ви нар ства сао бра ћај ног смје ра са овла шће њем за
изра ду про стор но план ске доку мен та ци је, јед ног дипло ми -
ра ног инже ње ра гра ђе ви нар ства хидро тех нич ког смје ра са
овла шће њем за изра ду тех нич ке доку мен та ци је, јед ног
дипло ми ра ног инже ње ра елек тро тех ни ке са овла шће њем
за изра ду тех нич ке доку мен та ци је, јед ног дипло ми ра ног
инже ње ра машин ства са овла шће њи ма за изра ду тех нич ке
доку мен та ци је (став (4)); мини стар на при је длог струч не
коми си је доно си рје ше ње о испу ње но сти усло ва из ст. 2, 3.
и 4. овог чла на и изда је овла шће ње, без којег носи лац изра -
де не може поче ти да оба вља дје лат ност за коју је реги -
стро ван (став (4). 

У поступ ку оцје њи ва ња устав но сти оспо ре них одре да -
ба Зако на о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу, Суд је имао у
виду да је Уста вом Репу бли ке Срп ске утвр ђе но: да су гра -
ђа ни Репу бли ке рав но прав ни у сло бо да ма, пра ви ма и
дужно сти ма ... (члан 10); да сва ко има пра во на рад и сло -
бо ду рада и да је сло бо дан у избо ру зани ма ња и запо сле ња
и под јед на ким усло ви ма му је доступ но рад но мје сто и
функ ци ја (члан 39. ст. 1. и 3); да се сло бо де и пра ва оства -
ру ју, а дужно сти испу ња ва ју непо сред но на осно ву Уста ва,
осим када је Уста вом пред ви ђе но да се усло ви за оства ри -
ва ње поје ди них од њих утвр ђу ју зако ном, а и да се зако ном
може про пи са ти начин оства ри ва ња поје ди них пра ва и
сло бо да само када је то нео п ход но за њихо во оства ри ва ње
(члан 49. ст. 1. и 2); да је сва ко дужан да се при др жа ва
Уста ва и зако на (члан 45. став 1) и да се еко ном ско и соци -
јал но уре ђе ње засни ва на рав но прав но сти свих обли ка сво -
ји не и сло бод ном при вре ђи ва њу, само стал но сти пред у зе ћа
и дру гих обли ка при вре ђи ва ња у сти ца њу и рас по дје ли
доби ти и сло бод ном кре та њу робе, рада и капи та ла у Репу -
бли ци као једин стве ном при вред ном про сто ру (чла на 50). 

На осно ву наве де ног Суд је оци је нио да су оспо ре не
одред бе чла на 34. Зако на доне се не у окви ру овла шће ња
зако но дав ца за уре ђи ва ње усло ва за оба вља ње одре ђе не
дје лат но сти. Наи ме, уре ђи ва ње ових усло ва, као извор ног
пра ва зако но дав ца, под ра зу ми је ва и про цје ну при ро де те
дје лат но сти, као и про пи си ва ње потреб них усло ва за оба -
вља ње кон крет них и, по оцје ни зако но дав ца, нај од го вор ни -
јих посло ва у окви ру дје лат но сти. Има ју ћи у виду наве де -
но Суд је оци је нио да је про пи си ва ње усло ва које мора ју
испу ња ва ти прав на лица која се баве дје лат но шћу изра де
доку ме на та про стор ног пла ни ра ња, као у оспо ре ној одред -
би чла на 34. Зако на, у сагла сно сти са наве де ним устав ним
прин ци пом сло бод ног и под јед на ким усло ви ма оба вља ња
при вред них и дру гих дје лат но сти, као и то да се овом
одред бом не огра ни ча ва Уста вом зајем че но пра во на рад,
сло бо ду рада и сло бо дан избор зани ма ња и запо сле ња.
Наве де на оцје на Суда про из ла зи из чиње ни це да се про пи -
са ни усло ви изра де стра те ги је про стор них и урба ни стич -
ких пла но ва, зонинг пла но ва и регу ла ци о них пла но ва, те
урба ни стич ких про је ка та и пла но ва пар це ли за ци је јед на ко
одно се на све субјек те који се нала зе у истим прав ним
ситу а ци ја ма. При том, по оцје ни Суда, тре ба има ти у виду

да прин цип раво прав но сти, одно сно јед на ко сти у при вре -
ђи ва њу, не под ра зу ми је ва њихо ву апсо лут ну јед на кост, већ
јед нак прав ни поло жај у погле ду усло ва при вре ђи ва ња у
истим врста ма и обли ци ма при вред них дје лат но сти. 

На осно ву изло же ног, Суд је одлу чио као у изре ци ове
одлу ке. 

Ову одлу ку Устав ни суд је донио у саста ву: пред сјед -
ник Суда Џерард Сел ман и суди је: Милен ко Ара по вић,
Војин Боја нић, Амор Букић, Зоран Липо вац, проф. др
Душко Медић, проф. др Мар ко Рај че вић, проф. др Сне жа -
на Савић и Авдо Шпи љак. 

Број: У-66/11 Предсједник  
27. децем бра 2012. годи не Уставног суда,
Бања Лука Џерард Селман, с.р.

Устав ни суд Репу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 115.
Уста ва Репу бли ке Срп ске и чла на 60. став 1. т. а) и б) Зако -
на о Устав ном суду Репу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Репу бли ке Срп ске”, бр. 104/11 и 92/12), на сјед ни ци одр жа -
ној 27. децем бра 2012. годи не,  д о н и о  ј е  

ОД Л У К У
Утвр ђу је се да члан 8. Уред бе о кори шће њу ака дем ских

титу ла, сти ца њу струч них и науч них зва ња (“Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 111/09 и 102/10), При лог
број 1, у дије лу: Науч на област: Меди цин ске и здрав стве не
нау ке, Науч но поље: Основ на и кли нич ка меди ци на, науч -
но и струч но зва ње дипло ми ра ни фар ма це ут, први циклус
сту ди ја и 180 ECTS, није у сагла сно сти са Уста вом и Зако -
ном о висо ком обра зо ва њу (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке
Срп ске”, бр. 73/10 и 104/11). 

О б р а з л о ж е њ е
Фар ма це ут ска комо ра Репу бли ке Срп ске, при је дло гом

је пред Устав ним судом Репу бли ке Срп ске покре ну ла
посту пак за оцје њи ва ње зако ни то сти чла на 8. При лог број
1. Уред бе о кори шће њу ака дем ских титу ла, сти ца њу струч -
них и науч них зва ња (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, бр. 111/09 и 102/10) у дије лу Науч на област: Меди -
цин ске и здрав стве не нау ке, Науч но поље: Основ на и кли -
нич ка меди ци на. У при је дло гу је наве де но да оспо ре ни
члан ове уред бе, којим је про пи са но да се сту диј фар ма ци -
је вред ну је са 180 ECTS бодо ва и да се зва ње “дипло ми ра -
ни фар ма це ут” сти че након завр ше ног првог циклу са, није
у сагла сно сти са чла ном 8. став 6. Зако на о висо ком обра -
зо ва њу којим је про пи са но вред но ва ње овог сту ди ја са нај -
ма ње 300 ECTS бодо ва и да се изво ди као инте гри сан сту -
диј. Због наве де не неса гла сно сти пред ла жу да се оспо ре ни
дио одред бе којим се одре ђу је зва ње које се сти че након
завр ше ног првог циклу са сту ди ја фар ма ци је бри шу и оспо -
ре на уред ба про гла си неса гла сном са зако ном. 

Вла да Репу бли ке Срп ске није доста ви ла одго вор на
наво де из при је дло га. 

Чла ном 8. Уред бе о кори шће њу ака дем ских титу ла, сти -
ца њу струч них и науч них зва ња (“Слу жбе ни гла сник Репу -
бли ке Срп ске”, бр. 111/09 и 102/10) про пи са но је да се листа
струч них, ака дем ских и науч них зва ња који се сти чу на висо -
ко школ ским уста но ва ма у Репу бли ци Срп ској нала зи у При -
ло гу број 1 и чини састав ни дио Уред бе, а При ло гом број 1,
који је оспо рен у дије лу Науч на област: Меди цин ске и здрав -
стве не нау ке, Науч но поље: Основ на и кли нич ка меди ци на,
као усло ви за сти ца ње науч ног и струч ног зва ња дипло ми ра -
ни фар ма це ут - 180 ECTS, про пи сан је први циклус сту ди ја и
180 ECTS укуп но оства ре них бодо ва. 

Аманд ма ном XXXII, којим је зами је њен члан 68. Уста -
ва Репу бли ке Срп ске, у тач ки 8. про пи са но је да Репу бли -
ка уре ђу је и обез бје ђу је, изме ђу оста лог, и основ не прав це
науч ног и тех но ло шког раз во ја, а пре ма чла ну 108. Уста ва,
зако ни, ста ту ти, дру ги про пи си и општи акти мора ју бити
у сагла сно сти са Уста вом, про пи си и дру ги општи акти
мора ју бити у сагла сно сти са зако ном.

Зако ном о висо ком обра зо ва њу (“Слу жбе ни гла сник
Репу бли ке Срп ске”, број 73/10), који је послу жио као прав -
ни основ за доно ше ње оспо ре не уред бе, као и касни је
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доне се ним Зако ном о измје на ма и допу на ма Зако на о висо -
ком обра зо ва њу (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”,
број 104/11), у чла ну 8. став (1), про пи са но је да се висо ко
обра зо ва ње орга ни зу је у три циклу са. У ста ву (2) овог чла -
на про пи са но је да први циклус висо ког обра зо ва ња тра је
нај ма ње три, а нај ви ше чети ри годи не и вред ну је се са нај -
ма ње 180, одно сно 240 бодо ва, у скла ду са Европ ским
систе мом пре но са бодо ва (European Credit Transfer System,
у даљем тек сту: ECTS), а у ста ву (6) овог чла на про пи са но
је да су изу зе так од ста ва 2. овог чла на сту ди је меди ци не,
сто ма то ло ги је, фар ма ци је и вете ри не, које тра ју пет или
шест годи на и вред ну ју се са нај ма ње 300 ECTS бодо ва,
које се изво де као инте гри са не сту ди је (једин стве ни сту диј -
ски про грам који обу хва та први и дру ги циклус) и на који -
ма се сти чу зва ња која се уре ђу ју зако ном из чла на 9. став
2. овог зако на. Чла ном 9. ст. 1. и 2. овог зако на про пи са но
је да завр шет ком првог, дру гог или тре ћег циклу са сту ди ја
лице сти че пра во на одре ђе ну ака дем ску титу лу, одно сно
струч но или науч но зва ње у одре ђе ној обла сти и да се зва -
ња која сти чу ова лица уре ђу ју посеб ним зако ном, а чла -
ном 146. став 2   да ће се, до доно ше ња зако на из чла на 9.
став 2. овог зако на, додје љи ва ње зва ња врши ти у скла ду са
одред ба ма рани је важе ћих про пи са, а нај ду же у року од
дви је годи не од дана сту па ња на сна гу овог зако на. 

Суд је, на осно ву наве де них устав них и закон ских
одре да ба, оци је нио да члан 8. Уред бе о кори шће њу ака дем -
ских титу ла, сти ца њу струч них и науч них зва ња (“Слу жбе -
ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 111/09 и 102/10), При -
лог број 1, у оспо ре ном дије лу науч не обла сти “Меди цин -
ске и здрав стве не нау ке” и науч ног поља “Основ на и кли -
нич ка меди ци на”, науч но и струч но зва ње “дипло ми ра ни
фар ма це ут”, “први циклус сту ди ја” и “180 ECTS”, није у
сагла сно сти са чла ном 8. став (6) Зако на о висо ком обра зо -
ва њу (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 73/10 и
104/11). Тако ђе, Суд је оци је нио да је Вла да Репу бли ке
Срп ске, про пи су ју ћи уред бом дру га чи је усло ве за сти ца ње
науч ног и струч ног зва ња дипло ми ра ни фар ма це ут у одно -
су на усло ве који су про пи са ни Зако ном о висо ком обра зо -
ва њу за исто зва ње, пре ко ра чи ла и Уста вом утвр ђе ну
надле  жност из чла на 90. став 1. тач ка 4. Уста ва Репу бли ке
Срп ске, да извр ша ва зако не. Наи ме, одре ђи ва ње усло ва за
изво ђе ње, те број бодо ва којим се вред ну је сту диј фар ма -
ци је, по оцје ни Суда, ствар је про цје не зако но дав ца и у
скла ду је са уста вом утвр ђе ном над ле жно сти да се зако ном
уре ђу ју основ не прав ци науч ног и тех но ло шког раз во ја. 

Поред наве де ног, има ју ћи у виду да Устав утвр ђу је
прин цип да сви општи акти мора ју бити у сагла сно сти са
зако ном, Суд је оци је нио да одред бе При ло га 1. Уред бе о
кори шће њу ака дем ских титу ла, сти ца њу струч них и науч -
них зва ња, у оспо ре ном дије лу, нису у сагла сно сти ни са
чла ном 108. Уста ва. 

На осно ву изло же ног, Суд је одлу чио као у изре ци ове
одлу ке. 

Ову одлу ку, Устав ни суд је донио у саста ву: пред сјед -
ник Суда Џерард Сел ман и суди је: Милен ко Ара по вић,
Војин Боја нић, Амор Букић, Зоран Липо вац, проф. др
Душко Медић, проф. др Мар ко Рај че вић, проф. др Сне жа -
на Савић и Авдо Шпи љак. 

Број: У-70/11 Предсједник 
27. децем бра 2012. годи не Уставног суда,
Бања Лука Џерард Селман, с.р.

Устав ни суд Репу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 115.
Уста ва Репу бли ке Срп ске, члана 37. став 1. тачка д), члана
40. став 5, члана 57. т. а) и б), члана 60. став 1. т. а) и б) и
члана 61. став 1. т. б) и д) Зако на о Устав ном суду Репу бли -
ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
104/11 и 92/11), на сјед ни ци одр жа ној 27. децем бра 2012.
годи не,  д о н и о  ј е  

ОД Л У К У
Утвр ђу је се да члан 4. став 4. Уред бе о педа го шким

стан дар ди ма за сред ње обра зо ва ње (“Слу жбе ни гла сник
Репу бли ке Срп ске”, број 5/10), у дије лу који гла си: “...или

већим бро јем уче ни ка од про пи са ног у ст. ... и 3. овог чла -
на”, није у сагла сно сти са Уста вом Репу бли ке Срп ске и
Зако ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу (“Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 74/08, 106/09 и 104/11). 

Не при хва та се ини ци ја ти ва за покре та ње поступ ка за
оцје њи ва ње устав но сти и зако ни то сти чла на 17. Пра вил -
ни ка о школ ском над зо ру (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке
Срп ске”, број 4/04). 

Обу ста вља се посту пак за оцје њи ва ње устав но сти и
зако ни то сти чла на 8. Пра вил ни ка о пла ну упи са уче ни ка у
први раз ред сред њих шко ла (“Слу жбе ни гла сник Репу бли -
ке Срп ске”, број 52/11) и ака та Мини стар ства про свје те и
кул ту ре Репу бли ке Срп ске, број: 07.021/611-556/11, од 25.
јула 2011. годи не и број: 07.021/611-556/11, од 29. сеп тем -
бра 2011. годи не. 

О б р а з л о ж е њ е
Мом чи ло Гла мо чић из Кне же ва дао је Устав ном суду

Репу бли ке Срп ске ини ци ја ти ву за покре та ње поступ ка за
оцје њи ва ње устав но сти и зако ни то сти чла на 4. став 4. Уред -
бе о педа го шким стан дар ди ма за сред ње обра зо ва ње (“Слу -
жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 5/10), коју је дони је -
ла Вла да Репу бли ке Срп ске, чла на 8. Пра вил ни ка о пла ну
упи са уче ни ка у први раз ред сред њих шко ла (“Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 52/11) и чла на 17. Пра вил -
ни ка о школ ском над зо ру (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке
Срп ске”, број 4/04), које је донио мини стар про свје те и кул -
ту ре Репу бли ке Срп ске. Из садр жи не ини ци ја ти ве, која је
пре ци зи ра на 25. новем бра 2011. годи не, про из ла зи да оспо -
ре ни члан 4. став 4. наве де не уред бе и члан 8. Пра вил ни ка о
пла ну упи са уче ни ка у први раз ред сред њих шко ла нису у
сагла сно сти са одред бом чла на 37. став 9. Зако на о сред њем
обра зо ва њу и вас пи та њу (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке
Срп ске”, бр. 74/08 и 106/09), пре ма којој мини стар може, у
изу зет ним окол но сти ма, дати сагла сност за фор ми ра ње одје -
ље ња са мањим бро јем уче ни ка од про пи са ног у ста ву 3.
овог чла на. Оспо ра ва ју ћи члан 17. Пра вил ни ка о школ ском
над зо ру дава лац ини ци ја ти ве ука зу је на начин како се ова
одред ба при мје њу је у прак си, те наво ди да ова одред ба није
у сагла сно сти са чла ном 109. став 2. тач ка ј) наве де ног зако -
на. Поред наве де них ака та, у овој ини ци ја ти ви је тра же на и
оцје на устав но сти и зако ни то сти ака та Мини стар ства про -
свје те и кул ту ре Репу бли ке Срп ске, број: 07.021/611-556/11,
од 25. јула 2011. годи не и број: 07.021/611-556/11, од 29. сеп -
тем бра 2011. годи не, али без наво ђе ња устав но прав них
разло  га оспо ра ва ња и одре да ба Зако на које су, по мишље њу
дава о ца ини ци ја ти ве, поври је ђе не у кон крет ном слу ча ју. На
осно ву изло же ног пред ла же да Суд утвр ди да оспо ре не
одред бе наве де них ака та нису у сагла сно сти са Уста вом
Репу бли ке Срп ске и зако ном. 

У одго во ру који је за Вла ду Репу бли ке Срп ске и Мини -
стар ство про свје те и кул ту ре Репу бли ке Срп ске, као доно -
си о це оспо ре них општих ака та, дала Вла да Репу бли ке
Срп ске, оспо ре ни су наво ди дава о ца ини ци ја ти ве, те изра -
жен став да су општи акт, чије су одред бе оспо ре не ини ци -
ја ти вом, засно ва ни на Зако ну о сред њем обра зо ва њу и
васпи  та њу, који је наве ден као прав ни основ за њихо во
доно ше ње. Пре ма наво ди ма из одго во ра, Уред бом о педа -
го шким стан дар ди ма раз ра ђу је се наве де ни закон и бли же
уре ђу ју одно си од зна ча ја за њего во извр ша ва ње, а с тим у
вези и све ситу а ци је, одно сно слу ча је ви који се у прак си
могу поја ви ти било да се ука же потре ба за сма ње њем или
пове ћа њем бро ја уче ни ка у одје ље њу. Поред тога, пре ма
наво ди ма из одго во ра, Пра вил ни ком о упи су уче ни ка у
први раз ред сред њих шко ла про пи су ју се усло ви и кри те -
ри ју ми за упис уче ни ка у први раз ред сред њих шко ла, те
ука зу је да је Мини стар ство про свје те и кул ту ре, након уви -
да у доста вље не пла но ве за упис уче ни ка у први раз ред
сред њих шко ла, пред ло жи ло шко ла ма да пове ћа ју пла ни -
ра ни број уче ни ка у одје ље њи ма, а сма ње број обра чун -
ских одје ље ња, при чему су води ли рачу на о мак си мал ном
бро ју уче ни ка у раз ре ду који је про пи сан поме ну тим зако -
ном. У погле ду оспо ре не одред бе Пра вил ни ка о школ ском
над зо ру, у одго во ру се наво ди да нису осно ва ни наво ди
дава о ца ини ци ја ти ве из раз ло га што, по њихо вом мишље -
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