
Устав ни суд Репу бли ке Срп ске

Устав ни суд Репу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 115.
Уста ва Репу бли ке Срп ске, чла на 40. став 5. 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  
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Организациона јединица: Србац

41 4502615730041 СЗР Метал-М ПЈ Србац 26.12.2012. Миланко Далибор, 
Бокан Драшко одјављен

42 4503342520029 СТР “Зорица број 2” 
издвојени пословни 
простор Србац 27.12.2012. Бобић Загорка одјављен

43 4400965070284 Hypo Alpe Adria Bank 
AD Филијала Бања 
Лука, Пословница Србац Србац 31.12.2012. Газић Зора одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Србац: 3
Организациона јединица: Сребреница

44 4505418190018 Самостална трговинска 
радња “Гранд-1” Сребреница 18.12.2012. Ђокић Благомир одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Сребреница: 1
Организациона јединица: Теслић

45 4508392730018 ТР “МБ” број 2, власник 
Бабић Миланка, с.п. 
Теслић Теслић 31.12.2012. Бабић Миланка одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Теслић: 1
Организациона јединица: Требиње

46 4401540860105 ДОО “Аристос-РС” 
Зворник, ПЈ спорт. 
клад. “Витез” Требиње 
у стечају Требиње 24.12.2012. Горановић Дејан одјављен

47 4401540860130 ДОО “Аристос-РС” 
Зворник, Спортска 
кладионица “Витез” 
Требиње у стечају Требиње 24.12.2012. Танић Танацко одјављен

48 4401540860148 ДОО “Аристос-РС” 
Зворник, Спортска 
кладионица “Витез” Бодирога Дарко, 
Требиње у стечају Требиње 24.12.2012. Танић Танацко одјављен

49 4400958611016 Фабрика дувана а.д. - 
Пословна јединица 
К-104 Требиње Требиње 26.12.2012. Прстојевић Дубравко одјављен

50 4401344250056 ДОО “Капор” Требиње, 
Продавница бр. 4 Требиње 27.12.2012. Капор Синиша одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Требиње: 5
Организациона јединица: Угљевик

51 4505994420029 Месарска радња 
“Дакић II”, Дакић 
Живан, с.п. Угљевик Угљевик 24.12.2012. Дакић Живан одјављен

52 4402511200011 ДОО “Kobi prom” - 
серијска производња Живановић Миленко, 
обуће Угљевик 26.12.2012. Миловановић Ненад одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Угљевик: 2
Организациона јединица: Шамац

53 4400965070373 Hypo Alpe-Adria-Bank 
AD Пословница Шамац Шамац 31.12.2012. Лејић Јулка одјављен

54 4400883340291 “Триглав осигурање” а.д. 
Бања Лука - Канцеларија 
Шамац Шамац 31.12.2012. Жлајпах Матеј одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шамац: 2
Организациона јединица: Шипово

55 4402682600948 “Game queen” д.о.о. 
Бања Лука - ПЈ 76. 
Шипово Шипово 26.12.2012. Обрадовић Бранко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шипово: 1.

Број: 06/1.01/0401/050-1/13
3. јануара 2013. године Директор,
Бања Лука Зора Видовић, с.р.



ОД Л У К У
Утвр ђу је се да Уред ба о кла си фи ка ци ји дје лат но сти

Репу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, број 119/10) није у сагла сно сти са Уста вом Репу бли ке
Срп ске и Зако ном о кла си фи ка ци ји дје лат но сти и Реги стру
послов них субје ка та по дје лат но сти ма у Репу бли ци Срп -
ској (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 74/10). 

О б р а з л о ж е њ е
Мира Бабић из Бање Луке дала је Устав ном суду Репу -

бли ке Срп ске ини ци ја ти ву за покре та ње поступ ка за оцје -
ну устав но сти и зако ни то сти Уред бе о кла си фи ка ци ји дје -
лат но сти Репу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли -
ке Срп ске”, број 119/10), коју је дони је ла Вла да Репу бли ке
Срп ске. Оспо ра ва ју ћи зако ни тост поме ну те уред бе, дава -
лац ини ци ја ти ве наво ди да је Вла да Репу бли ке Срп ске,
доно се ћи оспо ре ни акт на сјед ни ци одр жа ној 21. окто бра
2010. годи не, посту пи ла супрот но чла ну 20. Зако на о кла -
си фи ка ци ји дје лат но сти и Реги стру послов них субје ка та
по дје лат но сти ма у Репу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла -
сник Репу бли ке Срп ске”, број 74/10), којим је про пи са но
да ће Вла да Репу бли ке Срп ске, у року од 30 дана од дана
сту па ња на сна гу овог зако на, дони је ти оспо ре ну уред бу,
јер цити ра ни закон у ври је ме њеног доно ше ња није био на
сна зи, одно сно сту пио је 1. јану а ра 2011. годи не на сна гу.
На тај начин су, сма тра дава лац ини ци ја ти ве, поври је ђе не
одред бе чла на 5. став 1. али не ја 4. и чла на 108. став 2.
Уста ва Репу бли ке Срп ске. Пред ла же да Устав ни суд ини ци -
ја ти ву при хва ти и утвр ди да је оспо ре ни акт неу ста ван и
неза ко нит. 

Вла да Репу бли ке Срп ске, као доно си лац оспо ре не уред -
бе, није доста ви ла одго вор на наво де из дате ини ци ја ти ве. 

Оспо ре ну Уред бу о кла си фи ка ци ји дје лат но сти Репу бли -
ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
119/10), на осно ву чла на 43. став 2. Зако на о Вла ди Репу бли -
ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
118/08), а у вези са чла ном 3. Зако на о кла си фи ка ци ји дје лат -
но сти и Реги стру послов них субје ка та по дје лат но сти ма у
Репу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”,
број 74/10), дони је ла је Вла да Репу бли ке Срп ске на сјед ни ци
одр жа ној 21. окто бра 2010. годи не. 

Овим актом про пи сано је: садр жај кла си фи ка ци је дје лат -
но сти у Репу бли ци Срп ској ускла ђе не са про пи си ма о кла си -
фи ка ци ји дје лат но сти доне се ним на нивоу Босне и Хер це го -
ви не, која се при мје њу је за доно ше ње и пра ће ње мје ра еко -
ном ске и соци јал не поли ти ке, у ста ти сти ци и еви ден ци ји, у
при ку пља њу, обра ди и обја вљи ва њу пода та ка пре ма дје лат -
но сти ма, у науч но и стра жи вач ком и ана ли тич ком раду, те за
упис дје лат но сти у суд ски или посе бан реги стар (чл. 1. и 2);
да се састо ји од чети ри хије рар хиј ска нивоа који су озна че ни
на начин: а) под руч је - јед но слов ном абе цед ном шифром, б)
област - дво ци фре ном број ча ном шифром, в) гра на - тро ци -
фре ном број ча ном шифром и г) раз ред - четво ро ци фре ном
број ча ном шифром (члан 3); да Кла си фи ка ци ја са хије рар -
хиј ским ниво има гру пи са ња, нази ви ма и опи си ма дје лат но -
сти и Кла си фи ка ци ја - скра ће на листа нази ва дје лат но сти
чине њен састав ни дио и при лог су ове уред бе (члан 4); да
сту па њем на сна гу ове уред бе Уред ба о раз вр ста ва њу једи ни -
ца раз вр ста ва ња пре ма кла си фи ка ци ји дје лат но сти (“Слу -
жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 13/97 и 14/05) пре ста -
је да важи (члан 5); те да се ова уред ба обја вљу је у “Слу жбе -
ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”, а сту па на сна гу 1. јану а ра
2011. годи не (члан 6). 

Устав ни суд је у овом устав но прав ном спо ру, при је све га,
имао у виду да је Зако ном о кла си фи ка ци ји дје лат но сти и
Реги стру послов них субје ка та по дје лат но сти ма у Репу бли ци
Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 74/10)
дефи ни сан појам, уре ђен садр жај и при мје на кла си фи ка ци је
дје лат но сти, посту пак раз вр ста ва ња послов них субје ка та по
дје лат но сти ма, садр жај и начин под но ше ња при ја ве за ра звр -
ста ва ња, начин изда ва ња оба вје ште ња о раз вр ста ва њу, садр -
жај и начин вође ња реги стра послов них субје ка та по дје лат -
но сти ма (члан 1), те про пи са но: да се Уред бом о кла си фи ка -
ци ји дје лат но сти Репу бли ке Срп ске, коју доно си Вла да Репу -
бли ке Срп ске, про пи су је Кла си фи ка ци ја дје лат но сти Репу -

бли ке Срп ске (члан 3); да ће Вла да Репу бли ке Срп ске, у року
од 30 дана од дана сту па ња на сна гу овог зако на, дони је ти
Уред бу о кла си фи ка ци ји из чла на 3. овог зако на (члан 20); да
сту па њем на сна гу овог зако на, Закон о кла си фи ка ци ји дје -
лат но сти и Реги стру једи ни ца раз вр ста ва ња (“Слу жбе ни гла -
сник Репу бли ке Срп ске”, број 113/04) пре ста је да важи (члан
23); те да се овај закон обја вљу је у “Слу жбе ном гла сни ку
Репу бли ке Срп ске”, а сту па на сна гу 1. јану а ра 2011. годи не
(члан 24). 

Поред тога, Суд је кон ста то вао да је при је под но ше ња
ини ци ја ти ве Закон о кла си фи ка ци ји дје лат но сти и Реги -
стру једи ни ца раз вр ста ва ња (“Слу жбе ни гла сник Репу бли -
ке Срп ске”, број 113/04) пре стао да важи сту па њем на сна -
гу Зако на о кла си фи ка ци ји дје лат но сти и Реги стру послов -
них субје ка та по дје лат но сти ма у Репу бли ци Срп ској
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 74/10), одно -
сно 1. јану а ра 2011. годи не. 

Уста вом Репу бли ке Срп ске је утвр ђе но да Вла да, поред
оста лог, обез бје ђу је спро во ђе ње и извр ша ва зако не и дру -
ге про пи се и опште акте у скла ду са Уста вом, а ради извр -
ша ва ња зако на доно си уред бе, одлу ке и дру ге акте (чла на
90. став 1. т. 3. и 4). Исто тако, Зако ном о Вла ди Репу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
118/08) утвр ђе на је над ле жност Вла де, која, поред оста лог,
извр ша ва зако не и дру ге про пи се и опште акте Народ не
скуп шти не (члан 2), те про пи са но: да Вла да, у скла ду са
зако ном, доно си уред бе, одлу ке, смјер ни це, инструк ци је,
рје ше ња, закључ ке и дру га акта, као и да се уред бом, поред
оста лог, бли же уре ђу ју одно си од зна ча ја за извр ша ва ње
зако на (члан 43. ст. 1. и 2); да се уред бе, одлу ке и инструк -
ци је Вла де обја вљу ју у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке
Срп ске”, а сту па ју на сна гу осмог дана од дана обја вљи ва -
ња, и да изу зет но из оправ да них раз ло га, када то зах ти је ва
општи инте рес, могу сту пи ти на сна гу и при је овог рока, а
нај ра ни је наред ног дана од дана обја вљи ва ња у “Слу жбе -
ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске” (чла н 44. ст. 1. и 2). 

Пола зе ћи од наве де них устав них и закон ских одред би,
Устав ни суд је утвр дио да је Вла да Репу бли ке Срп ске доно -
се ћи оспо ре ну Уред бу о кла си фи ка ци ји дје лат но сти Репу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
119/10) иза шла из окви ра сво јих устав них и закон ских овла -
шће ња. Има ју ћи у виду да је чла ном 20. Зако на о кла си фи ка -
ци ји дје лат но сти и Реги стру послов них субје ка та по дје лат -
но сти ма у Репу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Репу бли -
ке Срп ске”, број 74/10) про пи са но да ће Вла да Репу бли ке
Срп ске, у року од 30 дана од дана сту па ња на сна гу овог зако -
на, дони је ти Уред бу о кла си фи ка ци ји из чла на 3. овог зако на,
те да је оспо ре на уред ба доне се на при је сту па ња на сна гу
овог зако на, еви дент но је да, у ври је ме када је ова уред ба
доне се на, није посто јао мате ри јал но прав ни основ за њено
доно ше ње. Усљед тога, ова квим посту па њем је дошло до
повре де одред бе чла на 108. став 1. Уста ва Репу бли ке Срп ске,
као и одред бе чла на 5. став 1. али не ја 4. Уста ва. 

Ције не ћи да је у току прет ход ног поступ ка прав но ста ње
пот пу но утвр ђе но и при ку пље ни пода ци пру жа ју поу здан
основ за одлу чи ва ње, Суд је, на осно ву чла на 40. став 5. 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), у овом пред ме ту
одлу чио без доно ше ња рје ше ња о покре та њу поступ ка. 

На осно ву изло же ног, одлу че но је као у дис по зи ти ву
овог рје ше ња. 

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-52/11 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, чла на 37. став 1. тач ка а), чла на
40. став 5, чла на 60. став 1. тач ка а) и чла на 61. став 1. тач -
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