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Члан 2
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и

објављује се у „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ“.

Број предмета: 02-000153/14
Број акта: 01.1-0100ДА-011/16
Датум, 7.6.2016. године
Мјесто, Брчко

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Анто Домић, c. p.

296
Апелациони суд Брчко дистрикта Босне и

Херцеговине у вијећу састављеном од судија Дамјана
Кауриновић, као предсједника вијећа и Срђана Недић, Иље
Клаић, Јосипе Луцић и Руже Глигоревић, као чланова
вијећа, у поступку оцјене усклађености правних аката
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, поступајући по
иницијативи З.К. и Д.К. из Б., заступаних по пуномоћнику
М.М., адвокату из Б., на основу члана 2., 26. тачка а) и 38.
став 1. Закона о поступку оцјене усклађености правних
аката Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 20/10), на сједници
вијећа одржаној дана 22.06.2016. године, донио је

П Р Е С У Д У

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да став 4. члана 87. Закона о

образовању у основним и средњим школама Брчко
дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“
број 10/08, 25/08 и 04/13) и став 4. члана 18. Правилника о
дисциплинској и материјалној одговорности ученика
средњих школа Брчко дистрикта БиХ, Одјељења за
образовање Владе Брчко дистрикта БиХ, број 07-02-
00035/09 од 05.01.2009. године (са измјенама и допунама
број 07-02- 000035/09 од 30.04.2009. године и број
предмета 02-000392/11, број акта: 0285РГ-002/11 од
17.08.2011. године), нису у сагласности са чланом 13. став
4. Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
(„Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине",
број 2/10) и престају да важе даном објављивања ове
пресуде у „Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине“.

II
ОДБИЈА СЕ захтјев З.К. и Д.К. за накнаду

трошкова поступка.
Образложење

Дана 19.04.2016. године, З.К. и Д.К. из Б. су
посредством пуномоћника М.М., адвоката из Б. (у даљем
тексту иницијатори), Апелационом суду Брчко дистрикта
БиХ (у даљем тексту Суд) поднијели иницијативу за
покретање поступка оцјене усклађености одредбе члана 87.
став 4. Закона о образовању у основним и средњим
школама Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко
дистрикта БиХ“ број 10/08, 25/08 и 04/13 — у даљем тексту
оспоравани закон) и одредбе члана 18. став 4. Правилника
о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
средњих школа Брчко дистрикта БиХ, Одјељења за
образовање Владе Брчко дистрикта БиХ број 07-02-
00035/09 од 05.01.2009. године (са измјенама и допунама
број 07-02-000035/09 од 30.04.2009. године и број предмета
02- 392/11 број акта: 0285РГ-002/11 од 17.08.2011. године -
у даљем тексту оспоравани правилник), са одредбама
члана 13. став 4. Статута Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“,
број 2/10 - у даљем тексту Статут).

У иницијативи наводе да поменуте одредбе
оспораваног закона и правилника нису у складу са
одредбом члана 13. став 4. Статута, односно са одредбама
члана 6. став 1. и члана 13. Европске конвенције о људским
правима и основним слободама, из разлога што нису
прописали могућност покретања управног спора против
коначног управног акта, односно рјешења школског одбора
о изрицању васпитно-дисциплинских мјера у поступку

дисциплинске одговорности ученика средњих школа, чиме
је повријеђено право ученика на судско одлучивање пред
независним и непристрасним судом и право на дјелотворан
правни лијек.

Како иницијатори нису доставили Суду овјерени
препис оспораваног правилника, дана 21.04.2016. године, у
смислу одредбе члана 31. став 2. Закона о поступку оцјене
усклађености правних аката Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине“, број 20/10 - у даљем тексту Закон о поступку
оцјене усклађености правних аката), од иницијатора је
затражено да доставе правилник у овјереном препису, а
дана 22.04.2016. године иницијатори су поступили по
налогу Суда и доставили овјерени препис правилника, са
измјенама и допунама.

У складу са одредбом члана 15. Закона о поступку
оцјене усклађености правних аката и чланом 8. Пословника
о раду Апелационог суда Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине у поступцима оцјене усклађености правних
аката Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и рјешавања
сукоба надлежности („Службени гласник Брчко дистрикта
Босне и Херцеговине“, број 45/10 - у даљем тексту
Пословник о раду Апелационог суда) дописом број 97 о У
001812 16 Оус од 25.04.2016. године, Скупштини Брчко
дистрикта БиХ (као доносиоцу оспораваног закона) и
Одјељењу за образовање Владе Брчко дистрикта БиХ (као
доносиоцу оспораваног правилника), достављена је
предметна иницијатива и затражено је да у року од 30 дана
доставе мишљење односно одговор на поднесену
иницијативу.

Дана 26.05.2016. године Скупштина Брчко
дистрикта БиХ је доставила мишљење на иницијативу број
01-05-348/16 од 20.05.2016. године, у којем се наводи да
Скупштина сматра да је иницијатива оправдана и да
постоји неусклађеност одредби оспораваног закона са
Статутом, јер је потребно у циљу поштовања преузетих
обавеза из Европске конвенције о заштити људских права и
основних слобода, те њених протокола, осигурати несметан
приступ суду, покретањем управног спора пред надлежним
судом у свим поступцима, па тако и у дисциплинском
поступку.

Дана 27.05.2016. године Одјељење за образовање
Владе Брчко дистрикта БиХ је доставило одговор на
иницијативу број предмета: 02- 000108/16 број акта 07-
1125БС-001/16 од 25.05.2016. године, у којем Одјељење
оспорава неусаглашеност одредби правилника са Статутом,
истичући да према одредби члана 88. став 2. оспораваног
закона, изречена васпитно-дисциплинска мјера важи само
за школску годину у којој је изречена, те њеним
завршетком мјера престаје и ученик уписује наредну
школску годину као да претходно није дисциплински
кажњен, затим да се изречена мјера током школске године
може ублажити или укинути уколико има позитивне ефекте
на учениково понашање и да из тог разлога нема потребе
да се покреће управни спор против другостепене одлуке,
односно одлуке школског одбора.

РЕЛЕВАНТНЕ ОДРЕДБЕ:

Статут Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 2/10)

Члан 1
Основни принципи

(4) Устав Босне и Херцеговине, као и важећи закони и
одлуке институција Босне и Херцеговине, директно су
примјенљиви на цијелој територији Дистрикта. Закони и
одлуке свих власти Дистрикта морају бити у складу с
важећим законима и одлукама институција Босне и
Херцеговине.

Члан 13
Основна права и обавезе

(4) Сва лица на територији Дистрикта уживају права и
слободе које су им дате Европском конвенцијом о људским
правима и основним слободама. Та права и слободе ће
имати већу правну снагу у односу на сваки закон који је у



Број 26 – Страна 26 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Уторак, 19. јул 2016.год.

супротности с Конвенцијом. Све институције Дистрикта ће
поштовати та права и слободе. Судови Дистрикта ће
спроводити та права и слободе у складу с поступцима који
су предвиђени законима Дистрикта. Када се баве
предметима који се односе на оптужбе у вези с кршењем
тих права и слобода, судови Дистрикта узимају у обзир
прецедентно право Европског суда за људска права.

Конвенција о заштити људских права и основних
слобода

(Рим, 4. новембар 1950. године)

Члан 6.
Право на правично суђење

1. Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или
основаности било какве кривичне оптужбе против њега,
свако има право на правично суђење и јавну расправу у
разумном року пред независним и непристрасним, законом
установљеним судом. Пресуда се изриче јавно, али се
новинари и јавност могу искључити с читавог или једног
дијела суђења у интересу морала, јавног реда или
националне сигурности у демократском друштву, када то
налажу интереси малољетника или заштите приватног
живота страна у спору, или када то суд сматра изричито
неопходним зато што би у посебним околностима
публицитет могао нанијети штету интересима правде.

Члан 13.
Право на дјелотворни правни лијек

Свако чија су права и слободе, призната овом конвенцијом,
нарушена има право на правни лијек пред националним
властима, чак и онда када су повреду ових права и слобода
учинила лица у вршењу своје службене дужности.

Закон о образовању у основним и средњим школама
Брчко дистрикта БиХ(„Службени гласник Брчко
дистрикта БиХ“ број 10/08, 25/08 и 04/13)

Члан 87
(Жалба на рјешење о изрицању васпитно-дисциплинске

мјере)
(1) Ученик, његов родитељ или старатељ имају право да

поднесу жалбу школском одбору против рјешења из
члана 86 става 5 у року од пет дана од дана
достављања рјешења.

(2) Жалба на рјешење за васпитно-дисциплинске мјере из
члана 86 става 3 тачака е) и ф) одлаже извршење до
доношења другостепеног рјешења.

(3) Школски одбор школе доноси другостепено рјешење у
року од 15 дана од дана подношења жалбе.

(4) Против рјешења из става 3 овог члана не може се
покренути управни спор.

Члан 91
(Право на притужбу)

Ученик, његов родитељ или старатељ, који сматра да су му
повријеђена права утврђена овим законом, има право да
поднесе притужбу.

Члан 92
(Разматрање притужбе)

(1) Притужба се подноси шефу Одјељења у року од осам
(8) дана од дана сазнања, а најкасније у року од три (3)
мјесеца од дана повреде права.

(2) Шеф Одјељења је дужан, уколико је притужба
основана, да упозори одговорно лице и утврди рок за
отклањање повреде права.

(3) Уколико одговорно лице не поступи по упозорењу из
става 2 овог члана, шеф Одјељења је дужан да одлучи
о притужби у року од осам (8) дана.

(4) Одговорно лице из става з овог члана чини тежу
повреду службене дужности због непоступања по
упозорењу из става 2 овог члана.

Правилник о дисциплинској и материјалној
одговорности ученика средњих школа Брчко
дистрикта БиХ број 07-02-00035/09 од 05.01.2009.

године (са измјенама и допунама број 07-02-000035/09 од
30.04.2009. године и број предмета 02-000392/11, број
акта: 0285РГ-002/11 од 17.08.2011. године)

Члан 18
(Жалба)

(1) Ученик, родитељ односно старатељ ученика могу
поднијети жалбу школском одбору против рјешења из
члана 16. на изречену васпитно - дисциплинску мјеру у
року од пет дана од дана достављања рјешења.

(2) Жалба на рјешење за васпитно-дисциплинске мјере
„премјештај из једног у друго одјељење школе“ и
„искључење из школе“ одлаже извршење до
доношења другостепеног рјешења.

(3) Школски одбор школе доноси другостепено рјешење у
року од 15 дана од дана подношења жалбе.

(4) Против рјешења из става 3 овог члана не може се
покренути управни спор.

Законом о образовању у основним и средњим
школама Брчко дистрикта БиХ прописани су циљеви,
организација и дјелатност установа основног и средњег
образовања Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, њихово
оснивање, рад, управљање, руковођење, финансирање,
надзор над њима и друга питања која се односе на њихов
рад.

Одредбом члана 86. и 87. истог закона прописане
су васпитно- дисциплинске мјере које се могу изрећи
ученику за повреде дисциплине и обавеза, поступак
изрицања мјера и поступак по жалби изјављеној против
рјешења директора школе као првостепеног органа. У том
смислу, оспоравани закон прописује да одлуку о изрицању
васпитно- дисциплинских мјера за теже повреде
дисциплине и обавеза ученика доноси наставничко вијеће,
а да на основу те одлуке директор школе доноси рјешење о
изрицању васпитно- дисциплинске мјере. Против рјешења
директора школе, ученик, његов родитељ или старалац
имају право жалбе школском одбору (другостепеном
органу), а школски одбор школе је дужан донијети
другостепено рјешење у року од 15 дана од подношења
жалбе. Оспораваним законом није прописао право ученика
(односно његовог законског заступника) да поднесе правно
средство против рјешења школског одбора, односно
изричито је искључена могућност покретања управног
спора против тог рјешења. Идентичну одредбу у члану 18.
садржи и оспоравани правилник, којим је детаљније
регулисан поступак утврђивања дисциплинске
одговорности ученика.

Међутим, овај суд подсјећа да је оспоравани закон
(а самим тим и подзаконски акт, односно оспоравани
правилник) донесен на основу Оквирног закона о основном
и средњем образовању у Босни и Херцеговини („Службени
гласник БиХ“ број 18/03 - У даљем тексту Оквирни закон),
којим је у глави XII, под насловом „Заштита права“, у
одредби члана 57., прописано да странка може покренути
поступак пред надлежним судом, уколико не буде
задовољна рјешавањем њене пријаве за кршење принципа
дефинисаних Оквирним законом, од стране надлежне
образовне институције или инспекције надлежне за
подручје образовања (одредба става 1.), односно уколико
након тога не буде задовољна рјешавањем њене притужбе
од стране надлежног министарства (одредба става 2.).
Полазећи од одредбе члана 1. Оквирног закона, којом је
прописано да су органи власти надлежни за организовање
образовног система у Брчко дистрикту БиХ, Републици
Српској, Федерацији БиХ и кантонима, (...), обавезни
примјењивати и поштивати принципе и норме утврђене тим
законом (одредба става 3.) и да се принципи и стандарди
утврђени тим законом и на основу тог закона не могу
смањивати (одредба става 4), ентитети у Босни и
Херцеговини су законима у области основног и средњег
образовања прописали право ученика на судску заштиту,
након проведеног дисциплинског поступка пред
првостепеним и другостепеним органом школе због повреде
обавеза ученика.
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Тако је одредбом члана 82. став 10. Закона о
основном образовању и васпитању Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број 74/08, 71/09,
104/11 и 33/14)> односно одредбом члана 65. став 15.
Закона о средњем образовању и васпитању Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08,
106/09, 104/11 и 33/14) прописано да је „одлука школског
одбора коначна“, односно одлуци школског одбора
донесеној по жалби на рјешење наставничког вијећа о
искључењу ученика из школе, законом је признато својство
коначног управног акта и посредно је дата могућност
покретања управног спора и остваривање судске заштите.
Идентично рјешење садржи и одредба члана 65. став 5.
Закона о основном васпитању и образовању Кантона
Сарајево („Службене новине Кантона Сарајево“ број 10/04,
21/06, 26/08, 31/11, 15/13 и 01/16), док је одредбом члана
104. став 7. Закона о средњем образовању Кантона
Сарајево („Службене новине Кантона Сарајево“ број 23/10 и
01/16) изричито прописано да против одлуке школског
одбора није дозвољена жалба али се може покренути
управни спор пред надлежним судом (...).

Када је у питању Брчко дистрикт БиХ, поред тога
што је искључена могућност покретања управног спора
против рјешења школског одбора, оспораваним законом је
у одредби члана 91. прописано право ученика и његовог
законског заступника да поднесу притужбу шефу Одјељења
за образовање Владе Дистрикта у случају повреде
оспораваним законом прописаних права. Међутим, изостало
је прописивање права ученика да „покрене поступак пред
надлежним судом“ уколико буде незадовољан одлуком
шефа Одјељења (што је у Брчко дистрикту БиХ аналогно
„надлежном министарству“ из одредбе члана 57. став 2.
Оквирног закона) и у том дијелу оспоравани закон (а тиме
и правилник) није усклађен са Оквирним законом.

Слиједом наведеног, ученици у Брчко дистрикту
БиХ су дискриминисани у односу на ученике у Републици
Српској и Федерацији БиХ, јер им је за разлику од тих
ученика, онемогућено да, у управном спору пред
надлежним судом, захтијевају судску контролу законитости
и правилности управних аката органа школе, односно
рјешења школског одбора и рјешења директора школе
донесених у поступку дисциплинске одговорности ученика.
Према томе, због неусклађености оспораваног закона и
правилника са важећим законом институција БиХ,
ученицима у Брчко дистрикту БиХ је ускраћено „право на
приступ суду“, као неодвојивог дијела права из члана 6.
став 1. Европске конвенције о заштити људских права и
основних слобода, тачније права на „правичну и јавну
расправу...пред независним и непристрасним судом,
образованим на основу закона“, након проведеног управног
поступка пред органима школе.

Узимајући у обзир наведено, овај суд закључује да
органи власти надлежни за организовање образовног
система у Брчко дистрикту БиХ нису испунили дужност из
одредбе члана 1. став 4. Статута, те из одредбе члана 1.
став 3. и став 4. Оквирног закона, односно оспораваним
законом и правилником нису у потпуности спровели
принципе и стандарде утврђене Оквирним законом, као
важећим законом институција Босне и Херцеговине, што је
за последицу имало повреду „права на приступ суду“ из
члана 6. став 1. Европске конвенције о заштити људских
права и основних слобода, на чију примјену упућује
одредба члана 13. став 4. Статута Брчко дистрикта БиХ, јер
оспоравани закон и правилник, у дијелу који се тиче
дисциплинске одговорности ученика, нису ученицима
омогућили судску заштиту, односно право на судско
преиспитивање управних аката органа школе којим им је
изречена васпитно-дисциплинска мјера.

С обзиром да је Суд утврдио повреду „права на
приступ суду“, као дијела права из члана 6. став 1.
Европске конвенције о заштити људских права и основних
слобода, беспредметно је било одлучивати и о повреди
права на дјелотворан правни лијек из члана 13. наведене
конвенције.

Поводом захтјева иницијатора да Суд „наложи
Брчко дистрикту БиХ“ да иницијаторима надокнади

трошкове поступка у износу од 400,00 КМ, који се састоје
од трошкова израде иницијативе, овај суд подсјећа да је
одредбом члана 6. став 2. Закона о поступку оцјене
усклађености правних аката прописано да учесници у
поступку сносе своје трошкове, ако Суд не одреди
другачије. Полазећи од одредбе става 1. истог члана којом
је прописано да се у поступку оцјене усклађености правних
аката не плаћа такса, те имајући у виду чињеницу да
иницијатори нису имали друге трошкове поступка
(трошкове доласка на јавну расправу, ангажовања вјештака
и сл.), овај суд није нашао основаним захтјев иницијатора
за накнаду трошкова поступка.

Цијенећи да је у току претходног поступка правно
стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају
поуздан основ за одлучивање, Суд је одлучио без
доношења рјешења о покретању поступка, на основу члана
33. став 2. Закона о поступку оцјене усклађености правних
аката Брчко дистрикта БиХ.

Имајући у виду изложено, овај Суд је одлучио као
у изреци пресуде у складу са одредбама члана 26. тачка а),
члана 38. став 1. и члана 6. став 2. Закона о поступку
оцјене усклађености правних аката Брчко дистрикта

Број: 97 0 У 001812 16 Оус
Брчко, 22.06.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК ВИЈЕЋА
Дамјан Кауриновић с.р.
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На основу чланова 7. тачка б) и 36. Закона о

Централној банци Босне и Херцеговине (»Службени
гласник БиХ«, 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 и
32/07), Управни одбор Централне  банке Босне и
Херцеговине, на 8. сједници од 23. јуна 2016. године, донио
је

О  Д  Л  У  К  У
о допуни Одлуке о утврђивању и одржавању

обавезних резерви и утврђивању накнаде на износ
резерве

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању и одржавању обавезних резерви и
утврђивању накнаде на износ резерве („Службени гласник
БиХ“, 30/16), у члану 7. додаје се нови став (2), који гласи:
„(2) Уколико у току периода одржавања дође до промјене
вриједности Deposit Facility Rate, примјењује се стопа која је
важила на први дан периода одржавања током којег је
дошло до промјене Deposit Facility Rate.“

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
гласнику БиХ“, а примјењује се од 1. јула 2016. године.

Члан 3.
Ова одлука објавиће се и у „Службеном гласнику Републике
Српске“, „Службеним новинама Федерације БиХ“ и
„Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“.

Број: УВ-122-01-1-38/16 РЈ
Сарајево, 23. јуни 2016. године

Предсједавајући
Управног одбора Централне банке

Босне и Херцеговине
ГУВЕРНЕР

др Сенад Софтић, c. p.
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На основу члана 4.2 Закона о преносу, регулатору

и оператору система електричне енергије у Босни и
Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03,
76/09 и 1/11) и члана 26. Методологије за израду тарифа за
услуге преноса електричне енергије, независног оператора
система и помоћне услуге – Пречишћени текст (“Службени
гласник БиХ”, бр. 93/11 и 61/14), на сједници Државне
регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 28.
јуна 2016. године, донијета је
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