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Синдикат здравства и социјалне заштите 
Републике Српске

На основу члана 7. став 3. Закона о платама запосле-
них лица у јавним установама у области здравства Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
66/18) и тачке 3. Закључка Владе Републике Српске, број: 
04/1-012-2-2398/19, од 26.9.2019. године,  д о н о с и  с е

ОДЛУКА
О УТВРЂИВАЊУ ЦИЈЕНЕ РАДА

I
Овом одлуком утврђује се цијена рада у износу од 

145,00 КМ (словима: стотину четрдесет пет КМ) за сва 
запослена лица у јавним установама у области здравства 
Републике Српске.

II
Цијена рада из тачке I ове одлуке примјењиваће се од 1. 

октобра 2019. године и не односи се на доспјела и неиспла-
ћена примања.

III
Ова одлука објавиће се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2398-1/19 Број: 116/19
30. септембра 2019. године 30. септембра 2019. године
Предсједник Предсједник
Владе Синдиката здравства и 
Републике Српске, социјалне заштите РС,
Радован Вишковић, с.р. Миленко Гранулић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у предме-

ту број АП 3516/17, рјешавајући апелацију Д.С.Б., на основу члана 
VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 57 став (2) тачка б) и 
члана 59 ст. (1) и (3) Правила Уставног суда Босне и Херцегови-
не - пречишћени текст (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, 
број 94/14), у саставу:

- Златко М. Кнежевић, предсједник,
- Мато Тадић, потпредсједник,
- Мирсад Ћеман, потпредсједник,
- Валерија Галић, судија,
- Миодраг Симовић, судија,
- Сеада Палаврић, судија,
на сједници одржаној 10. септембра 2019. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Одбија се као неоснована апелација Д.С.Б. поднесена против 
Пресуде Врховног суда Републике Српске број 83 0 П 015917 16 
Рев од 16. маја 2017. године, Пресуде Окружног суда у Бијељини 
број 83 0 П 015917 15 Гж од 11. јануара 2016. године и Пресуде 
Основног суда у Зворнику број 83 0 П 015917 12 П од 17. јула 2015. 
године.

Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцего-
вине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”, 
“Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”.

О б р а з л ож е њ е
I - Увод
1. Д.С.Б. (у даљем тексту: апеланткиња) из Бијељине, коју 

заступа Весна Стевановић, адвокат из Бијељине, поднијела је 
15. августа 2017. године Уставном суду Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Уставни суд) апелацију против Пресуде Врховног 
суда Републике Српске (у даљем тексту: Врховни суд) број 83 0 П 
015917 16 Рев од 16. маја 2017. године, Пресуде Окружног суда у 
Бијељини (у даљем тексту: Окружни суд) број 83 0 П 015917 15 Гж 
од 11. јануара 2016. године и Пресуде Основног суда у Зворнику 
(у даљем тексту: Основни суд) број 83 0 П 015917 12 П од 17. јула 
2015. године.

II - Поступак пред Уставним судом
2. Уставни суд је, одлучујући о апеланткињином захтјеву за 

доношење привремене мјере, донио одлуку којом је захтјев одбио 
(види, Уставни суд, Одлука о привременој мјери број АП 3516/17 
од 7. септембра 2017. године, доступна на wеb-страници Уставног 
суда www.ustavnisud.ba).

3. На основу члана 23 Правила Уставног суда, од Врховног 
суда, Окружног суда, Основног суда и пуномоћника тужитељки 
Видосаве и Јелке Благојевић (у даљем тексту: тужитељке) затра-
жено је 18. марта 2019. године да доставе одговоре на апелацију.

4. Врховни суд, Окружни суд, Основни суд и пуномоћник ту-
житељки су доставили одговоре на апелацију у периоду од 21. мар-
та до 8. априла 2019. године.

III - Чињенично стање
5. Чињенице предмета које произилазе из апелационих навода 

и докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају на 
сљедећи начин.

Уводне напомене
6. Правоснажном Пресудом Основног суда у Бијељини од 

29. јуна 2012. године апеланткињин бивши супруг Р.Б. (у даљем 
тексту: апеланткињин бивши супруг) је обавезан да тужитељкама 
исплати износ од 85.000,00 КМ на име купопродајне цијене по 
основу продаје непокретности према купопродајном уговору из 
1998. године.

7. Тужитељке су покренуле извршни поступак против апелант-
кињиног бившег супруга ради принудног намирења дуга, али без-
успјешно, будући да апеланткињин бивши супруг није посједовао 
имовину уписану на своје име у јавним евиденцијама.

Оспорене пресуде
8. Тужитељке су након тога, 20. августа 2012. године, тужбом 

покренуле предметни парнични поступак код Основног суда у 
Бијељини против апеланткиње ради побијања дужникових прав-
них радњи, тражећи да се утврди да је нотарски обрађен уговор 
о подјели заједничке брачне имовине од 6. јула 2011. године (у 
даљем тексту: спорни уговор) којим је апеланткињин бивши су-
пруг, без накнаде, апеланткињи уступио своје непокретности, без 
учинка у односу на тужитељке за испуњење њиховог потраживања 
према апеланткињином бившем супругу, што је апеланткиња ду-
жна да трпи и допусти да тужитељке своје потраживање намире 
продајом непокретности које су обухваћене спорним уговором.

9. Одлучујући о тужбеном захтјеву, Основни суд је Пресудом 
број 83 0 П 015917 12 П од 17. јула 2015. године утврдио да спорни 
уговор у дијелу којим су се бивши супружници сагласили да зајед-
нички стечена имовина у браку припадне апеланткињи нема прав-
но дејство према тужитељкама до висине њиховог потраживања 
према апеланткињином бившем супругу у износу од 90.775,00 
КМ са законском затезном каматом на износ од 85.000,00 КМ, те 
је апеланткиња обавезана да трпи и допусти да тужитељке своје 
потраживање намире продајом те имовине и на накнаду трошкова 
поступка, док је вишак тужбеног захтјева тужитељки одбијен (све 
прецизније наведено у изреци пресуде).

10. Спорно питање које се током поступка поставило јесте да 
ли имовина која је обухваћена спорним уговором представља брач-
ну имовину, па је то питање Основни суд, сходно одредби члана 12 
став (1) Закона о парничном поступку (у даљем тексту: ЗПП), сам 
ријешио као претходно питање.

11. Оцјењујући све спроведене доказе (који су таксативно поб-
ројани на стр. 2. и 3. образложења пресуде), у смислу члана 8 ЗПП, 
Основни суд је утврдио да имовина која је обухваћена спорним 
уговором представља заједничку имовину апеланткиње и њеног 
бившег супруга која је стечена у брачној заједници, сходно члану 
270 став 2 Породичног закона (брак је трајао од 22. јула 1995. го-
дине до 31. марта 2011. године, када је правоснажно разведен), а о 
чему се суд исцрпно изјаснио на стр. од 4 до 11 образложења пре-
суде. Потом се Основни суд позвао на одредбе члана 280 Закона о 
облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО), те члана 281 став 
(3) и члана 283 став (2) ЗОО, које је цитирао и које је имао у виду 
приликом одлучења.

12. Основни суд је појаснио да је апеланткињин бивши супруг 
правоснажно обавезан на исплату износа од 85.000,00 КМ заједно 
са каматама и трошковима поступка. Сходно томе, Основни суд 
је навео да обавеза апеланткињиног бившег супруга није настала 
правоснажношћу Пресуде број 80 0 П 003896 08 П, која је у дијелу 
главног дуга и трошкова поступка постала правоснажна 16. новем-
бра 2012. године, већ су њен настанак и доспијеће били услови 
за усвајање тужбеног захтјева тужилаца у том поступку с обзиром 
на то да је апеланткињин бивши супруг у том поступку оспоравао 
своју обавезу, јер је обавеза поврата датог заснована на одредби 
члана 104 ЗОО, тако да пресуда има само деклараторни карактер и 
тужитељкама даје право да принудним путем намире потраживање 
које дужник неће добровољно да испуни. Будући да су другосте-


