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Сажетак
У овом ра ду ауто ри су се по за ба ви ли ана ли зом устав ног по-

ло жа ја Ре пу бли ке Срп ске спрам цен трал них ор га на у Са ра је ву. Не 
пре ју ди ци ра ју ћи оце ну, ауто ри при ме ном дог мат ско-нор ма ти ви-
стич ког, циљ ног, упо ред ног, раз вој ног и ме то да ана ли зе са др жа ја 
нор ми ко је ре гу ли шу основ не окви ре по ли тич ке вла сти у Ре пу бли-
ци Срп ској и Бо сни и Хер це го ви ни, нај пре ана ли зи ра ју основ не 
устав не и по ли тич ко-ин сти ту ци о нал не те ме ље БиХ и Ре пу бли ке 
Срп ске, по том ис тра жу ју по ступ ке и ак та о пре но ше њу над ле жно-
сти са Ре пу бли ке Срп ске на цен трал не ор га не у Са ра је ву, и на кра ју 
да ју ко нач ну оце ну и суд о ка рак те ру устав ног по ло жа ја Ре пу бли-
ке Срп ске, из бе га ва ју ћи при то ме да за пред мет свог ис тра жи ва-
ња узму др жав но уре ђе ње РС-а (јер би се ти ме про ма ши ла на ме ра 
ис тра жи ва ња), али и БиХ (јер би се ти ме пре ју ди ци рао за кљу чак 
о ка рак те ру сло же не др жа во ли ке тво ре ви не ка ква је БиХ). Зна чај 
ис тра жи вач ког по ду хва та огле да се у да ва њу су да ка ко о устав ном 
по ло жа ју ен ти те та на осно ву Па ри ско-деј тон ског ми ров ног спо ра-
зу ма (те око устав ног ка рак те ра и при ро де деј тон ске БиХ) та ко и 
око тре нут них од но са по ли тич ке вла сти Ре пу бли ке Срп ске и БиХ. 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36 стр.461-486.

462

Из ово га се мо же про пра ти ти раз вој ни пут Ре пу бли ке Срп ске и 
БиХ, те пред ви де ти тен ден ци је њи хо вих ме ђу соб них ре ла ци ја у 
бу дућ но сти, ка ко би се пре вен тив но оне мо гу ћи ли не ки но ви су ко-
би, али и угро жа ва ње на ци о нал ног ин те ре са срп ског на ро да у овом 
де лу Бал ка на.
Кључ не ре чи: Ре пу бли ка Срп ска, Деј тон ски спо ра зум, устав ни по ло жај, 

по ли тич ке ин сти ту ци је
Овај на уч ни рад ће по ћи од оп штег хи по те тич ког окви ра ко-

ји пред ви ђа не ко ли ко устав но прав них мо де ла устав ног по ло жа ја 
Ре пу бли ке Срп ске. Мо де ли ко ји се пред нас по ста вља ју од ра ни је 
су до бро по зна ти у на у ци устав ног пра ва, те о ри ји др жа ве и пра-
ва и те о ри ји по ли тич ких си сте ма. На ме ра је да устав ну по зи ци ју 
Ре пу бли ке Срп ске, ко ја је за сно ва на на те ме љи ма ми ров ног уго-
во ра а кроз Устав Бо сне и Хер це го ви не, Устав Ре пу бли ке Срп ске 
и број ним за ко ни ма, те од лу ка ма Ви со ких пред став ни ка за БиХ, 
сме сти мо на иде ал но тип ској ска ли: од савезa др жа ва (кон фе де ра-
ци је), пре ко др жав ног са ве за, до са ве зне др жа ве (фе де ра ци је) или, 
мо жда, уни тар не де цен тра ли зо ва не др жа ве. Све ово су отво ре не 
ал тер на ти ве на ко је ис тра жи ва ње тре ба да упу ти и пру жи од го вор. 

Устав Ре пу бли ке Срп ске у чла ну 1 (аманд ман XLIV) де фи-
ни ше Срп ску као др жа ву. (“Ре пу бли ка Срп ска је држава срп ског 
на ро да и свих ње них гра ђа на”). Чла ном 3 (аманд ман LV) на гла ша-
ва се: “Ре пу бли ци при па да ју све др жав не функ ци је и над ле жно сти 
осим оних ко је су уста вом Бо сне и Хер це го ви не из ри чи то пре не-
се не на ње не ин сти ту ци је.” Чла ном 6 пред ви ђе но је др жа вљан ство 
Ре пу бли ке Срп ске, а чла ном 8 и др жав на обе леж ја: за ста ва, грб и 
хим на Ре пу бли ке Срп ске.1) Устав Ре пу бли ке Срп ске пред ви ђа да 
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске у чл.70, став 3, тач ка 1 про-
гла ша ва рат но ста ње “у слу ча ју ору жа ног на па да на Ре пу бли ку”. 
Из све га ово га ја сно се ви ди да Ре пу бли ка Срп ска има три еле мен-
та ко ја про пи су је Кон вен ци ја о пра ви ма и оба ве за ма др жа ва, а то 
су: ста нов ни штво, те ри то ри ју и власт. 

Па ипак, Устав за Бо сну и Хер це го ви ну (усво јен у Деј то ну 
но вем бра 1995. го ди не, пот пи сан у Па ри зу 14. де цем бра исте го ди-
не, а за тим усво јен на Скуп шти ни Ре пу бли ке Срп ске) пред ви ђа во-
ђе ње спољ не по ли ти ке у над ле жно сти ин сти ту ци ја БиХ (члан III, 
тач ка 1, под тач ка а), oдносно Пред сед ни штва БиХ (члан V, тач ка 
3 под тач ка а). Та ко је из о ста ло пра во во ђе ња спољ не по ли ти ке, са 
из у зет ком ако се на то до би је овла шће ње од Пар ла мен тар не скуп-
шти не БиХ. 

1) http://www.ustavnisud.org/upload/4_8_2009_48_ustav_srpski.pdf, стр. 3.
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Сле ди ло је уса гла ша ва ње Уста ва Ре пу бли ке Срп ске са Уста-
вом БиХ. Аманд ма ном LXVI II тач ком 1 ре чи: “су ве ре ни тет, не за-
ви сност” за ме њу ју се ре чи ма “ин те гри тет, устав ни по ре дак”. Тач-
ком 2. иза ре чи “еко ном ске од но се са ино стран ством” до да ју се 
ре чи “ко ји ни су пре не се ни на ин сти ту ци је Бо сне и Хер це го ви не”. 
У под тач ки 7. ре чи “мо не тар ни”, “де ви зни” и “ца рин ски” се бри-
шу.  

Овла шће ња су са мо за ни јан су ши ра од овла шће ња кан то на 
и то са пра вом за кљу чи ва ња уго во ра са дру гим др жа ва ма или ме-
ђу на род ним ор га ни за ци ја ма по овла шће њу Пар ла мен та БиХ. Па 
ипак, ен ти те ти има ју сво ју за ко но дав ну, из вр шну и суд ску власт и 
чак уста но ву Пред сед ни ка (Ре пу бли ке Срп ске, од но сно Фе де ра ци-
је БиХ), као ино ко сног ше фа из вр шне вла сти. Ви со ки пред став ник 
не ма oвлашћење да ме ња Устав БиХ, по што је реч о ме ђу на род ном 
до ку мен ту, потписанoм од не ко ли ко др жа ва, чла ни ца Ује ди ње них 
на ци ја, али ни да ме ња Устав Ре пу бли ке Срп ске. Сход но чла ну III, 
тач ка 3 Ви со ки пред став ник ужи ва, пре ма за ко ни ма Бо сне и Хер-
це го ви не, она пра ва и овла шће ња ко ја су по треб на за вр ше ње ње-
го ве функ ци је, укљу чу ју ћи и овла шће ње да скла па уго во ре и сти че 
и рас по ла же не по крет ном и по крет ном имо ви ном. Ви со ки пред-
став ник не ма пра во да уки не ен ти тет, јер то ни је дан за кон БиХ 
ни је про пи сао, па ни Устав. На и ме, чла ном X, тач ком 1 Уста ва БиХ 
про пи са но је да се Устав мо же до пу ња ва ти, да кле не и ме ња ти, од-
лу ком Пар ла мен тар не скуп шти не, укљу чу ју ћи дво тре ћин ску ве ћи-
ну гла со ва оних ко ји су при сут ни и ко ји гла са ју у Пред став нич ком 
до му. Устав БиХ мо гу ме ња ти са мо оне др жа ве ко је су га усво ји ле 
у Деј то ну и пот пи са ле у Па ри зу 1995. го ди не као ме ђу на род ни уго-
вор. Ре пу бли ка Срп ска по се ду је и пра во на ен ти тет ски ве то, уко-
ли ко су угро же ни ви тал ни ин те ре си тог ен ти те та, баш као и у Фе-
де ра ци ја БиХ (му сли ман ско-хр ват ски ен ти тет). 

Сло вом Деј то на Ре пу бли ка Срп ска ни је има ла овла шће ње 
да не по сред но пот пи ше Ми ров ни спо ра зум из Деј то на, ма да се, у 
прак си, мир по сти же до го во ром за ра ће них сна га.2) Са мо овај акт 
ме ђу на род не за јед ни це да је од го вор на ста тус Ре пу бли ке Срп ске и 
од ре ђу је ко су за ра ће не стра не. Ре пу бли ка Срп ска не ма овла шће ња 
да пот пи су је ме ђу на род не уго во ре, јер ни је пред ви ђен пун ка па-
ци тет ње не др жав но сти по што не мо же да во ди спољ ну по ли ти ку. 
Члан X ОпштегоквирногспоразумаомирууБоснииХерцеговини 

2) Пр ви др жав ни са вез у Но вом ве ку на стао је као по сле ди ца ме ђу др жав ног са ве за кроз 
Утрехтску уни ју то ком XVII ве ка. (Ви ше у: Зо ран Ми ло са вље вић, «Су бјек ти ме ђу на-
род них од но са», Политичка ревија, 2/2010: 169-194, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2010, стр.187-188)
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гла си: “Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја и Ре пу бли ка Бо сна и Хер-
це го ви на ме ђу соб но се при зна ју као су ве ре не и не за ви сне др жа ве 
у окви ру њи хо вих ме ђу на род них гра ни ца. Дру ги аспек ти њи хо вог 
ме ђу соб ног при зна ња би ће пред мет да љих ди ску си ја.” Та ко про-
из и ла зи да је Ре пу бли ка Срп ска део те ри то ри је др жа ве Бо сне и 
Хер це го ви не. Ме ђу тим, исто вре ме но она има спе ци јал ни ста тус 
са сво јом за ко но дав ном вла шћу и уну тра шњом по ли ти ком. Мо же 
пот пи си ва ти ме ђу на род не уго во ре са дру гим др жа ва ма и ме ђу на-
род ним ор га ни за ци ја ма али тек на осно ву овла шће ња Пар ла мен та 
БиХ. 

Ре пу бли ка Срп ска би ла је оба ве за на да део сво јих овла шће ња 
пре не се на ин сти ту ци је ме ђу на род них сна га, или на Бо сну и Хер-
це го ви ну у шта спа да ју: од бра на (вој не ору жа не сна ге), ства ра ње 
је дин стве ног пра во суд ног кро ва, из бор и опо зив су ди ја. Са мо стал-
но во ђе ње уну тра шње по ли ти ке, ко ја је у уској ве зи са је дин стве-
ним пра во суд ним про сто ром и су зби ја њем кри ми на ла, је су же на. 
Она је ду жна да са ра ђу је у ис тра зи и го ње њу рат них зло чи на и дру-
гих кр ше ња ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва. Мо же да од го ва ра 
ако од би је та кву са рад њу и о то ме упо зна Ви со ког пред став ни ка. 
Ипак и ов де по сто ји за шти та, јер се од го вор ност не мо же огле да ти 
у ка жња ва њу Ре пу бли ке Срп ске кроз сма ње ње овла шће ња и оба ве-
за, од но сно (до)уки да њу Ре пу бли ке Срп ске не го са мо кроз сме њи-
ва ње од го вор них ли ца ин сти ту ци ја ко је не ма ју до вољ но ак тив но-
сти у ре а ли за ци ји Ми ров ног спо ра зу ма. Та од го вор ност не мо же да 
се од но си са мо на ин сти ту ци је ен ти те та или Бо сне и Хер це го ви не 
не го и на све ин сти ту ци је уче сни ка у по ступ ку при ме не оба ве за из 
Ми ров ног спо ра зу ма.

ПРИРОДАБОСНЕИХЕРЦЕГОВИНЕ
–ДРЖАВАИЛИДРЖАВНАЗАЈЕДНИЦА?3)

Да ли се Бо сна и Хер це го ви на мо же од ре ди ти као ре ал на 
уни ја?

Од ред ба ма Уста ва (члан III) утвр ђе не су ње не над ле жно сти: 
 –  по сло ви спољ не по ли ти ке; 
–– –спољ но тр го вин ска по ли ти ка; 
–– –ца рин ска по ли ти ка; 
–– –мо не тар на по ли ти ка; 
–– –фи нан си ра ње ин сти ту ци ја и ме ђу на род них оба ве за БиХ; 

3) Рај ко Ку зма но вић: Уставноправо, Ба ња Лу ка, 1997, стр. 85. 
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–– –по ли ти ка и ре гу ла ти ва за усе ља ва ње, из бе гли це и азил; 
–– –про во ђе ње кри вич них за ко на на ме ђу на род ном и ме ђу ен-

ти тет ском пла ну укљу чу ју ћи и од но се са Ин тер по лом; 
–– –ус по ста вља ње и функ ци о ни са ње за јед нич ких и ме ђу на-

род них ко му ни ка ци ја;
–– –ре гу ли са ње са о бра ћа ја из ме ђу ен ти те та;
–– –кон тро ла ва зду шног са о бра ћа ја.4) 

Исто вре ме но је од фор ми ра ња ин сти ту ци ја БиХ би ло пред-
ви ђе но да Оп шти прин ци пи ме ђу на род ног пра ва пред ста вља ју ин-
те грал ни део за ко на ка ко Бо сне и Хер це го ви не та ко и ен ти те та. 
Над ле жност ен ти те та огле да се и у ус по ста вља њу спе ци јалнх ве за 
са су сед ним др жа ва ма, али се још та да на гла ша вло: у скла ду са 
су ве ре ни те том и те ри то ри јал ним ин те гри те том Бо сне и Хер це го-
ви не. При то ме је пред ви ђе но да су ен ти те ти оба ве зни да оба ве зно 
пру же сву нео п ход ну по моћ Вла ди БиХ ка ко би јој се омо гу ћи ло 
ис пу ња ва ње ме ђу на род них оба ве за. Деј тон ски спо ра зум је ја сно 
на гла сио да су све др жав не функ ци је и овла шће ња ко је ни су Уста-
вом из ри чи то да та ин сти ту ци ја ма Бо сне и Хер це го ви не при па ла 
ен ти те ти ма. Ова од ред ба ка сни је је ту ма че на као по ла зна осно ва 
за су жа ва ње над ле жно сти ен ти те та. Су жа ва ње се оства ру је са-
гла сно шћу Вла де ен ти те та Ре пу бли ке Срп ске на осно ву пред ло га 
Ви со ког пред став ни ка (је дин стве не ли ге у спорт ском так ми че њу, 
на род на од бра на, из бор су ди ја од стра не је дин стве не ко ми си је, об-
је ди ња ва ње по ли ци ја, од но сно уну тра шњих по сло ва). Мно ге до-
са да шње ак тив но сти вла да ен ти те та ишле су до не дав но у прав цу 
ства ра ња уни тар не Бо сне и Хер це го ви не, од но сно њи хо ве са гла-
сно сти о пре но ше њу ши ре над ле жно сти на ин сти ту ци је Бо сне и 
Хер це го ви не. Ови ин те гра тив ни про це си нај че шће су обра зла га ни 
по тре ба ма еко ном ских ин те гра ци ја. Чак се у про це су уни та ри за-
ци је БиХ на во ди да су ти ин те гра тив ни про це си не са мо по зи тив-
ни, већ и по жељ ни, јер су про спе ри тет ни – то је био пут ства ра ња 
и да на шње Европ ске уни је.5)

4) Вла ди мир Лу кић, Ви то мир По по вић: Документи–ДејтонПариз, Ин сти тут за ме ђу на-
род но пра во и ме ђу на род ну по слов ну са рад њу, Ба ња Лу ка, 1996, стр. 69.

5) Пр во су ње них шест чла ни ца (Фран цу ска, За пад на Не мач ка, Ита ли ја, Бел ги ја, Лук сем-
бург и Хо лан ди ја) пот пи са ле Уго вор у Ри му 1957. го ди не о осни ва њу Европ ске еко-
ном ске за јед ни це (I стуб). Мно го ка сни је, од но сно 1992. го ди не пот пи сан је Уго вор у 
Ма стрих ту ко јим се на Европ ску за јед ни цу пре но си над ле жно сти у окви ру II сту ба, тј. 
спољ ну по ли ти ку и без бед ност. Ми ни стар ство ино стра них по сло ва осни ва се тек Уста-
вом Европ ске уни је ко ји је пот пи сан у Ри му 2004. го ди не, ма да још ни је ра ти фи ко ван. 
Крај њи рок за ра ти фи ка ци ју је 1. но вем бар 2006. го ди не. Уго вор у Ма стрих ту ус по ста-
вља са рад њу из ме ђу др жа ва чла ни ца, у обла сти пра во су ђа и уну тра шње по ли ти ке (III 
стуб), али тек Уго во ром у Ам стер да му 1999. го ди не то је пре не се но у прав ну ре гу ла ти ву 
ин сти ту ци ја Европ ске уни је, оста вља ју ћи рок ње го ве ре а ли за ци је од пет го ди на. (Ви-
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Па ипак ова ана ло ги ја са свим не сто ји, јер Европ ску уни ју 
чи не ме ђу на род но при зна те др жа ве – чла ни це Ује ди ње них на ци-
ја, док БиХ чи не ен ти те ти са ма њим сте пе ном са мо стал но сти, ко-
ји ни су чла ни це ни јед не ме ђу на род не ор га ни за ци је. Са мо је БиХ 
при зна та као др жа ва од стра не ме ђу на род не за јед ни це, па и Ује ди-
ње них на ци ја, у чи јем окви ру се на ла зе два ен ти те та, ко ји ме ђу на-
род но не мо ра ју би ти од би ло ка кве ва жно сти.

У БиХ, на кон пот пи са Ми ров ног спо ра зу ма, пр во се по шло, 
1995. го ди не, са за јед нич ком спољ ном по ли ти ком и без бед но сти, 
ка ко Уста вом БиХ та ко и у ре а ли за ци ји устав них нор ми. Раз лог 
то ме је пре кид ра та и ус по ста вља ње ми ра и без бед но сти. Уста вом 
је ус по ста вље на и је дин стве на еко ном ска и мо не тар на по ли ти ка 
(је дин стве на ца ри на, спољ на тр го ви на, је дин стве на мо не та и цен-
трал на као еми си о на бан ка), са не што ка сни јом при ме ном – вре-
ба ју ћи по вра ћај по ве ре ња. Пра во суд на са рад ња би ла је уве де на у 
обла сти ре а ли за ци је кри вич них за ко на на ме ђу на род ном и ме ђу-
ен ти тет ском пла ну. Ка сни је је на до гра ђи ван и пра во суд ни си стем, 
али оста је не ја сно шта се де ша ва у слу ча ју ко ли зи је нор ми на ста-
лих на осно ву су про ста вље них пре су да Устав ног су да Ре пу бли ке 
Срп ске, и Устав ног су да БиХ.6) Уну тра шња по ли ти ка Уста вом је 
са чу ва на у над ле жно сти ен ти те та (сход но чла ну III тач ка 3. Под-
тач ка а).

Над ле жност Устав ног су да ре гу ли са на је у чла ну VI (3) Уста-
ва Бо сне и Хер це го ви не. 

 – Устав ни суд има ис кљу чи ву над ле жност да од лу чу је у 
спо ро ви ма ко ји по Уста ву Бо сне и Хер це го ви не на ста-
ју из ме ђу ен ти те та, или из ме ђу Бо сне и Хер це го ви не и 

де ти о то ме и у: Игор Ја нев, «Осно ве по ли тич ког си сте ма Европ ске уни је», Политичка
ревија, 4/2008: 1053-1066, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008)

 Ва ља ис та ћи и да «не ус кла ђе ност у мо дер ни за ци ји по ли тич ких ин сти ту ци ја до во ди до 
ра зних по ре ме ћа ја у дру штве ном си сте му. Али нај о па сни ји на ста је ка да због бр зих ин-
те гра ци ја или ди фе рен ци ја до ђе до не скла да из ме ђу по рет ка и без по рет ка.» (Жи во јин 
Ђу рић, «По ли тич ке ин сти ту ци је у про це су мо дер ни за ци је», Српскаполитичкамисао, 
1-4/2000-2002, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2000-2002, стр. 44)

6)  Ево јед не та кве устав не по зи ци је: “ГЛАС: Како коментаришете апелацију коју је
УставномсудуБиХподниоСулејманТихићтражећипоништењеЗаконаодржавној
имовиниРС? 

 ДОДИК: БиХ има Устав ни суд ко ји до но си по ли тич ки мо ти ви са не од лу ке и ми не ће мо 
при хва ти ти од лу ку Устав ног су да БиХ. Кре ди би ли тет тог су да је ка та стро фа лан и он се 
по ка зао као мје сто за по ли тич ке об ра чу не у БиХ и мо де ли ра ње по ли тич ког си сте ма. То 
смо ви дје ли у ни зу слу ча је ва. Ка ко је мо гу ће да се до не се од лу ка да је За кон о Су ду и 
Ту жи ла штву БиХ уста ван ако ни гдје у Уста ву БиХ не пи ше да БиХ има пра во на те ин-
сти ту ци је. Али Устав ним су дом БиХ упра вља ју ОХР и ме ђу на род на за јед ни ца. Устав ни 
суд се мо ра про гла си ти не на дле жним за Ти хи ћев за хтјев, а ако Ти хић же ли да раз ви ја 
од но се у БиХ он да мо ра да зна да то не мо же да чи ни на овај на чин.» (Ми ло рад До дик, 
«Мој по ли тич ки за вјет је очу ва ње Срп ске», ГласСрпске, од 8. ја ну а ра 2011)
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јед ног или оба ен ти те та, или из ме ђу ин сти ту ци ја Бо сне 
и Хер це го ви не, укљу чу ју ћи, али се не огра ни ча ва ју ћи са-
мо на то. Овај суд це ни и: да ли је од лу ка не ког ен ти те-
та да ус по ста ви спе ци јал ни па ра лел ни од нос са не ком од 
су сед них др жа ва са гла сан Уста ву, укљу чу ју ћи и од ред бе 
ко је се од но се на су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет 
Бо сне и Хер це го ви не. 

 – Да ли је не ки члан уста ва или за ко на ен ти те та у са гла-
сно сти са Уста вом. Спо ро ве по овим пи та њи ма мо гу по-
кре та ти са мо чла но ви Пред сед ни штва, пред се да ва ју ћи 
Ми ни стар ског са ве та, пред се да ва ју ћи или за ме ник пред-
се да ва ју ћег би ло ко јег ве ћа Пар ла мен тар не скуп шти не 
БиХ, јед на че твр ти на чла но ва би ло ко јег ве ћа Пар ла мен-
тар не скуп шти не БиХ или јед на че твр ти на би ло ког за ко-
но дав ног ве ћа не ког ен ти те та. 

 – Устав ни суд има и апелационунадлежност над пи та њи ма 
по Уста ву, ко ја про ис ти чу из пре су де сва ког су да у Бо сни 
и Хер це го ви ни.

 – Устав ни суд има над ле жност у пи та њи ма ко ја му упу ти 
би ло ко ји суд у Бо сни и Хер це го ви ни, а од но си се на то 
да ли је за кон на чи јој ва ља но сти по чи ва ње го ва од лу ка, 
са гла сан са Уста вом, Европ ском кон вен ци јом о људ ским 
пра ви ма и основ ним сло бо да ма и ње ним про то ко ли ма, 
или са за ко ни ма Бо сне и Хер це го ви не; или у по гле ду по-
сто ја ња или де ло кру га не ког оп штег пра ви ла ме ђу на род-
ног јав ног пра ва ко је је од зна ча ја за од лу ку тог су да. 

Од лу ке се у Устав ном су ду до но се ве ћи ном гла со ва свих су-
ди ја, и оне су пре ма чла ну VI (4) Уста ва БиХ ко нач не и оба ве зу ју-
ће. Устав ни суд је је ди ни ва жни ји ор ган Бо сне и Хер це го ви не где 
не по сто ји ни ка кав ме ха ни зам за шти те ви тал ног на ци о нал ног или 
ен ти тет ског ин те ре са, због то га је мо гу ће да су ди је из два кон сти-
ту тив на на ро да бу ду пре гла са на и да од лу ку до не су стра не су ди је 
и су ди је из јед ног кон сти ту тив ног на ро да, што се де си ло при ли ком 
до но ше ња од лу ке о кон сти ту тив но сти на ро да. 

1. Про блем оства ри ва ња усво је ног мо де ла по де ле над ле жно-
сти из ме ђу ин сти ту ци ја Бо сне и Хер це го ви не и ен ти те та пред ста-
вља сре ди шње и ве о ма ком плек сно пи та ње. Аси ме трич но уре ђе ње 
се по себ но ви ди у:

–– –рас по де ли над ле жно сти из ме ђу ин сти ту ци ја Бо сне и Хер-
це го ви не и ен ти те та, струк ту ри, на чи ну из бо ра, ка рак те ру 
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ман да та и ста ту су функ ци о не ра, као и у ве о ма ком пли ко-
ва ном на чи ну од лу чи ва ња у за јед нич ким ин сти ту ци ја ма,

–– –не ја сно ћи тзв. допунских надлежности, не по вољ ној 
струк ту ри и на чи ну од лу чи ва ња у за јед нич ким ор га ни ма 
и ин сти ту ци ја ма, а по себ но у Устав ном су ду Бо сне и Хер-
це го ви не.

–– –"из рас по де ле над ле жно сти но ве сло же не др жа ве ја сно се 
ви ди да је но ва др жа ва осно ва на на ме ђу на род ном пра ву 
(члан II Уста ва), а не на др жав ном..."

2. Ен ти те ти су, у ства ри, две др жав не је ди ни це са огра ни че-
ним су ве ре ни те том, ко ји има ју два раз ли чи та по ли тич ка, прав на и 
еко ном ска си сте ма, уну тра шњу су ве ре ност, гра ни це, те ри то ри јал-
ни ин те гри тет, ле га ли зо ва ну по ли ци ју и дру ге ин сти ту ци је ко је су 
и атри бут са мо стал них и су ве ре них др жа ва.

3. При ме ње на су два са свим раз ли чи та и су прот на об ли ка 
уну тра шњег уре ђе ња:  фе де ра тив но и уни тар но; пр во из у зет но де-
цен тра ли зо ва но, а дру го цен тра ли зо ва но. 

4. За то је нео п ход но на гла си ти да је Устав Бо сне и Хер це го-
ви не “при хва тио ре ше ње по ко ме је прет по став ка над ле жно сти у 
ко рист ен ти те та”.7)

МОГУЋЕРЕШЕЊЕ

Мо гу ће је по сма тра ти над ле жно сти и у из ра зи тој пре зумп-
ци ји у ко рист ен ти те та (члан III (а)); 

1. да не по сто је Уста вом Бо сне и Хер це го ви не утвр ђе не 
функ ци је, од но сно пра ва и ду жно сти за јед нич ких ин-
сти ту ци ја; 

2. да над ле жно сти за јед нич ких ин сти ту ци ја ни су утвр ђе не 
као “ис кљу чи ве” над ле жно сти (члан III (а) до (ј)); 

3. да су бит не над ле жно сти ин сти ту ци ја утвр ђе не као “по-
ли ти ка” у од ре ђе ним обла сти ма (спољ на по ли ти ка, 
спољ но тр го вин ски од но си, мо не тар на и ца рин ска по-
ли ти ка), што зна чи да у тим обла сти ма и ен ти те ти има-

7) Ево шта о то ме ка же Ми ло рад До дик, пред сед ник Ре пу бли ке Срп ске, у ин тер вјуу за 
ба ња луч ки ча со пис ГласСрпске: «Ми по шту је мо де сет устав них над ле жно сти БиХ, а 
све оста ло што је до би ла је сум њи во и сте че но на си љем ви со ких пред став ни ка ко ји су 
до но си ли за ко не, а да на то ни су има ли пра во.» (Ми ло рад До дик, «Мој по ли тич ки за вјет 
је очу ва ње Срп ске», ГласСрпске, од 8. ја ну а ра 2011)
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ју од ре ђе ни обим сво јих над ле жно сти, по го то во што су 
пре те жно из вр шне функ ци је у до ме ну ен ти те та. 

ДВАМОГУЋАОБЛИКАДРЖАВНОГУРЕЂЕЊА

На бро ја ни по сло ви ко ји су у ис кљу чи вој над ле жно сти Бо сне 
и Хер це го ви не ма ње-ви ше, под се ћа ју на по сло ве Европ ске уни је, 
ко ја се у нај но ви је вре ме на зи ва кон фе де ра ци јом. Све то по твр ђу је 
да је Оп штим оквир ним спо ра зу мом и Уста вом Бо сне и Хер це го-
ви не, Бо сна и Хер це го ви на про јек то ва на као сло же на др жав на за-
јед ни ца. У том сми слу, по треб но је де ци ди ра но оства ри ва ње ње ног 
Уста ва и ус по ста вље ног ти па др жав ног и по ли тич ког уре ђе ња и 
об ли ка др жав не вла сти у Бо сни и Хер це го ви ни, са ње на два рав но-
прав на, др жа во твор на ен ти те та и пред ви ђе ним за јед нич ким ин сти-
ту ци ја ма. Пе ри од од сту па ња на сна гу Оп штег оквир ног спо ра зу ма 
по ка зао је да је ње го ва им пле мен та ци ја, уз ве ће или ма ње по те шко-
ће, мо гу ћа и је ди но при хва тљи ва. 

Раз лог: Оп ста нак и без бе дан жи вот срп ског на ро да и њи хо ве 
по ли тич ко-те ри то ри јал не за јед ни це, на овим про сто ри ма, је ди но 
су мо гу ћи на осно ву овог ми ров ног до ку мен та.8) У це ли ни узев-
ши, Бо сна и Хер це го ви на као др жа ва још увек се кон сти ту и ше. За 
др жа ву БиХ по сто је раз ли чи та ту ма че ња ње не прав не при ро де, об-
ли ка др жав ног уре ђе ња и об ли ка др жав не вла да ви не, али је о то-
ме, објек тив но, нео п ход но по сти ћи по ли тич ку са гла сност у сми слу 
утвр ђи ва ња ко нач ног мо де ла др жа ве Бо сне и Хер це го ви не. Нео-
п ход ност да ен ти те ти, у окви ру сво јих ме ђу соб них од но са и са-
рад ње, има ју оба ве зу и ме ђу соб не хар мо ни за ци је про пи са, ко ји се 
при ла го ђа ва ју на свим ни во и ма про пи си ма Европ ске уни је. Тре ба 
пре ва зи ћи по сто ја ње ви ше прав них си сте ма у Ре пу бли ци Срп ској 
због при ме не пре у зе тих за ко на и дру гих про пи са ра ни је СФРЈ и 
бив ше Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не (члан 12. 
Устав ног за ко на за про во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Срп ске).

8)  Овај до ку мент је имао за циљ не са мо да об у ста ви рат, већ да и оне мо гу ћи но во по тен-
ци јал но рат но жа ри ште. (Зо ран Ми ло са вље вић, «Иде је за ус по ста вља ње трај ног ми ра», 
Политичкаревија, 2/2009: 205-232, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009.)
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ПРЕНОШЕЊЕНАДЛЕЖНОСТИРЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ–УВОДУУНИТАРИЗАЦИЈУБиХ

Пре ма чл.III Уста ва Бо сне и Хер це го ви не БиХ при па да ју 
сле де ће над ле жно сти: Спољ на по ли ти ка, Спољ но тр го вин ска по ли-
ти ка, Ца рин ска по ли ти ка, Мо не тар на по ли ти ка, Фи нан си ра ње ин-
сти ту ци ја и ме ђу на род них оба ве за Бо сне и Хер це го ви не, По ли ти ка 
и про пи си за усе ља ва ње из бе гли це и азил, Спро во ђе ње кри вич них 
за ко на на ме ђу на род ном пла ну и из ме ђу ен ти те та укљу чу ју ћи и 
од но се са Ин тер по лом, Ус по ста вља ње и функ ци о ни са ње за јед нич-
ких и ме ђу на род них ко му ни ка ци ја, Ре гу ли са ње са о бра ћа ја из ме ђу 
ен ти те та, Кон тро ла ва зду шног са о бра ћа ја. 

По прин ци пу ге не рал не кла у зу ле, оста ле над ле жно сти ко-
је ни су из ри чи то да те ин сти ту ци ја ма Бо сне и Хер це го ви не, при-
па да ју ен ти те ти ма. Ме ђу тим, Устав БиХ са др жи две спе ци фич не 
од ред бе ко је, у за ви сно сти од ту ма че ња, мо гу уве ли ко на ру ши-
ти уста но вље ну рав но те жу у по гле ду од но са над ле жно сти Бо сне 
и Хер це го ви не и ен ти те та. Јед на од ред ба је са др жа на у чл. III(4) 
Уста ва Бо сне и Хер це го ви не (под на зи вом Координација) ко ја омо-
гу ћа ва Пред сед ни штву да олак ша са рад њу ен ти те та у ства ри ма ко-
је не спа да ју у над ле жност Бо сне и Хер це го ви не уко ли ко се је дан 
од ен ти те та у том не про ти ви и дру га – чл.III(5), под на зи вом До
пунскенадлежности ко ја пред ви ђа да Бо сна и Хер це го ви на пре у-
зме над ле жно сти и за дру ге по сло ве о ко ји ма се ен ти те ти сло же. 
То су по сло ви ко је пред ви ђа Анекс 5-8 и за по сло ве ко ји су ну жни 
за очу ва ње су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин те гри те та, по ли тич ке 
не за ви сно сти и Ме ђу на род ног ста ту са Бо сне и Хер це го ви не. При 
то ме, Уста вом је пред ви ђе но да се по по тре би мо гу кон сти ту и са ти 
до дат не уста но ве ра ди оба вља ња тих по сло ва. 

Ова кве устав не од ред бе, ко је су по фор му ла ци ји не у о би ча-
је не, пред ста вља ју, кључ но нај сло же ни је и нај де ли кат ни је пи та ње 
ор га ни за ци је и функ ци о ни са ња Бо сне и Хер це го ви не, те ње них 
ен ти те та. По себ но про бле ма тич но и осе тљи во пи та ње пред ста вља 
фор му ла ци ја “до дат не над ле жно сти”, јер ме ња ње усво је не по де-
ле над ле жно сти мо же иза зва ти вр ло не га ти ван ефе кат у по гле ду 
на ру ша ва ња уста вом утвр ђе не  рав но те же из ме ђу др жа во твор них 
су бје ка та у Бо сни и Хер це го ви ни. Осим то га, те до дат не над ле жно-
сти мо гу и до дат но под ста ћи тен ден ци је цен тра ли за ци је и уни та-
ри за ци је Бо сне и Хер це го ви не што по себ но по тен ци ра ју пред став-
ни ци бо шњач ког на ро да, као број ча но нај ве ћег у од но су на дру га 
два на ро да – срп ски и хр ват ски.  У ви ше на ци о нал ним за јед ни ца ма 
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по де ла над ле жно сти је кључ но пи та ње јер се, по пра ви лу, на тај 
на чин уре ђу је функ ци о ни са ње тих за јед ни ца. Тај си стем се мо же 
по бољ ша ти, че му сва ка ко тре ба те жи ти. Али, ис хи тре ни и не до-
вољ но кри тич ки са гле да ни раз ло зи и да та ре ше ња мо гу ис ком пли-
ко ва ти ме ђу на ци о нал не од но се што све до би ја зна чај ну по ли тич ку 
ди мен зи ју. Суп тил ност у ре ша ва њу овог пи та ња не тр пи при стра-
сна и нео бјек тив на ту ма че ња, им про ви за ци је и упро шћа ва ња. 

И по ред ве ли ких не ја сно ћа у по гле ду ту ма че ња од ред бе “до-
дат них над ле жно сти”, до шло је до осет ног пре у зи ма ња над ле жно-
сти од ен ти те та и њи хо вог ста вља ња у над ле жност ор га на Бо сне 
и Хер це го ви не. У од ре ђе ним слу ча је ви ма то је ура ђе но пот пу но 
не по треб но јер пре не те над ле жно сти ни су да ле  оче ки ва ни ефе кат. 
Иако је је ди но ле га ли стич ки да се пре нос по сто је ћих над ле жно сти 
са ен ти те та на за јед нич ке ин сти ту ци је мо же вр ши ти ис кљу чи во 
про ме ном уста ва, сам по сту пак пре но са над ле жно сти са Ре пу бли-
ке Срп ске на ин сти ту ци је Бо сне и Хер це го ви не, спро во ђен је на 
раз ли чи те на чи не: од лу ка ма Ви со ког пред став ни ка, за ко ном Пар-
ла мен тар не скуп шти не Бо сне и Хер це го ви не, од лу ком Са ве та ми-
ни ста ра или за кључ ком ор га на и ин сти ту ци ја Бо сне и Хер це го ви не 
и Ре пу бли ке Срп ске на ин сти ту ци је Бо сне и Хер це го ви не. Пре не те 
над ле жно сти у нај бит ни јим сфе ра ма огле да ју се у сле де ћем став-
ка ма. 

Пре ма чл. 68. ст. 1. тач. 7. Уста ва Ре пу бли ке Срп ске про-
пи са но је да Ре пу бли ка Срп ска уре ђу је и обез бе ђу је “бан кар ски 
и по ре ски си стем”. Ме ђу тим, да би се омо гу ћи ло раз ма тра ње и 
усва ја ње Законао системуиндиректногопорезивања у Бо сни и 
Хер це го ви ни (бр. 01-1005/03 од 30. ок то бра 2003. го ди не),  Скуп-
шти на Ре пу бли ке Срп ске је без про ме не Уста ва да ла са гла сност 
да се те над ле жно сти из окви ра по ре ске по ли ти ке срп ског ен ти-
те та пре не су на Пар ла ме тар ну скуп шти ну Бо сне и Хер це го ви не и 
ре гу ли шу за ко ном. До но ше њем ова квог За кључ ка9) (на осно ву чл. 
70.ст.1.тач.2. Уста ва Ре пу бли ке Срп ске, а у ве зи са чл.III тач ка 5/а и 
чл.IV тач.4/е Уста ва  Бо сне и Хер це го ви не) чи ни се да је ти ме ипак 
пре кр ше на од ред ба чл. 68. ст. 3. тач. 7 Уста ва Ре пу бли ке Срп ске, 
ко ји пред ви ђа да Ре пу бли ка Срп ска уре ђу је и обез бе ђу је си стем 
бан кар ства и по ре ског си сте ма на сво јој те ри то ри ји. Ако се узме у 
об зир и чи ње ни ца да се устав ме ња аманд ма ни ма, за што је у скуп-
шти ни по треб на 2/3 ве ћи на, он да За кљу чак (уз сум њу да је до нет 
уз 2/3 ве ћи ну), осно ва но отва ра ди ску си ју о ва лид но сти ње го вог 
деј ства. Праг ма ти зам је очи глед но до био при о ри тет у од но су на 
на че ло ле га ли те та. 

9)  Сл. гл. РС, бр. 95/03 од 20.11.2003.
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По себ ну прав но-по ли тич ку ап сурд ност по ка зао је по сту пак 
у по гле ду до но ше ња ЗаконаоВисокомсудскомитужилачкомса
вету. Из ме шта ње из над ле жно сти за ко но дав ног ор га на би ра њем 
но си ла ца су диј ске и ту жи лач ке функ ци је и по ве ра ва ње тог по сла 
по себ ном суд ском и ту жи лач ком са ве ту, тен ден ци ја је у свим са-
вре ме ним де мо крат ским си сте ми ма. Ви со ки пред став ник за Бо сну 
и Хер це го ви ну је у то ку 2002. го ди не на мет нуо ен ти те ти ма до но-
ше ње Закона о Високом судском и тужилачком савету. Сход но 
127-130.10) Уста ва, Ре пу бли ка Срп ска је до не ла Закон о Високом
судскомитужилачкомсавету11) где је пред ви ђе но да је то са мо-
стал ни ор ган са свој ством прав ног ли ца. На да љи при ти сак Ви-
со ког пред став ни ка, Скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске је, под од ре ђе-
ним усло ви ма, до не ла За кљу чак12), ко ји је пре по ру чи ла Вла ди да 
пот пи ше Споразумопреносунадлежности са Ре пу бли ке Срп ске 
на Пар ла мен тар ну скуп шти ну Бо сне и Хер це го ви не за до но ше ње 
ЗаконаоустановљењуВисокогсудскогитужилачкогсаветаБо
снеиХерцеговине. За кључ ком, ко ји ни је у са гла сно сти са Уста вом 
Ре пу бли ке Срп ске, да ти су и усло ви ко ји се од но се на фор ми ра ње 
под са ве та у ен ти те ту, да се текст Спо ра зу ма ускла ди са устав ном 
тер ми но ло ги јом и да се ди ште Ви со ког суд ског и ту жи лач ког са ве-
та Бо сне и Хер це го ви не бу де у Ис точ ном Са ра је ву. Пар ла мен тар на 
скуп шти на Бо сне и Хер це го ви не усво ји ла је но ви ЗаконоВисоком
судскомитужилачкомсаветуБоснеиХерцеговине13) ко ји је сту-
пио на сна гу 01.04.2004. го ди не. При то ме ни је усво јен ни је дан од 
на пред по ста вље них усло ва Ре пу бли ке Срп ске, а сту па њем на сна-
гу, овим За ко ном, прак тич но су уки ну ти Високисудскиитужилач
кисавети: Бо сне и Хер це го ви не, Ре пу бли ке Срп ске и Фе де ра ци је 
Бо сне и Хер це го ви не. На тај на чин пре ста ли су ва жи ти Закон о
Високомсудскомитужилачкомсавету Бо сне и Хер це го ви не, као 
и ен ти те ски за ко ни.14) У овом слу ча ју пре но са над ле жно сти са ен-
ти те та на ор га не Бо сне и Хер це го ви не при ме тан је и је дан не сва-
ки да шњи nonsens да Пар ла мен тар на скуп шти на Бо сне и Хер це го-
ви не уки да Ви со ки суд ски и ту жи лач ки са вет Ре пу бли ке Срп ске, 

10) Устав Ре пу бли ке Срп ске је у на зна че ним чла но ви ма пред ви ђао по сто ја ње и над ле жност 
овог ор га на.

11) Сл. гл. РС, бр. 31/02 и 55/02.

12) Сл. гл. РС, бр. 24704.

13) Сл. гл. БиХ, бр. 25/04 од 01.06.2004.

14) За кон је про пи сао да за ко ни и за кон ске од ред бе са др жа не у за ко ни ма ко ји су на сна зи у 
Ре пу бли ци Срп ској, Фе де ра ци ји БиХ и Брч ко Дис трих та, мо ра ју се ускла ди ти са овим 
за ко ном а оне од ред бе ко је ни су у скла ду са овим за ко ном, пре ста ју да ва же.
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чи је  по сто ја ње у над ле жно сти су уста но вље не Уста вом Ре пу бли ке 
Срп ске (чл.127-130). 

Екла тант ни при мер спро во ђе ња уни та ри за ци је и цен тра ли-
за ци је Бо сне и Хер це го ви не огле да се у обла сти одбранеиполициј
скобезбедноснихпослова. При то ме, би ло је нај ком плек сни је пи та-
ње пре но са и оства ри ва ња над ле жно сти од бра не. Иако ни су би ли 
ус по ста вље ни кри те ри ју ми на осно ву ко јих би се мо гла утвр ди ти 
ди мен зи ја угро же но сти су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин те гри те та 
и ме ђу на род ног су бјек ти ви те та БиХ, Скуп шти на Ре пу бли ке Срп-
ске је при хва ти ла зах тев Ви со ког пред став ни ка да се над ле жно сти 
из сфе ре од бра не Ре пу бли ке Срп ске пре не су на за јед нич ке ор га не 
и ин сти ту ци је Бо сне и Хер це го ви не, ка ко би се омо гу ћи ло спро-
во ђе ње про це ду ре у ве зи са Закономослужбиуоружанимсна
гама Босне и Херцеговине (бр.01-511/05 од 30.08.2005.). До не ти 
су аманд ма ни на Устав Ре пу бли ке Срп ске (бр.114-121), ко ји ма су 
бри са не од ред бе ко је се од но се на над ле жност Ре пу бли ке Срп ске 
у обла сти од бра не, пра во Ре пу бли ке Срп ске да има сво ју вој ску 
и овла шће ња Пред сед ни ка Ре пу бли ке Срп ске а да се ко ман да над 
вој ском по ве ри Пред сед ни штву Бо сне и Хер це го ви не. Фор ми ра но 
је Ми ни стар ство од бра не Бо сне и Хер це го ви не, у чи јем са ста ву су 
ЗаједничкиштабОружанихснагаБиХ. 

На по љу цивилнебезбедности, Ре пу бли ка Срп ска је из гу би-
ла до бар део над ле жно сти ко је су јој при па да ле. Та ко је Ви со ки 
пред став ник пред ло жио Пар ла мен тар ној скуп шти ни Бо сне и Хер-
це го ви не до но ше ње Закона о обавештајнобезбедносној агенци
јиБиХ. Пар ла мен тар на скуп шти на Бо сне и Хер це го ви не у мар ту 
2004. го ди не  усво ји ла Законообавештајнобезбедноснојагенци
јиБиХ.15) У њен са став су ушле оба ве штај не аген ци је ко је су већ 
по сто ја ле у ен ти те ти ма. Аген ци ја је кон сти ту и са на као ци вил на 
оба ве штај но-без бед но сна ин сти ту ци ја са са ста вом не за ви сне ад-
ми ни стра тив не ор га ни за ци је БиХ. До но ше њем Законаодржавној
агенцијизаистрагуизаштиту (СИ ПА), ова аген ци ја пре у зе ла је 
по сло ве фи зич ке и опе ра тив не за шти те у по кре ту на те ри то ри ји 
БиХ. Овим за ко ном МУП Ре пу бли ке Срп ске, као ор ган без бед но-
сти, је из гу био ве ли ки део овла шће ња и над ле жно сти ра ди оба-
вља ња по ли циј ских по сло ва на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске. Из 
ње го ве над ле жно сти, на гра нич ним пре ла зи ма и у зо ни од де сет 
ки ло ме та ра од гра ни це из у зе то је: кон тро ла пре ла ска гра ни це, одо-
бра ва ње ула ска у БиХ, пре гле да ње до ку ме на та на гра нич ним пре-
ла зи ма, тра га ње за ли ци ма у гра нич ној зо ни. Ис тра га и ка жња ва ње 
(пре кр шај но и кри вич но) због де ли ка та усме ре них про тив без бед-

15) Сл. гл. БиХ, бр. 12/04.
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но сти гра ни це и вр ше ња по сло ва гра нич не слу жбе, пре воз ро бе без 
од го ва ра ју ћих до ку ме на та, као и дру ге рад ње ко ји ма се кр ше ва же-
ће за бра не, пре не ти су у над ле жност Државнеграничнеслужбе. 

ЗакономоминистарствимаидругиморганимауправеБиХ, 
од Ре пу бли ке Срп ске пре у зе те су над ле жно сти и по сло ви: кре та-
ње и бо ра вак стра на ца, упис и еви ден ци ја гра ђа на, пут не ис пра-
ве и по сту пак еви ден ци је и ре ги стра ци је во зи ла, по сло ви др жав не 
гра нич не слу жбе, кри вич на де ла про тив чо ве чан ства и вред но сти 
за шти ће них ме ђу на род ним пра вом и сл. У том сми слу, на ни воу 
БиХ до нет је низ за ко на ко ји ма је ре гу ли са на ова област, те се та ко 
“кров на кон струк ци ја БиХ” до дат но оја ча ва ла. 

Иако је по ста ја ла ин тен ци ја пот пу не цен тра ли за ци је ове сфе-
ре од ви со ког пред став ни ка и по ли тич ких пред став ни ка бо шњач-
ког на ро да, На род на Скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске је на сед ни ци 
од 11.04.2007. го ди не по твр ди ла сво је опре де ље ње за ре фор му по
лицијскихструктура у БиХ у окви ру Уста ва Ре пу бли ке Срп ске и 
Уста ва БиХ, на осно ва ма европ ских стан дар да, али ни је при хва ти-
ла би ло ко ји мо дел ор га ни за ци је по ли ци је у БиХ чи ја би ло кал на 
по ли циј ска под руч ја пре ла зи ла ен ти тет ску ли ни ју раз гра ни че ња, 
што би зна чи ло бри са ње ен ти тет ских гра ни ца.

За раз ли ку од над ле жно сти у обла сти од бра не, чи је је пре-
но ше ње са Ре пу бли ке Срп ске на БиХ, учи ње но ле гал но – пу тем 
аманд ма на на Устав Ре пу бли ке Срп ске, пре но ше ње над ле жно сти 
изобластицивилнебезбедности из вр ше но је не ле гал но и на „си-
лу“ под при ти ском Ви со ког пред став ни ка. 

У ци љу ре а ли за ци је по ступ ка индиректногопорезивања, ко-
ја над ле жност је пре не та на ни во ор га на вла сти БиХ, Пар ла мен-
тар на скуп шти на БиХ, у ју ну 2003. го ди не, усво ји ла је Прелазни
законоспајањуцаринскихуправа и оснивањеУправезаиндирект
ноопорезивање.16) Овим за ко ном је осно ва на јединственацарин
скауправа БиХ за ин ди рект но опо ре зи ва ње. Иако је ова ма те ри ја 
би ла уре ђе на Уста вом17) Ре пу бли ке Срп ске и у ње ној ис кљу чи вој 
над ле жно сти, под при ти ском Ви со ког пред став ни ка, Скуп шти на је 
на сед ни ци од 30.10.2003. го ди не до не ла За кључ ке18) ко јим је да ла 
са гла сност да се над ле жност из обла сти ин ди рект ног опо ре зи ва-
ња у окви ру си сте ма по ре ске по ли ти ке пре не се на Пар ла мен тар ну 
скуп шти ну БиХ, ка ко би се омо гу ћи ло усва ја ње Законаосистему
индиректногопорезивања у БиХ. Ово пре о ти ма ње над ле жно сти, 
као и сам по сту пак на ко ји се то чи ни, иза зва ло је ве ли ке кри ти ке 

16)  Сл. гл. БиХ, бр. 18/03.

17)  Чл. 68. ст. 3. тач. 7. Уста ва.

18)  Сл. гл. РС, бр. 45/03  од 20.11.2003.
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прав но-ле га ли стич ке те о ри је па и ши ре јав но сти. Све то се по ку-
ша ло прав да ти нео п ход но шћу очу ва ња ва лу те БиХ и функ ци о ни-
са ња си сте ма на ни воу БиХ, што је те шко при хва тљи во.19) Обра-
зло же ње за ова кво уста но вље ње у БиХ, мо же се из ра зи ти кроз две 
ре чи: судбинапротектората. 

Екла тан тан при мер без по треб ног од у зи ма ња над ле жно сти 
ен ти те ти ма огле да се у слу ча ју ра да Омбудсмана. Ом буд сман БиХ 
и ен ти те ски ом буд сма ни има ли су ко рект ну и плод ну са рад њу у 
вр ше њу по сло ва из сво је над ле жно сти. Раз ме њи ва на су ис ку ства и 
ускла ђи ва на прак са  што је да ва ло до бар оквир за бу ду ће ефи ка сно 
функ ци о ни са ње ин сти ту ци је ом буд сма на на ни воу БиХ. Ме ђу тим, 
Пар ла мен тар на скуп шти на БиХ је Закономоизменамаидопунама
ЗаконаоОмбудсманузаљудскаправаБиХ 20) (чл.19) пред ви де ла да 
су ен ти те ти ду жни, нај ка сни је до 31.12.2006.го ди не, до не ти за ко не 
и утвр ди ти пре ста нак функ ци о ни са ња ен ти тет ских ом буд сма на ко-
ји ма се њи хо ве над ле жно сти пре но се на ин сти ту ци ју Ом буд сма на 
БиХ.

ОЦЕНАЛЕГАЛИТЕТАРАДЊИИПРОПИСАО
ПРЕНОШЕЊУНАДЛЕЖНОСТИСАРЕПУБЛИКЕ

СРПСКЕНАБОСНУИХЕРЦЕГОВИНУ

Све го ре по бро ја не ак тив но сти прав да не су: “нео п ход но шћу 
ства ра ња кров ног прав ног си сте ма БиХ као др жа ве”. При то ме, 
Ви со ки пред став ник је де ло вао као уста во твор на и за ко но дав на 
власт. На мет нуо је за ко не ко ји ма је ус по ста вљао но ве над ле жно-
сти БиХ и ње не но ве ин сти ту ци је. На тај је на чин вр шио ре ви зи ју 
не са мо Уста ва БиХ и уста ва ен ти те та већ је по стао ак тив ни про-
та го ни ста уру ша ва ња деј тон ског ми ров ног уго во ра. До са да, ак те 
Ви со ког пред став ни ка ни је оце њи вао Устав ни суд БиХ ни ти Устав-
ни су до ви ен ти те та. То је до ве ло до све ве ћег ја ча ња тен ден ци ја 
за цен тра ли за ци јом и уни та ри за ци јом БиХ, по себ но од по ли тич ке 
ели те бо шњач ког на ро да. При мет но је да “...по сто ји не кри тич ка 
ре цеп ци ја и хи пер про дук ци ја про пи са и ин сти ту ци ја БиХ са обра-
зло же њем да од то га за ви си ефи ка сност и успе шност ре форм ских 
про це са по себ но на пу ту евро а тлан ских ин те гра ци ја”.21) Ни жим 

19) Ти пи чан при мер за де ро га ци ју ова квог ста ва пред ста вља уста но вљен си стем на ни воу 
ЕУ: евро је зва нич на  за јед нич ка ва лу та, по сто ји Европ ска цен трал на бан ка а да на ни-
воу ЕУ не по сто ји уста но вље на је дин стве на по ре ска по ли ти ка.

20) Сл. гл. БиХ, бр. 32/06. од 25.04.2006.

21) Ми ле Дми чић: «Пре нос над ле жно сти са Ре пу бли ке Срп ске на ин сти ту ци је БиХ 
– ефек ти њи хо вих пре но са и мо гућ ност по вра та», Правна ријеч, 10/2007, вол. IV, 
ISSSN:1940-0272, стр.58.
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прав ним ак ти ма де ро ги ра ју се  од ред бе Уста ва БиХ и од ред бе уста-
ва ен ти те та. 

Устав Ре пу бли ке Срп ске пре ци зно је де фи ни сао над ле жно-
сти и овла шће ња ње них ор га на. Пре ма Уста вом утвр ђе ним над ле-
жно сти ма, у це ли ни гле да но, не ма су пер ма ти је ин сти ту ци ја БиХ 
над ин сти ту ци ја ма ен ти те та. Сто га, сва ко пре но ше ње над ле жно-
сти са ин сти ту ци ја ен ти те та на ин сти ту ци је БиХ, за рад на че ла 
ле га ли те та и прав не си гур но сти тре ба спро ве сти прав но ва ља но 
– устав ним аманд ма ни ма и 2/3 ве ћи ном гла со ва у скуп шти ни. Из-
ве сни по ка за те љи упу ћу ју на за кљу чак да пре не те над ле жно сти у 
од ре ђе ним обла сти ма ни су да ле оче ки ва ни ефе кат. Оти ма ње над-
ле жно сти ен ти те ти ма и њи хо во пре но ше ње на за јед нич ке ор га не 
БиХ до во ди до умно жа ва ња ад ми ни стра тив ног осо бља на ни воу 
ин сти ту ци ја БиХ. То по ве ћа ва фи нан сиј ске оба ве зе ен ти те та пре-
ма БиХ и сла би њи хо ве бу џе те. Са дру ге стра не, за јед нич ки ор га ни 
и ин сти ту ци је, за про те кли пе ри од, ни су обез бе ди ле ефи ка сни ји 
при вред ни ам би јент и бо љи раз вој ко ји су и би ли оправ да ње за њи-
хо во фор ми ра ње. Сто га је оправ да но раз ми шља ње о вра ћа њу тих 
над ле жно сти ен ти те ти ма. Прав но, то се мо же из вр ши ти до го во ром 
ен ти те та, што је ма ње ве ро ват но. Дру ги на чин је кроз по кре та ње 
по сту па ка за оце ну устав но сти по ступ ка ства ра ња над ле жно сти 
ор га на БиХ, ко је су при па да ле ен ти те ти ма. Тре ћи на чин је на те ре-
ну по ли ти ке – из ја шња ва њем пу тем ре фе рен ду ма.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊАУСТАВНЕ
ПОЗИЦИЈЕРЕПУБЛИКЕСРПСКЕ

Ре пу бли ка Срп ска на ста ла је у рат ним де ша ва њи ма као из-
раз те жњи срп ског на ро да у бив шој СР БиХ да са мо стал но уре-
ђу је жи вот на кон рас па да СФРЈ. Па ри ско-деј тон ским ми ров ним 
спо ра зу мом устав ни по ло жај Ре пу бли ке Срп ске огра ни чен је та-
ко да она по се ду је уну тра шњи су ве ре ни тет, али пре ма спо ља тај 
су ве ре ни тет је пре нет на Бо сну и Хер це го ви ну. Она је ми ров ним 
спо ра зу мом при зна та као ме ђу на род ни чи ни лац од но сно обје кат 
ме ђу на род ног пра ва, али не и као њен су бјект. То је има ло за по-
сле ди цу пре но ше ње Деј то ном спо ља шњег су ве ре ни те та Ре пу бли-
ке Срп ске на Бо сну и Хер це го ви ну – тво ре ви ну ко ја чак ни у име-
ну не ма атри бут Ре пу бли ке.22) “Др жав ност” БиХ се по Деј тон ском 

22) Ми ло рад До дик, “О су ду и ту жи ла штву БиХ, или ка ко је БиХ на ста ла”, Новасрпска
политичкамисао, 3-4/2010: 117-135, Бе о град, 2010, стр. 125: «... пре ма чла ну 1. Уста ва, 
Ре пу бли ка Бо сна и Хер це го ви на не по сто ји, не го са мо Бо сна и Хер це го ви на са уну тра-
шњом струк ту ром из мје ње ном Анек сом 4 и са ста вље ном од два ен ти те та.» Ово ту ма-
че ње пред сед ник Ре пу бли ке Срп ске још је јав ни је уоб ли чио на дру гом ме сту: «БиХ се 
не де фи ни ше као Ре пу бли ка и не ма сво је др жав но-прав но оби љеж је.» (Ми ло рад До дик: 
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ми ров ном уго во ру сво ди на све га у осно ви три над ле жно сти ко је 
се упра во ти чу су бјек ти ви те та у ме ђу на род ним од но си ма. Те три 
над ле жно сти су: спољ на по ли ти ка, мо не тар на по ли ти ка и спољ на 
тр го ви на. Устав за БиХ је у Деј то ну так са тив но по бро јао над ле-
жно сти БиХ, и по сред но де фи ни сао и устав но уре ђе ње Ре пу бли ке 
Срп ске спрам ши ре др жа во ли ке за јед ни це. Те над ле жно сти БиХ 
су: спољ на по ли ти ка, спољ но тр го вин ска по ли ти ка, ца рин ска по-
ли ти ка, мо не тар на по ли ти ка, по ли ти ка ази ла, спољ но по ли циј ски 
и ме ђу ен ти тет ски по сло ви, ме ђу ен ти тет ски са о бра ћај и ва зду-
шни са о бра ћај. Ови спо ља шњи или кровниелементидржавности 
стрикт но су де фи ни са ни, а све што је из ван њих спа да у ис кљу чи ву 
над ле жност ен ти те та. Та ко су ен ти те ти ори ги не ре ни но си о ци пра-
ва и су ве ре но сти, а БиХ је ре зул тат ја ких при ти са ка спо ља шњих 
за пад них чи ни ла ца, пре све га САД и ЕУ, да се нај пре фор ми ра фе-
де ра ци ја Хр ва та и Бо шња ка (му сли ма на) у БиХ (Ва шинг тон ским 
спо ра зу мом 1994. го ди не),23) те да он да ова ко са ста вље на фе де ра-
ци ја уђе у са вез са Ре пу бли ком Срп ском (Деј тон ским спо ра зу мом 
1995. го ди не), ка ко би ме ђу на род ни су бјек ти ви тет БиХ био очу-
ван.24) Из Деј тон ског ми ров ног спо ра зу ма, а кроз Устав БиХ, про-
из и ла зе и ор га ни цен трал них вла сти, ко ји сле де ло ги ку деј тон ске 
ар хи тек то ни ке. Хи брид на тво ре ви на БиХ са сто ја ла се од истих та-
квих хи брид них ин сти ту ци ја: дво дом не Пар ла мен тар не скуп шти-
не БиХ (Ве ће пред став ни ка и Ве ћа на ро да), Пред сед ни штва БиХ 
од три чла на, Са ве та ми ни ста ра од три чла на, Устав ног су да за БиХ 
(2 Бо шња ка + 2 Ср би на + 2 Хр ва та + 3 “стран ца”) и Цен трал не 
бан ке (2 из Фе де ра ци је БиХ и 1 из Ре пу бли ке Срп ске).25) Ка да се 
про а на ли зи ра ју ин сти ту ци о нал не пред по став ке др жав ног уре ђе ња 

«Из вор ни прин ци пи Деј тон ског спо ра зу ма и њи хо ва ре ви зи ја», Новасрпскаполитичка
мисао, 1/2011: 136-153, По себ но из да ње, Бе о град, 2011, стр. 148) 

23)  “Ва шинг тон ским спо ра зу мом САД су измириле Хр ва те и му сли ма не, опре ми ле и ре ор-
га ни зо ва ле њи хо ве ар ми је...» (Мом чи ло Су бо тић: «Мо де ли са рад ње Ср би је са срп ским 
на ро дом у Хр ват ској и БиХ у ге о по ли тич ком кон тек сту», Политичка ревија, 1/2003: 
265-282, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2003, стр. 277)

24)  “Да под се ти мо: да на шња тзв. дејтонскаБиХ, је ре зул тат гра ђан ског ра та од 1992-1995. 
го ди не. Нај пре је срп ски на род осно вао Ре пу бли ку Срп ску, ја ну а ра 1992. го ди не, а по-
том су пред став ни ци хр ват ског и бо шњач ког на ро да у Ва шинг то ну осно ва ли Фе дра-
ци ју БиХ мар та 1994. го ди не. У тре ћој фа зи, уз зна чај но по сре до ва ње ве ли ких си ла, 
и уче шћа др жав них пред став ни ка две су сед не др жа ве – Ср би је и Хр ват ске, ми ров ним 
спо ра зу мом ство ре на је Бо сна и Хер це го ви на, чи ји је устав утвр дио њен са став (два 
ен ти те та), уре ђе ње и на чи не из ме не са мог уста ва.» (Сло бо дан Са мар џић: «Ре пу бли ка 
Срп ска – ви тал ност оп стан ка у окру же њу европ ских ин те гра ци ја», Новасрпскаполи
тичкамисао, 1/2011: 195-208, По себ но из да ње, Бе о град, 2011, стр. 197) Иде ја је, да кле, 
би ла да се спе ци јал ним и па ра лел ним ве за ма Ре пу бли ка Срп ска по ве же са Ср би јом и 
Цр ном Го ром, а Фе де ра ци ја БиХ са Хр ват ском, а да ме ђу на род ни су бјек ти ви тет БиХ 
оста не не у пи тан. 

25)  Ми ло рад До дик, “О су ду и ту жи ла штву БиХ, или ка ко је БиХ на ста ла”, Новасрпска
политичкамисао, 3-4/2010: 117-135, Бе о град, 2010, стр.124.
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ор га на цен трал не вла сти са се ди штем у Са ра је ву спрам Ре пу бли ке 
Срп ске мо же се за кљу чи ти да је по деј тон ској за ми сли за ко но дав-
на власт оли че на у Пар ла мен тар ној скуп шти ни БиХ струк ту ри са на 
по фе де рал ном дво дом ном мо де лу. У пред став нич ком до му ва жи 
пра ви ло 1 чо век 1 глас, док је дру ги дом па ри те тан. Ме ђу тим, у оба 
до ма ва жи прин цип ви тал ног ин те ре са или пра во ен ти тет ског ве та 
на све од лу ке та ко да за ко но дав но те ло иако у осно ви фе де рал но 
устро је но, у свом ме ха ни зму вла сти по се ду је и ја ке кон фе де рал не 
еле мен те.26) Из вр шну власт са чи ња ва би це фал на струк ту ра на чи-
јем је че лу ко лек тив ни ор ган – Пред сед ни штво БиХ, ко је је та ко-
ђе устро је но по кон фе де рал ном мо де лу. Нај пре, по сто ји са мо три 
чла на Пред сед ни штва БиХ, и то из ре до ва кон сти ту тив них на ро да: 
1 Бо шњак-му сли ман, 1 Ср бин и 1 Хр ват. Оли гар хиј ско свој ство ре-
ша ва ња од лу ка пу тем са гла сно сти свих у Пред сед ни штву не спор-
но има угра ђен кон фе де рал ни ме ха ни зам.27) И обе леж је функ ци је 
Пред се да ва ју ћег Пред сед ни штва БиХ већ ука зу је на ка рак тер пр-
вог ме ђу јед на ки ма (primusinterpares), те на ме ха ни зам ро та ци је, 
што су не спор ни кон фе де рал ни еле мен ти.28) Дру ги ор ган из вр шне 
вла сти је та ну шан Са вет ми ни ста ра ко га са чи ња ва ју све га три чла-
на: ми ни стар спољ них по сло ва, ми ни стар спољ не тр го ви не и тре ћи 
члан –  пред се да ва ју ћи – ко ји је ту да за до вољ ни па ри тет ну осно ву 
тре ћег кон сти ту тив ног на ро да. Овај ор ган вла сти због свог на зи-
ва – Са вет, та ко нео до љи во под се ћа на кон фе де рал ну Ди е ту.29) Ко-

26) Рај ко Ку зма но вић, Уставноправо, Ба ња Лу ка, 1995, стр. 179: «Од ред бе о ви тал ним ин-
те ре си ма на ро да упу ћу је на кон сен зус код кон фе де ра ци је.» Слич но и у: An ton Be bler, 
«Post-Dayton Bo snia and Her ze go vi na – its past, pre sent and fu tu re», Worldsecuritynetwork, 
In ter na ti o nal In sti tu te for Mid dle-East and Bal kan Stu di es, Lju blja na, 2006, p. 13: “The fe de-
ral ho u se co uld ve to any bill when a vi tal na ti o nal in te rest of a con sti tu ent pe o ple is de e med 
to be at sta ke.”

27) “Чла но ви Пред сед ни штва се би ра ју та ко да сва три на ро да у ње му има ју свог пред став-
ни ка. Од лу ка ко ја се до но си у Пред сед ни штву мо ра би ти по је ди нач но при хва ће на од 
сва три чла на Пред сед ни штва. Обич но се од лу ка не по ја вљу је као ре зул тат би ло чи јег 
ин ди ви ду ал ног ми шље ња, већ као ре зул тат са гла сно сти во ља сва три чла на Пред сед ни-
штва.» (Мла ђен Ман дић: БиХКонфедерација, НУБ Пе тар Ко чић, Ба ња Лу ка, 1998, стр. 
94)

28) Ево ка ко Међународнакризнагрупа раз ма тра мо гућ ност да срп ски пред став ни ци у цен-
трал ним ор га ни ма, услед но вих оти ма ња над ле жно сти, ре а гу ју бло ка дом за јед нич ких 
ин сти ту ци ја: Po licy Bri e fing, “Bo san ska dvo stru ka kri za”, InternationalCrisisGroup, Po-
vjer lji vi iz vje štaj za Evro pu, 57/2009, Sa ra je vo-Bri sel, 2009, str. 4: “Pred sjed ni štvo u te o ri ji 
mo že funk ci o ni sa ti sa mo sa dva čla na, ali ako srp ski član ne pod ne se for mal nu ostav ku, mo-
gao bi blo ki ra ti sve od lu ke pred sjed ni štva po zi va ju ći se na za šti tu vi tal nih na ci o nal nih in te-
re sa Srp skog na ro da. (...) U skla du sa pra vi lom o za šti ti vi tal nih na ci o nal nih in te re sa ko je se 
pri mje nju je u dr žav nom pred sjed ni štvu, sva ki član pred sjed ni štva mo že sta vi ti ve to na od lu ke 
pred sjed ni štva u do go vo ru sa nad le žnim za ko no dav nim ti je lom, u ovom slu ča ju sa Na rod nom 
skup šti nom RS-a.”

29) Мла ђен Ман дић: БиХКонфедерација, НУБ Пе тар Ко чић, Ба ња Лу ка, 1998, стр. 94: «На-
чин од лу чи ва ња и до но ше ње од лу ка ура ђен је по кон фе де рал ном прин ци пу (принцип
консензуса), што је у су прот но сти са од лу чи ва њем у вла да ма...»
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нач но, ту је и Устав ни суд БиХ, ко ји је за ми шљен као кров на кон-
струк ци ја пра во суд ног си сте ма ко ји од основ них, пре ко окру жних 
и ка са ци о них су до ва у апе ла ци ја ма, по сло ву Деј то на (и Уста ва за 
БиХ) при па да ен ти те ти ма. Устав ни суд БиХ био је за ми шљен као 
про точ но-ар би трер но те ло за ре ша ва ње спо ро ва ме ђу ен ти те ти ма, 
и за по ступ ке ко ји се ти чу спо ља шњег су ве ре ни те та: из вор но из 
так са тив но на бро ја них над ле жно сти БиХ, и од но са ко ји про ис ти чу 
из ме ђу на род ног су бјек ти ви те та БиХ. Ко нач но, по след њи зна ча јан 
ор ган је Цен трал на бан ка БиХ ко ја има кла сич на свој ства др жав не 
су ве ре но сти у под руч ју је дин стве ног роб но тр го вин ског про ме та 
уни тар них и фе де рал них др жа ва са је дин стве ним ва лут ним си сте-
мом. Из ве сни ја чи фе де рал ни еле мен ти ов де су ви дљи ви са мо у 
пра ву сва ког ен ти те та да има чла на Цен трал не бан ке.

Ме ђу тим, тек што је за по че ла им пле мен та ци ја Деј тон ског 
ми ров ног уго во ра 1996. го ди не пр ви Ви со ки пред став ник за БиХ, 
Карл Билт, по чи ње да схо ла стич ки пра ви тер ми но ло шку раз ли ку 
из ме ђу “сло ва (letter) и ду ха (spirit) Деј то на”.30) Та ко се вре ме ном 
сло во Деј то на све ви ше за не ма ру је ра ди оства ре ња ду ха Деј то на, 
што за по сле ди цу има про це се из вр да ва ња на пи са ног за рад уни та-
ри за ци је и цен тра ли за ци је БиХ, кроз по ступ ке пре но са над ле жно-
сти на цен трал не ор га не у Са ра је ву. Пре ма из ја ва ма зва нич ни ка 
Ре пу бли ке Срп ске до да нас је са мо во љом ви со ких пред став ни ка 
пре не то, про тив но во љи вла сти у Срп ској, чак 56 над ле жно сти са 
Ре пу бли ке Срп ске на цен трал не ор га не у Са ра је ву. Чи та ве обла-
сти ин стру ме на та вла сти са да су, про тив но и во љи на ро да али и 
сло ву па и ду ху Деј то на, пре не те на за јед нич ке ор га не.31) Та ко је 
по ре ски си стем пре ко ин ди рект ног опо ре зи ва ња пре не сен на ор-
га не БиХ, иако је Деј тон пред ви ђао да је опо ре зи ва ње у ис кљу чи-
вој над ле жно сти ен ти те та, ко ји су оба ве зни са мо да део убра них 
при хо да сли ју у за јед нич ку ка су за по тре бе др жав не за јед ни це.32) 

30) Ко ста Ча во шки, ОдсловадодухаДејтона, Срп ско Осло бо ђе ње, Срп ско Са ра је во, 1999, 
стр. 83: «У свом из ве шта ју од 23. мар та 1996. о са о бра жа ва њу са Ми ров ним спо ра зу мом 
та да шњи Ви со ки пред став ник, Карл Билт, је по пр ви пут на пра вио бит ну раз ли ку из ме-
ђу сло ва (letter) и ду ха (spirit) Деј тон ског спо ра зу ма, да би се ти ме пру жио из го вор да се 
под ви дом оства ре ња ду ха Деј тон ског спо ра зу ма не пре ста но ме ња ње го во сло во.»

31) “Од све га шест ин сти ту ци ја Бо сне и Хер це го ви не ин тер е вен ци о ни стич ком по ли ти ком 
и ак ти ма ви со ких пред став ни ка до шло се до чак 87 ин сти ту ци ја БиХ. Ово је био ре-
зул тат пре но са над ле жно сти с ни воа ен ти те та прак сом на ме та ња, при ти са ка и уцје на.” 
(Ми ло рад До дик, “О су ду и ту жи ла штву БиХ, или ка ко је БиХ на ста ла”, Новасрпска
политичкамисао, 3-4/2010: 117-135, Бе о град, 2010, стр. 124)

32)  “Ре пу бли ка Срп ска је би ла фи скал ни фак тор по Деј то ну, би ли смо вла сни ци свих по-
ре за ца ри на, ак ци за и оста лог. (...) на пра вљен је Законоиндиректнимпорезима, ко ји је 
мје сто при ку пља ња пре нио са ен ти те та на ни во Бо сне и Хер це го ви не,.. До та да се бу џет 
БиХ пу нио пу тем до та ци ја ко је су да ва ли ен ти те ти.» (Ми ло рад До дик, «Над ле жно сти 
Ре пу бли ке Срп ске и по ку ша ји пре кра ја ња Деј тон ског спо ра зу ма», Нова српскаполи
тичкамисао, 1/2011: 14-27, По себ но из да ње, Бе о град, 2011, стр. 20)
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Слич на је си ту а ци ја и ка да су у пи та њу но ви пра во суд ни ор га ни и 
но ве над ле жно сти из обла сти суд ства и ту жи ла штва ко је су пре о-
те те Ре пу бли ци Срп ској. На и ме, но ви за ко ни ма фор ми ра ни су Суд 
БиХ и Ту жи ла штво БиХ као две не у став не ка те го ри је. Ту жи ла штво 
је од по че ло не са мо да отва ра но ве по ступ ке и да их про це су и-
ра ар би трер но без кон сул та ци ја са вла сти ма у два ен ти те та, већ и 
да пре у зи ма пред ме те ко ји су за по че ти у ре дов ном по ступ ку пред 
пра во суд ним ор га ни ма ен ти те та.33) На тај на чин до ве де на је у пи-
та ње чи та ва кон струк ци ја деј тон ског ми ров ног уго во ра. Ка да се 
има у ви ду и при стра сан рад Устав ног су да за БиХ ко ји уме сто 
да се стро го др жи за да тих окви ра над ле жно сти по Деј то ну не пре-
ста но из ла зи из за да тих овла шће ња, ар би три ра (нај че шће у ко рист 
ви со ких пред став ни ка) и пре гла са ва (нај че шће два од три кон сти-
ту тив на на ро да за хва љу ју ћи тро ји ци стра на ца ко ји се у нај ва жни-
јим ства ри ма увек при кла ња ју ми шље њу Бо шња ка), та да си ту а ци-
ја по ста је очи гле де ни ја.34) Ко нач но, и мо жда нај ва жни је, от по че ле 
су и “ре фор ме” у сфе ри из вр шне вла сти. Ви со ки пред став ник је 
про тив у став но за шао у обла сти ца рин ских слу жби и пре ко гра нич-
не по ли ци је и пре дао их цен трал ним ор га ни ма у Са ра је ву, по том 
је об је ди нио ци вил но бе збед но сне слу жбе (оформ ље на је све моћ на 
цен трал на слу жба СИПА), за тим је уки нуо ом буд сма не на ен ти-
тет ском ни воу, про ши рио Са вет ми ни ста ра са 3 на 10 чла но ва... 
Уз из ме не ен ти тет ских уста ва у де лу ко ји се ти че по ла га ња пра ва 
кон сти ту тив них на ро да из дру гог ен ти те та на кон сти ту тив ност и 
у Ре пу бли ци Срп ској, те сво ђе њу вој ске Ре пу бли ке Срп ске на ни-
во тре ћег пу ка Ору жа них сна га БиХ ове ре фор ме су у до број ме-
ри по љу ља ле са ме те ме ље Па ри ско-деј тон ског ми ров ног уго во ра. 
По след њи на ум стра ног про тек то ра та у БиХ – да уве де ме ша не и 
пре ко гра нич не слу жбе ен ти тет ских по ли ци ја – ни је ус пео. Он би 
и ко нач но зна чио уки да ње ен ти тет ских ли ни ја раз гра ни ча ва ња, и 
не ста нак Ре пу бли ке Срп ске.

Ка да на кон ове ис црп не ана ли зе и ди јаг но сти фи ко ва ња ста-
ња устав не по зи ци је Ре пу бли ке Срп ске пре ђе мо на су мар на раз ма-
тра ња, пре о ста је нам да за кљу чи мо сле де ће: Ре пу бли ка Срп ска и 

33) Ми ло рад До дик, “О су ду и ту жи ла штву БиХ, или ка ко је БиХ на ста ла”, Новасрпска
политичкамисао, 3-4/2010: 117-135, Бе о град, 2010, стр. 131: «Пре у зи ма ње пред ме та из 
над ле жно сти ен ти тет ских су до ва ус по ста вље но је ЗакономоСудуБиХ (члан 13. пр во-
бит ног тек ста). Ни јед но кон ти нен тал но за ко но дав ство не да је од ре ђе ном су ду пра во да 
узи ма пред ме те из над ле жно сти дру гог су да.» 

34) Ево нпр. ис ка за Сне жа не Са вић, су ди је Устав ног су да БиХ из Ре пу бли ке Срп ске: “(...) 
нас че тво ро су ди ја гла са ли смо про тив те од лу ке, дво је Хр ва та и нас дво је Ср ба. Од лу ка 
је до не се на гла со ви ма Бо шња ка и тро ји це стра них су ди ја.” (Сне жа на Са вић, “Устав-
ни по ло жај Ре пу бли ке Срп ске у Бо сни и Хер це го ви ни”, Новасрпскаполитичкамисао, 
1/2011: 79-86, По себ но из да ње, Бе о град, 2011, стр. 80)
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да ље по се ду је нај ва жни је атри бу те уну тра шњег су ве ре ни те та. Она 
је пре ма сло ву свог уста ва де фи ни са на као др жа ва од но сно Ре пу-
бли ка, по се ду је вла сти те сим бо ле др жав но сти – др жав на зна ме ња 
(за ста ву, грб, хим ну и др жа вљан ство), у опи су сво јих над ле жно сти 
ис ти че ори ги нер ност у сти ца њу свих пра ва ко ја ни је по ве ри ла цен-
трал ним ор га ни ма у Са ра је ву, ње на скуп шти на мо же про гла си ти 
ван ред но ста ње на де лу или чи та вој сво јој те ри то ри ји. Из ово га 
про из и ла зи да је ста ње у ко ме је Ре пу бли ка Срп ска, објек тив но, 
стањесатераностиушириправниоквир, у ко ји је она не вољ но 
и из ну ђе но сту пи ла. Оно од че га је Ре пу бли ка Срп ска раз вла шће-
на је сте пра во пред ста вља ња или ius representationis, уз на по ме-
ну да је вла ди Ре пу бли ке Срп ске омо гу ће но да одр жа ва па ра лел не 
и спе ци јал не ве зе са вла да ма окол них зе ма ља, уз да не на ру ша-
ва ме ђу на род ни ин те гри тет БиХ. Ово пра во пред ста вља ња, ко је 
је пре ве де но на цен трал не вла сти у Са ра је ву, спа да у ис кљу чи ву 
над ле жност Бо сне и Хер це го ви не, и са сто ји се у: пра ву на во ђе ње 
спољ не по ли ти ке (iuslegationis), пра ву на во ђе ње ра та (iusbelli), и 
пра ву на ус по ста вља ње спољ но тр го вин ског про ме та са дру гим зе-
мља ма (iustractatum).35) Са дру ге стра не, Ре пу бли ка Срп ска по се-
ду је за ко но дав ну, из вр шну и суд ску власт. У ње ној над ле жно сти су 
не са мо основ ни и ка са ци о ни су до ви, те Вр хов ни суд, већ и Устав-
ни суд. Она по се ду је не так ну ту би це фал ну струк ту ру из вр шне вла-
сти: ка ко вла ду ко ја се фор ми ра из ве ћи не на род них пред став ни ка 
На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске са Пред сед ни ком вла де Ре-
пу бли ке Срп ске на че лу, та ко и функ ци ју Пред сед ни ка Ре пу бли ке 
(ко ји оли ча ва др жав но је дин ство Ре пу бли ке Срп ске). 

По зи ци ја Ре пу бли ке Срп ске то ком вре ме на се ме ња ла: од су-
ве ре не др жа ве ко ја се ра ђа из ста ња ра та, и ко ја је сво ју де ли мич ну 
др жав ност за ло жи ла за рад ми ра и ме ђу на род ног при зна ња да би 
по ста ла чи ни лац у ме ђу на род ним од но си ма, до да на шње не у пит не 
за јед ни це са очу ва ним, иако окр ње ним, атри бу ти ма др жав но сти. 
Пре ма сло ву па ри ско-деј тон ског ми ров ног спо ра зу ма Ре пу бли ка 
Срп ска је ушла у сло же ну, хи брид ну тво ре ви ну – Бо сну и Хер це-
го ви ну. Та ква Бо сна и Хер це го ви на пред ста вља ла је асиметричну
чврстуконфедерацију јед не са ве зне или фе де ра тив не др жа ве – Му-
сли ман ско-хр ват ске фе де ра ци је (не што ка сни је Фе де ра ци је Бо сне 
и Хер це го ви не), и јед не уни тар не др жа ве – Ре пу бли ке Срп ске.36) 

35) Рат ко Мар ко вић, Уставноправоиполитичкеинституције, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
1997, стр. 451: «Ме ђу на род на или спољ на су ве ре ност фе де ра ци је огле да се у ње ном 
пра ву да од лу чу је о ра ту и ми ру (iusbelli), пра ву да за кљу чу је ме ђу на род не уго во ре (ius
tractatum), и пра ву да бу де пред ста вље на у спољ ном све ту (iuslegationis).» 

36) Chri stop he So li oz, “Qu est for so ve rig nity – Bo snia and Her ze go vi na’s chal len ge”, Helsinki
Monitor, 2/2003, Brill-Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, Le i den-Bo ston Mas sac hu setts, 2003, p. 



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36 стр.461-486.

482

Ме ђу тим, то ком вре ме на при ти сци ма ко ји су до ла зи ли спо ља ја ча-
ни су сла би цен трал ни ор га ни у Са ра је ву. На кнад ни ле гал ни (пи та-
ње ко ли ко и ле ги тим ни) про це си ства ра ње је дин стве них ору жа них 
сна га БиХ, те не ле гал но ства ра ње ин фор ма тив но бе збед но сне слу-
жбе и је дин стве ног ом буд сма на ову спе ци фич ну др жа во ли ку тво-
ре ви ну, ка ква је БиХ, до ве ли су до то га да је она одасиметричне
чврстеконфедерацијепрераслаудржавнисавездваентитета.37) 
Др жав ни са вез са да већ има не са мо спо ља шњи су ве ре ни тет у по-
гле ду пред ста вља ња, већ и вој не сна ге. Ме ђу тим, ту се про цес не 
за у ста вља: уво ди се је дин ствен по ре ски и ца рин ски си стем, устав-
ни суд у по след њој ин стан ци све ак тив ни је ата ку је на прав но сна-
жне пре су де су до ва у ен ти те ти ма, уво ди се Суд БиХ (ко ји раз гра-
ђу је пра во суд ни по ре дак Ре пу бли ке Срп ске), по гра нич не по сло ве 
пре у зи ма ју ор га ни БиХ, уво ди се Ви со ки суд ски и ту жи лач ки са вет 
за БиХ и сл. Са да се, сми сле но мо же по ста ви ти пи та ње, да ли је да-
нас устав ни по ло жај Ре пу бли ке Срп ске та кав да је она чла ни ца др-
жав ног са ве за или је ма ње и од то га? Оно што де фи ни тив но от па да 
као мо гућ ност, па ни је ни узи ма но у раз ма тра ње, то је да не ма ни 
го во ра да је Ре пу бли ка Срп ска са мо по ли тич ко-те ри то ри јал на ауто-
но ми ја у окви ру Бо сне и Хер це го ви не.38) Ме ђу тим, са дру ге стра не, 
ис ку ства у по гле ду др жав ног уре ђе ња Др жав не за јед ни це Ср би ја и 
Цр на Го ра, као јед не од рет ких др жав них са ве за parexcellance, ука-
зу ју да Ре пу бли ка Срп ска, ипак, не ма то ли ко др жав ног ка па ци те та 
да би мо гла да рав но прав но и го то во у пу ној ме ри (свом сво јом 
су ве ре ном сна гом) ори ги нер но да уче ству је у др жав ној за јед ни ци 
са дру гим ен ти те том.39) На и ме, још по сло ву Деј то на, она уче ству-
је у  не јед на кој за сту пље но сти у цен трал ним ор га ни ма у Са ра је ву, 

149: “The ac cord de fi nes a de fac to sta te, di vi ded in to two en ti ti es, one Bo snian-Cro at, the 
Fe de ra tion of Bo snia and Her ze go vi na (FBiH), the ot her Ser bian, the Re pu bli ka Srp ska (RS). 
This sta te is a com po si te, un ba lan ced struc tu re in which abo ut 80 per cent of the in sti tu ti o nal 
po wers are held at en tity le vel.”

37) Др жав ни са вез “има са мо оно ли ко вла сти ко ли ко по себ не др жа ве пре не су на ње га од 
сво је вла сти. Ова власт ни је не ка но ва власт: то је опет власт по себ них др жа ва – али 
ује ди ње на.» (Вла дан Стан ко вић: «Др жав но уре ђе ње по Бе о град ском спо ра зу му», Поли
тичкаревија, 1/2004: 25-36, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 27)

38) Pa vle Ni ko lić: Federacijaifederalnejedinice, Slu žbe ni list SFRJ, Be o grad, 1989, str. 28: “... 
pri met no je uža sa mo stal nost auto nom nih je di ni ca u po re đe nju sa sa mo stal no šću fe de ral nih 
je di ni ca, što se is po lja va u ne po sto ja nju usta vo tvor ne i sud ske funk ci je, užoj za ko no dav noj 
funk ci ji, ne po sta ja nju pra va na sa mo or ga ni zo va nje i ne po sto ja nju ustav no-sud ske funk ci-
je.» О ра зли ци те ри то ри јал не ауто но ми је и фе де рал не је ди ни це и у: Вла дан Стан ко вић, 
«Ста ту сни по ло жај вој во ђан ске ауто но ми је», Српскаполитичкамисао, 1/2010:291-302, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 292: «... ове је ди ни це не рас по ла жу 
ори ги нер ном вла шћу, ко ја би јој да ла атри бу те др жав но сти или пак су ве ре но сти.» 

39) Ви ше о оби му над ле жно сти у кла сич ном др жав ном са ве зу ка ко је би ла за ми шље на Др-
жав на за јед ни ца Ср би ја и Цр на Го ра ви де ти код dr.sci Вла да на Стан ко ви ћа у одељ ку: 
“Устав но прав ни мо дел Др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра”. (Дра ган Пе тро вић, 
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сход но фор му ли: 2 ен ти те та + 3 на ро да, где се увек пред ност да је 
тро јед на ко сти на ро да на спрам дво јед на ко сти ен ти те та.40) Овај деј-
тон ски узи да ни “пре вид” имао је за по сле ди цу ума ње ње ути ца ја 
срп ског фак то ра, та ко што би и у бу дућ но сти тре бао да до дат но 
обез бе ђу је пре власт на ро да над ен ти те ти ма, од но сно 2 на ро да над 
тре ћим. То као и све ра ни је по бро ја не чи ње ни це иду у при лог тен-
ден ци о зних про це са уни та ри за ци је Бо сне и Хер це го ви не, а ти ме 
и до ки да ња др жав но сти Ре пу бли ке Срп ске. Ове чи ње ни це ука зу ју 
да је да нас устав ни по ло жај Ре пу бли ке Срп ске у окви ру БиХ не где 
на ска ли оддржавногсавезакалабавојфедерацијидваентитета 
(од ко јих је је дан већ чвр ста фе де ра ци ја кан то на). Ова кво са да већ 
др жав но уре ђе ње БиХ би ло би contradictio inadjecto јер би БиХ 
по ста ла федерацијафедерације, што ни ка ко ни је не са мо по сло ву 
и ду ху Деј то на, већ и по ло ги ци ар хи тек то ни ке др жав них уре ђе ња 
по ли тич ких ин сти ту ци ја у све ту. Тренд фе де ра ли за ци је БиХ мо гао 
би би ти на ста вљен уко ли ко вла сти Ре пу бли ке Срп ске бу ду удо во-
ља ва ле при ти сци ма ме ђу на род ног фак то ра ка да љој уни та ри за ци-
ји. У том слу ча ју она би мо гла из гу би ти уну тра шњи су ве ре ни тет,41) 
а при ти сци на том пла ну се уве ли ко спро во де кроз Устав ни суд 
БиХ, Ту жи ла штво БиХ, Суд БиХ и слич не “кров не кон трук те”.42) 

За кључ но: Ре пу бли ка Срп ска на ла зи се у устав ном по ло жа ју 
од чла ни це др жав ног са ве за ка фе де рал ној је ди ни ци. Хо ће ли Ре пу-
бли ка Срп ска за др жа ти сво је др жав не атри бу те оста је да се ви ди... 
По чет на по зи ци ја Деј то на одав но је на пу ште на. Сле ди ли бор ба за 
по вра так на ње го ве основ не прин ци пе? 

И ов де је пра во са мо след по ли тич ких по сту па ка... 

Вла дан Стан ко вић: ЗаједничкадржаваСрбијеиЦрнеГоре, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, 2006, стр. 89-90)

40) Ре пу бли ка Срп ска ни је под јед на ко за сту пље на у цен трал ним ор га ни ма вла сти, што је 
не у о би ча је но ре ше ње и за кла сич не фе де ра ци је. Ево шта о не јед на ком за сту па њу фе де-
рал них је ди ни ца пи ше про фе сор устав ног пра ва Па вле Ни ко лић: “2. Prin cip ne jed na ke 
za stu plje no sti fe de ral nih je di ni ca: To si gur no ni je u du hu na če la po ko me se fe de ral ni dom 
kon sti tu i še kao pred stav ni štvo fe de ral nih je di ni ca...» (Pa vle Ni ko lić: Federacijaifederalne
jedinice, Slu žbe ni list SFRJ, Be o grad, 1989, str. 76-77)

41)  “Уну тра шњи еле мент об у хва та су пре ма ти ју др жав не вла сти у од но су на све дру ге вла-
сти и ин сти ту ци је на ње го вој те ри то ри ји.” (Рат ко Мар ко вић, Уставноправоиполитич
кеинституције, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 1997, стр. 179)

42) Ми шље ња смо да би тек у том слу ча ју, уки да њем уну тра шње су ве ре но сти Ре пу бли ке 
Срп ске, за жи ве ло иде ал но тип ско фе де рал но устрој ство о ко ме пи ше про фе сор Па вле 
Ни ко лић, ка да на во ди: “фе де ра тив на др жа ва је дин стве на др жа ва у окви ру ко је по сто је 
фе де рал не је ди ни це са ви со ким сте пе ном са мо стал но сти ко ји се ис по ља ва у њи хо вом 
пра ву да има ју соп стве ни устав.» (Па вле Ни ко лић, Уставноправо, Слу жбе ни лист СРЈ, 
Бе о град, 1993, стр. 344)
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VladanStankovic,ZoranMilosavljevic

CONSTITUTIONALPOSITION
OFREPUBLICOFSRPSKA

Summary
In this sci en ti fic work, the aut hors analyzed the con sti tu ti o nal 

po si tion of Re pu blic Srp ska to wards cen tral aut ho ri ti es in Sa ra je vo. 
Wit ho ut pre ju di ce to the re vi ew, the aut hors applying dog ma tic-nor ma-
ti vity, tar get, com pa ra ti ve, de ve lop men tal met hod and met hod of con-
tent analysis of norms that re gu la te the ba sic fra me work of po li ti cal 
po wer in the Re pu blic of Srp ska and the Bo snia and Her ze go vi na. First, 
analyze the ba sic con sti tu ti o nal, po li ti cal and in sti tu ti o nal fo un da ti ons 
of Re pu blic Srp ska and Bo snia and Her ze go vi na. Then, ex plo re pro ce-
du res and act on the tran sfer of ju ris dic tion of the Re pu blic Srp ska of 
the cen tral aut ho ri ti es in Sa ra je vo. At the end of its ove rall sco re and 
the co urt abo ut the na tu re of the con sti tu ti o nal po si tion of the Re pu-
blic Srp ska, avo i ding the fact that for the su bject of the ir re se arch ta ke 
the go vern ment form of the Re pu blic Srp ska (in do ing so, the pur po se 
of sci en ti fic re se arch wo uld be mis sed) and BiH (as this wo uld pre ju-
di ce the con clu sion abo ut the cha rac ter of com plex go vern ment form 
cre a ti ons, such as BiH). The sig ni fi can ce of the re se arch en ter pri se is 
re flec ted in the Co urt’s or der gran ting the con sti tu ti o nal po si tion of the 
en tity un der the Pa ris-Dayton Pe a ce Agre e ment (abo ut the cha rac ter 
and na tu re of the con sti tu ti o nal Dayton BiH) and abo ut the cur rent po-
li ti cal po wer re la ti ons of Srp ska and BiH. From this, it can ac com pany 
the de ve lop ment path of Srp ska and BiH, and pre dict the ten dency of 
the ir mu tual re la ti ons in the fu tu re, in or der to pre vent pre ven ti vely new 
ones, but al so en dan ge ring the na ti o nal in te rest of the Ser bian pe o ple in 
this part of the Bal kans.
Key words: Re pu blic of Srp ska, the Dayton Agre e ment, the con sti tu ti o nal sta-

tus, po li ti cal in sti tu ti ons. 
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Resume
Re pu blic of Srp ska  was cre a ted in the war thro ugh the ex pres si-

on of the aspi ra ti ons of the ser bian pe o ple in the for mer SR Bo snia and 
Her ze go vi na to in de pen dently re gu la te the li fe af ter the dis so lu tion of 
Yugo sla via. Pa ri sian-Dayton pe a ce ac cord con sti tu ti o nal sta tus of the 
Serbs is li mi ted so that it has in ter nal so ve re ignty, but to the out si de that 
so ve re ignty was tran sfer red to Bo snia and Her ze go vi na.It was a pe a ce 
agre e ment re cog ni zed as an in ter na ti o nal ac tor or ob ject of in ter na ti o nal 
law, but not as its su bject. This re sul ted in the tran sfer of so ve re ignty 
out si de Dayton from Re pu blic of Srp ska to the Bo snia and Her ze go vi na 
– a cre a tion that even in the na me of the at tri bu te do es (li ke a Re pu blic). 
To the Pa ris-Dayton Pe a ce Ac cord Re pu blic of Srp ska has en te red in to 
a com plex, hybrid cre a tion – Bo snia and Her ze go vi na. Such Bo snia and 
Her ze go vi na has been a strong asymme tric con fe de ra tion or a fe de ral 
go vern ment – the Mu slim-Cro at Fe de ra tion (la ter the Fe de ra tion of Bo-
snia and Her ze go vi na), and a uni tary sta te – the Re pu blic of Srp ska.
Ser bian en tity is still in the con sti tu ti o nal po si tion of the mem ber sta te 
as so ci a tion to the fe de ral unit. Whet her the Re pu blic of Srp ska will 
ke ep its sta te at tri bu tes? The ini tial po si tion of Dayton has long been 
aban do ned... The fol lo wing is the strug gle to re turn to its ba sic prin ci-
ples re ma ins to be seen.

* Овај рад је примљен 14. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. јуна 2012. године.
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