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ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

С П О РА З У М

ФЕДЕРАЛНОГ ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, ЗАВОДА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЗАВОДА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА
НОВЧАНУ НАКНАДУ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

У складу са одредбама члана 5. Закона о посредовању
у запошљавању и социјалној сигурности незапослених
особа (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 55/00,
41/01, 22/05 и 9/08), члана 41. став 4. Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености
(“Службени гласник Републике Српске”, број 30/10) и члана 5. Закона о запошљавању и правима за вријеме незапослености (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, бр.
33/04, 19/07 и 25/08),
с циљем превазилажења разлика у систему социјалног
осигурања,
а ради заштите социјалних права незапослених лица утврђених конвенцијама Међународне организације рада и
омогућавања остваривања права на новчану накнаду по
основу незапослености након престанка радног односа код
послодавца чије је сједиште у ентитету, односно Брчко
Дистрикту БиХ у којем немају пребивалиште,
споразумне стране договориле су се:

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет Споразума)
Овим споразумом се регулишу услови и поступак
остваривања права на новчану накнаду незапослених лица
у Босни и Херцеговини којима је радни однос престао код
послодавца чије је сједиште у ентитету, односно Брчко
Дистрикту БиХ у којем незапослена лица немају пребивалиште.

Члан 2.
(Начин уплате доприноса за осигурање
од незапослености)
(1) Ради осигурања услова за остваривање права на
новчану накнаду по престанку радног односа за запослене
чије је пребивалиште на територији једне споразумне стране, а у радном односу су код послодавца чије је сједиште
на територији друге споразумне стране, обвезник уплате
доприноса за осигурање од незапослености овај допринос
обрачунава у складу са прописима који се примјењују у
сједишту послодавца, а уплату врши на одговарајуће рачуне у корист носиоца осигурања према ентитету, односно
Брчко Дистрикту БиХ и мјесту пребивалишта запосленог.
(2) Уплата доприноса за осигурање од незапослености
врши се:
- у Федерацију Босне и Херцеговине на начин да се
30% обрачунатог износа доприноса уплаћује на рачун
Федералног завода за запошљавање, а 70% износа допри-
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носа на рачун кантоналне/жупанијске службе за запошљавање мјеста пребивалишта запосленог;
- у Републику Српску и Брчко Дистрикт БиХ на начин
да се 70% обрачунатог износа доприноса уплаћује на рачуне прописане у Републици Српској и Брчко Дистрикту
БиХ, а 30% на рачун Федералног завода за запошљавање.
II - ПОСТУПАК И УСЛОВИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА

Члан 3.
(Подношење захтјева)
Незапослена лица из члана 1. овог споразума по престанку радног односа пријављују се на евиденцију незапослених и подносе захтјев за остваривање права на новчану
накнаду надлежној служби за запошљавање у Федерацији
Босне и Херцеговине, односно филијали Завода за запошљавање Републике Српске или Заводу за запошљавање
Брчко Дистрикта БиХ према мјесту свог пребивалишта (у
даљем тексту: надлежни орган).

Члан 4.
(Одлучивање о праву на новчану накнаду)
Надлежни орган који доноси рјешење о утврђивању
права на новчану накнаду, осим о питањима која су предмет овог споразума, одлучује у складу са својим важећим
прописима.

Члан 5.
(Утврђивање података)
(1) У току поступка за одлучивање о праву на новчану
накнаду по основу незапослености, надлежни орган којем
је поднесен захтјев за остваривање права утврђује податке
о носиоцу осигурања на чији је рачун вршена уплата и
дужини трајања уплате доприноса за осигурање од незапослености за подносиоца захтјева, посебно за минимум стажа осигурања потребног за остваривање права, а који је
претходио подношењу захтјева.
(2) Уколико допринос за осигурање од незапослености
није уплаћен према мјесту пребивалишта запосленог, о
захтјеву за остваривање права на новчану накнаду ће одлучивати надлежни орган на чији рачун је уплаћен допринос
за осигурање од незапослености за минимум стажа осигурања потребног за остваривање тог права.
(3) У случају да је допринос за минимум стажа осигурања потребног за остваривање права уплаћен за дио стажа на рачун једног носиоца осигурања, а за дио стажа на
рачун другог носиоца осигурања, по захтјеву ће рјешавати
надлежни орган носиоца осигурања на чији рачун је извршена уплата за претежан дио тог стажа (више од 50% стажа).
(4) У случају да је допринос за минимум стажа осигурања потребног за остваривање права уплаћиван у једнакој
дужини трајања уплате на рачун два носиоца осигурања,
по захтјеву ће рјешавати надлежни орган носиоца осигурања на чији рачун је извршена уплата за дио стажа који је
претходио престанку радног односа запосленог.

Члан 6.
(Достава предмета)
У случају када надлежни орган у току поступка утврди
да допринос за минимум стажа осигурања потребног за
остваривање права или претежан дио тог доприноса није
уплаћиван према мјесту пребивалишта незапосленог лица,
него је уплаћиван на рачун носиоца осигурања према мјесту сједишта послодавца, предмет треба одмах доставити
надлежном органу друге споразумне стране на рјешавање,
гдје је и уплаћиван допринос.
Члан 7.
(Садржај предмета)
Предмет за остваривање права на новчану накнаду по
основу незапослености, из члана 6. овог споразума, треба
да садржи документацију прописану законима споразумних страна, а нарочито:
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- захтјев за новчану накнаду са подацима о незапосленом лицу - име и презиме, датум рођења, ЈМБГ, датум пријаве на евиденцију незапослених и датум подношења
захтјева или копију обрасца који се попуњава код надлежног бироа, а садржи наведене податке,
- податак о томе да ли је незапослено лице користило
право на новчану накнаду и у ком периоду,
- копију личне карте,
- одлуку о престанку радног односа,
- копију обрасца одјаве са осигурања,
- извод података из радне књижице или други доказ о
стажу прибављен у складу са важећим прописима,
- доказ из којег произлази податак о субјекту на чији је
рачун извршена уплата доприноса (извод из евиденције
надлежног органа и/или документ уплатиоца доприноса),
- потврду о просјечној нето плати подносиоца захтјева
за посљедња (пуна) три мјесеца рада,
- копију рачуна подносиоца захтјева на који би се уплаћивала новчана накнада.

Члан 8.
(Дужина стажа осигурања)
(1) Стажом осигурања који се рачуна као основ за утврђивање дужине трајања новчане накнаде за случај незапослености сматраће се стаж осигурања који је незапослено
лице остварило на територији Босне и Херцеговине и осталих република бивше СФРЈ.
(2) Стаж осигурања из претходног става овог члана
утврђује се увидом у радну књижицу подносиоца захтјева
или у други доказ прибављен у складу са важећим прописима.

Члан 9.
(Достава рјешења о новчаној накнади)
(1) У случају из члана 6. овог споразума, надлежни
орган који је рјешавао предмет обавезно ће један примјерак рјешења о утврђивању права на новчану накнаду
доставити надлежном органу код којег се незапослено
лице води на евиденцији незапослених ради праћења статуса незапосленог лица и један примјерак Федералном
заводу за запошљавање, односно Централној служби Завода за запошљавање Републике Српске или Заводу за запошљавање Брчко Дистрикта БиХ, ради вођења посебних
евиденција.
(2) Надлежни органи у току трајања права на новчану
накнаду, по хитном поступку, размјењују податке о евентуалним околностима које утичу на промјену и престанак
права.

Члан 10.
(Размјена података)
Споразумне стране обавезују се да ће водити посебне
евиденције о броју и начину рјешавања предмета по захтјевима за остваривање права на новчану накнаду незапослених лица из члана 1. овог споразума (дужина трајања,
висина и евентуалне околности које утичу на промјену и
престанак права) и најмање једном годишње размјењивати
предметне податке.
III - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
(Рјешавање спорних питања)
Евентуална спорна питања у вези са тумачењем и/или
примјеном овог споразума споразумне стране ће рјешавати
међусобним договором, с циљем да се незапосленим лицима омогући ефикасно остваривање права.
Члан 12.
(Ступање на снагу)
Споразум ступа на снагу даном потписивања, а објавиће се у “Службеним новинама Федерације БиХ”, “Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”.

18

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

Члан 13.
(Окончање незавршених предмета)
Сви поступци остваривања права на новчану накнаду
који даном ступања на снагу овог споразума нису правоснажно окончани завршиће се у складу са одредбама овог
споразума.

Члан 14.
(Измјене, допуне и отказ Споразума)
(1) Измјене и допуне овог споразума могу се вршити у
складу са поступком утврђеним за његово закључивање.
(2) Споразумне стране могу отказати овај споразум
писаним путем. Овај споразум престаје да важи протеком
рока од три (3) мјесеца од дана пријема писаног отказа
било које стране, а што се објављује у службеним гласилима споразумних страна.
Број: 01-3035/12
31. октобра 2012. године
Пале

За Завод за запошљавање
Републике Српске,
Милко Чолаковић, с.р.

Број: 01-35-2715/12
31. октобра 2012. године
За Федерални завод
за запошљавање,
Кенан Решо, с.р.

Број: 02-2777/12
31. октобра 2012. године
За Завод за запошљавање
Брчко Дистрикта БиХ,
Младенко Ненадић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине

Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија, у
предмету број АП 3153/09, рјешавајући апелацију Benkhira Aisse,
на основу члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 16.
став 4. тачка 9, члана 59. став 2. алинеја 2, члана 61. ст. 1. и 2. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине (“Службени гласник
Босне и Херцеговине”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:
- Миодраг Симовић, предсједник,
- Валерија Галић, потпредсједница,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Мато Тадић, судија и
- Мирсад Ћеман, судија,
на сједници одржаној 15. маја 2012. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ

О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

тив:

Дјелимично се усваја апелација Benkhira Aisse поднесена про-

- пресуда Суда Босне и Херцеговине бр. У-534/09 од 3. новембра 2009. године, У-464/09 од 2. октобра 2009. године и У-416/09
од 3. септембра 2009. године у односу на члан II/3д) Устава Босне
и Херцеговине и члан 5. став 1. тачка ф) Европске конвенције за
заштиту људских права и основних слобода.
Утврђује се повреда члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине
и члана 5. став 1. тачка ф) Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.
Укидају се пресуде Суда Босне и Херцеговине бр. У-534/09 од
3. новембра 2009. године, У-464/09 од 2. октобра 2009. године и У416/09 од 3. септембра 2009. године.
Одбацује се као недозвољена апелација Benkhira Aisse поднесена против:
- пресуда Суда Босне и Херцеговине бр. У-534/09 од 3. новембра 2009. године, У-464/09 од 2. октобра 2009. године и У-416/09
од 3. септембра 2009. године у односу на члан II/3е) Устава Босне
и Херцеговине и члан 6. став 1. Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода, због тога што је ratione materiae инкомпатибилна са Уставом Босне и Херцеговине.
Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.

Образложење
I - Увод
1. Benkhira Aissa (у даљем тексту: апелант), ког заступа
Кадрија Колић, адвокат из Сарајева, поднио је 12. октобра 2009.
године апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљем
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тексту: Уставни суд) регистровану под бројем АП 3153/09 против
пресуда Суда Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Суд БиХ) бр.
У-464/09 од 2. октобра 2009. године и У-416/09 од 3. септембра
2009. године.
2. Апелант је поднио захтјев за доношење привремене мјере
којом ће се забранити Министарству безбједности Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство безбједности) и сваком
другом органу власти у Босни и Херцеговини да га протјерају из
Босне и Херцеговине до нове одлуке Уставног суда.
3. Апелант је 16. новембра 2009. године поднио апелацију
регистровану под бројем АП 3571/09 против Пресуде Суда БиХ
број У-534/09 од 3. новембра 2009. године.
4. Уставни суд је Одлуком о допустивости број АП 1499/09 од
24. јуна 2009. године и Одлуком о допустивости број 2608/09 од
17. септембра 2009. године одбацио као недозвољену апелацију
коју је апелант поднио против пресуда Суда БиХ бр. У-219/09 од
1. јуна 2009. године и У-189/09 од 11. маја 2009. године (одређивање и продужење мјере надзора), односно пресуда Суда БиХ бр. У372/09 од 3. августа 2009. године и У-312/09 од 3. јула 2009. године (продужење мјере надзора), тј. у односу на члан II/3д), е), ф) и
м) Устава Босне и Херцеговине и чл. 5, 8. и 13. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Европска конвенција) и члан 2. Протокола број 4 уз Европску
конвенцију, због тога што је очигледно (prima facie) неоснована. У
односу на члан II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члан 6. став 1.
Европске конвенције, апелација је одбачена због тога што је ratione materiae инкомпатибилна са Уставом Босне и Херцеговине.
II - Поступак пред Уставним судом
5. На основу члана 22. ст. 1. и 2. Правила Уставног суда, од
Суда БиХ и Министарства безбједности Босне и Херцеговине –
Служба за послове са странцима (у даљем тексту: Служба за
послове са странцима), затражено је 28. маја 2010. године и 10.
априла 2012. године да доставе одговоре на апелацију.
6. Суд БиХ је одговор доставио 17. јуна 2010. године и 27.
априла 2012. године, а Служба за послове са странцима 11. јуна
2010. године и 19. априла 2012. године.
7. На основу члана 26. став 2. Правила Уставног суда, одговори на апелације достављени су апеланту 29. јуна 2010. године и 9.
маја 2012. године.
8. С обзиром на то да се апелације регистроване под бр. АП
3153/09 и АП 3571/09 тичу истог чињеничног и правног основа,
Уставни суд је, у складу са чланом 31. став 1. Правила Уставног
суда, одлучио да споји апелације, те води један поступак и донесе
једну одлуку под бројем АП 3153/09.
III - Чињенично стање
9. Чињенице предмета које произилазе из апелантових навода
и докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају на
сљедећи начин.
10. Служба за послове са странцима је рјешењима бр. УП1/19.5-07.3-4-4/09 од 27. августа 2009. године и 29. септембра
2009. године апеланту продужила мјеру надзора у означеном временском периоду ради спречавања слободног и неограниченог
кретања јер је утврђено да апелант представља пријетњу за јавни
поредак, јавни ред и мир или безбједност БиХ.
11. У образложењима наведених рјешења је истакнуто да се
апелантов статус није измијенио, нити су се измијениле околности
или разлози за измјену квалификације дате у Рјешењу о стављању
под надзор број УП-1/19.4.1.-07.3-48/09 од 5. маја 2009. године, те
побројаним рјешењима о продужењу надзора донесеним у периоду од 26. маја 2009. године до 27. августа 2009. године, на који
начин, према информацији Обавјештајно-безбједносне агенције (у
даљем тексту: ОБА) од 4. маја 2009. године, апелант и даље представља пријетњу за јавни поредак, јавни ред и мир или националну безбједност БиХ. Такође, указано је на то да је, у складу са чланом 7. Закона о кретању и боравку странаца и азилу (у даљем тексту: ЗКБСА), ОБА надлежна да врши безбједносне провјере за
странце с циљем утврђивања разлога безбједности БиХ. С обзиром на то да се разлози који су били основ за стављање странца
под надзор нису битно измијенили, примјеном члана 102. став 2.
ЗКБСА, сходно ставу 4. истог члана донесено је рјешење као у
диспозитиву. Најзад, када се не би продужила мјера стављања апеланта под надзор, како је даље наведено, то би било у супротности
са чланом 99. став 2. тачка б) ЗКБСА, којим је прописано да ће
странцу бити одређено стављање под надзор ако постоје основи
сумње да би слободно и неограничено кретање странца могло
угрозити јавни ред и мир или безбједност БиХ, односно у супротности и са чланом 102. став 2. истог закона, којим је прописано да
странац остаје под надзором док се разлози који су били основ за
стављање странца под надзор битно не измијене.

