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-ОНЕАДЕКВАТНОСТИЗВАНИЧНОГПРЕВОДА-

Сажетак
Овај рад је са чи њен као до при нос рас пра ви о устав но сти 

Бри сел ског спо ра зу ма („Пр вог спо ра зу ма о прин ци пи ма ко ји ре-
гу ли шу нор ма ли за ци ју од но са“) из ме ђу Бе о гра да и При шти не, од 
19. апри ла 2013. го ди не. У овом ра ду је при сут но на сто ја ње да се 
чи та ва ана ли за ба зи ра на чи ње ни ци да су Ре зо лу ци ја 1244 СБУН 
и ак ти до не ти на осно ву ње, упр кос ду го го ди шњем и озбиљ ном 
кр ше њу и то ле ри са њу тог кр ше ња, и да ље на сна зи и да је је ди но 
ле гал но ста ње оно ко је се у пот пу но сти ба зи ра на њи ма. У ра ду 
је ис так ну то пи та ње тач но сти пре во да Бри сел ског спо ра зу ма ко ји 
је од др жав них ор га на Ре пу бли ке Ср би је при хва ћен као зва ни чан. 
По себ но је зна чај но што је у пре во ду из о ста ло по ми ња ње устав-
ног за ко на као ак та из прав ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је ко јим би 
тре ба ло да бу де ре гу ли са на „су штин ска ауто но ми ја“ АП Ко со во и 
Ме то хи ја. 
Кључ не ре чи: Устав, спо ра зум, ре зо лу ци ја, устав ни за кон, при вре ме не 

ин сти ту ци је, са мо у пра ва, су штин ска ауто но ми ја.

На кон 78 да на агре си је НА ТО на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го-
сла ви ју, Са вет без бед но сти УН је, 10. ју на 1999. го ди не, усво јио 
ре зо лу ци ју 1244 ко јом је Ауто ном на по кра ји на Ко со во и Ме то хи-
ја при вре ме но из у зе та из прав ног си сте ма и ју рис дик ци је СРЈ и 
Ре пу бли ке Ср би је и ста вље на под упра ву Ује ди ње них на ци ја. Рат 
је та ко за у ста вљен, да ље жр тве рат ног су ко ба су спре че не, сна ге 
НА ТО су, као цен трал ни сег мент ме ђу на род них вој них сна га ушле 



СПМброј4/2014,годинаXXI,свеска46. стр.121-139.

122

на КиМ и ту ста ци о ни ра не, а СРЈ је у тек сту Ре зо лу ци је 1244 до би-
ла по твр ду те ри то ри јал ног ин те гри те та. Са ве зна Ре пу бли ка Ју го-
сла ви ја је прет ход но при хва ти ла овај аран жман, што је и отво ри ло 
мо гућ ност да до ђе до усва ја ња на ве де не ре зо лу ци је. Да кле, Ре зо-
лу ци је 1244 СБУН не би би ло без при стан ка СРЈ, а тај при ста нак 
је дат под при ну дом. И та при ну да је из вр ше на те шким кр ше њем 
ме ђу на род ног пра ва, пу тем вој не агре си је на СРЈ, то ком ко је су из-
вр ше ни и број ни зло чи ни про тив ци вил ног ста нов ни штва.

Иако је, да кле, Ре зо лу ци ја 1244 усво је на за хва љу ју ћи при-
стан ку ко ји је, стро го прав но по сма тра но, ни штав, јер је дат под 
про тив прав но из вр ше ном при ну дом, СРЈ и Ре пу бли ка Ср би ја као 
њен сук це сор, у од су ству мо гућ но сти да у до глед но вре ме по вра те 
кон тро лу над Ко со вом и Ме то хи јом, др же се, већ ду же од 15 го ди-
на, Ре зо лу ци је 1244 као ма кар де кла ра тор не по твр де да су Ко со во 
и Ме то хи ја њи хов са став ни део. 

И на кон про тив прав ног про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва 
17. фе бру а ра 2008. го ди не и по ку ша ја ре ла ти ви зо ва ња зна ча ја Ре-
зо лу ци је 1244 СБУН за те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је у са ве-
то дав ном ми шље њу Ме ђу на род ног су да прав де од 22. ју ла 2010. 
го ди не, Ре зо лу ци ја 1244 је на ста ви ла да про из во ди прав но деј ство 
и да бу де кључ ни осло нац Ср би ји у бор би, на ме ђу на род ном пла ну, 
за по твр ду и очу ва ње ње ног те ри то ри јал ног ин те гри те та. На том 
пла ну, она је ком пле мен тар на са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је.

1.ОЛЕГАЛНОСТИКОГТЕКСТАСЕРАСПРАВЉА?

Има ју ћи у ви ду зна чај Ре зо лу ци је 1244 СБУН за те ри то ри јал-
ни ин те гри тет Ср би је, као и чи ње ни цу да је то акт ко ји је ус по ста-
вио и ре гу ли сао ста ње на Ко со ву и Ме то хи ји ко је ни је дан ка сни ји 
акт ни је на ле га лан на чин до вео у пи та ње, сма трам да је нео п ход но 
да се и код оце не ле гал но сти Бри сел ског спо ра зу ма од 19. апри ла 
2013. го ди не („Пр вог спо ра зу ма о прин ци пи ма ко ји ре гу ли шу нор-
ма ли за ци ју од но са“) по ђе од то га да је ва же ћи прав ни ре жим на 
Ко со ву и Ме то хи ји онај ре жим ко ји се за сни ва на тој ре зо лу ци ји и 
да се он мо ра ува жа ва ти и по што ва ти у свим ње го вим еле мен ти ма.

На ве де ни за кљу чак ва жи и за по сту пак оце не устав но сти 
Бри сел ског спо ра зу ма ко ји је тре нут но у то ку пред Устав ним су-
дом Ре пу бли ке Ср би је.

На јав ној рас пра ви одр жа ној у Устав ном су ду Ре пу бли ке Ср-
би је по во дом пред ло га за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но-
сти па ра фи ра ног „Пр вог спо ра зу ма о прин ци пи ма ко ји ре гу ли шу 
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нор ма ли за ци ју од но са“ из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и При вре-
ме них ин сти ту ци ја са мо у пра ве у При шти ни, од 19. апри ла 2013. 
го ди не, одр жа ној 24. ју на 2014. го ди не, мо ја крат ка усме на ин тер-
вен ци ја се све ла са мо на мол бу да се пре ци зно од ре ди са др жи на 
тек ста о чи јој устав но сти рас пра вља мо и о чи јој устав но сти Устав-
ни суд тре ба да до не се од лу ку. Ово сто га што је Бри сел ски спо ра-
зум за кљу чен на ен гле ском је зи ку, тј. пот пи са на су два при мер ка 
тек ста на ен гле ском ко ји би тре ба ло да бу ду иден тич ни (ма да ми 
то не зна мо за си гур но, јер нам ни су до ста вље ни), а пред уче сни ке 
у рас пра ви и пред су ди је је из нет текст на срп ском, за ко ји, prima
facie и чак и без чи та ња ен гле ске вер зи је, мо гу да за кљу чим да ни је 
у не ким бит ним де ло ви ма до бро пре ве ден.

2.ПИТАЊЕВАЉАНОСТИЗВАНИЧНОГ
ПРЕВОДАБРИСЕЛСКОГСПОРАЗУМА

У по зи ву за уче шће у јав ној рас пра ви одр жа ној 24. ју на 2014. 
го ди не на осно ву чла на 38. став 3. За ко на о Устав ном су ду, ко ји 
је пред сед ни ца Устав ног су да, Ве сна Илић-Пре лић, упу ти ла гру пи 
на уч них рад ни ка 5. ју на 2014. го ди не, на ве де но је да се јав на рас-
пра ва одр жа ва „по во дом пред ло га за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну устав но сти па ра фи ра ног ‘Пр вог спо ра зу ма о прин ци пи ма ко ји 
ре гу ли шу нор ма ли за ци ју од но са’ из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
и При вре ме них ин сти ту ци ја са мо у пра ве у При шти ни, од 19. апри-
ла 2013. го ди не“. У ма те ри ја лу до ста вље ном уче сни ци ма у јав ној 
рас пра ви са др жан је до ку мент/из ве штај су ди је из ве сти о ца Ми ла на 
Ста ни ћа у ко ме су са др жа ни основ ни еле мен ти и основ на пи та ња 
ко ја тре ба да бу ду пред мет рас пра ве и ка сни је од лу чи ва ња, као и 
„Пред лог за оце ну устав но сти и за ко ни то сти па ра фи ра ног ‘Пр вог 
спо ра зу ма о прин ци пи ма ко ји ре гу ли шу нор ма ли за ци ју од но са’ из-
ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и вла де са мо зва не др жа ве ко сов ских 
Ал ба на ца“ ко ји је под не ла гру па гра ђа на 8. ма ја 2013. го ди не.

У на ве де ном из ве шта ју су ди је из ве сти о ца из не то је да је Ге-
не рал ни се кре та ри јат Вла де до ста вио Су ду „ове ре ни пре вод на 
срп ски је зик тек ста оспо ре ног Спо ра зу ма, са ко пи јом ори ги нал ног 
тек ста Спо ра зу ма, за кључ ком Вла де 05 Број 02-355702013 од 22. 
апри ла 2013. го ди не ко јим је Вла да при хва ти ла оспо ре ни Спо ра-
зум и по зи тив но ми шље ње Ре пу блич ког се кре та ри ја та за за ко но-
дав ство да то ве за но за на ве де ни За кљу чак Вла де“. У ма те ри ја лу 
за при пре му јав не рас пра ве са др жан је, и то као ци ти ран текст у 
на ве де ном из ве шта ју су ди је из ве сти о ца, пре вод на срп ски је зик па-
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ра фи ра ног „Пр вог спо ра зу ма о прин ци пи ма ко ји ре гу ли шу нор ма-
ли за ци ју од но са“ и на ве де ни За кљу чак Вла де о при хва та њу Спо-
ра зу ма. Ори ги нал ни текст Спо ра зу ма, на ен гле ском је зи ку, ни је 
до ста вљен уче сни ци ма у јав ној рас пра ви.

По ред све у куп но ни ског но мо тех нич ког ни воа и ква ли те та 
тек ста Спо ра зу ма, већ на пр ви по глед збу њу ју нај ма ње два из ра за 
упо тре бље на у ње го вој вер зи ји на срп ском је зи ку. Од мах је ви ше 
не го ја сно да се ра ди о по гре шном пре во ду са ен гле ског је зи ка, и 
то о гре шка ма та кве при ро де да мо гу да иза зо ву ве ли ке про бле ме и 
пот пу но из ме не су шти ну од ред би у ко ји ма се на ла зе.

2.1.Проблематичнипреводброј1

Нај пре, у тач ки 2. Спо ра зу ма на срп ском је зи ку пи ше, у 
по гле ду Асо ци ја ци је/За јед ни це оп шти на у ко ји ма Ср би чи не ве-
ћин ско ста нов ни штво на Ко со ву, да ће оне би ти ус по ста вље на на 
осно ву Ста ту та, а за тим, у тре ћој ре че ни ци из те тач ке, и сле де ће: 
„Прав не га ран ци је ће пру жи ти ме ро дав но пра во и устав но пра во 
(укљу чу ју ћи и пра ви ло дво тре ћин ске ве ћи не)“.

Не са мо да је не ја сан сми сао ку му ли са ња „ме ро дав ног пра-
ва“ и „устав ног пра ва“, из ко га би про ис те кло да „устав но пра во“ 
ни је ме ро дав но у да том слу ча ју, већ по себ но чу ди са мо по зи ва ње 
на „устав но пра во“. На и ме, устав но пра во је гра на пра ва, а не у о-
би ча је но је да се је дан акт по зи ва или упу ћу је на не ку гра ну пра-
ва, већ се обич но упу ћу је на не ку кон крет ну од ред бу, кон кре тан 
про пис, гру пу од ред би или про пи са, па чак, ма да ре ђе, и на чи та-
ву ре гу ла ти ву из не ке обла сти, али ко ја ни је озна че на као не ка од 
гра на пра ва. У кон крет ном слу ча ју, по што по сто ји устав ни си стем 
Ре пу бли ке Ср би је и не ле гал ни „устав и устав ни си стем“ не ле гал но 
про гла ше не ко сов ске „др жа ве“, и по што су пот пи сни ци спо ра зу-
ма пред сед ник Вла де Ре пу бли ке Ср би је и осо ба ко ја се бе пред ста-
вља као пред сед ни ка „Вла де Ко со ва“ (а и по сред ник код пре го во ра 
и за кљу че ња Спо ра зу ма и га рант ње го вог по што ва ња, ЕУ, чи ји је 
Ви со ки пред став ник та ко ђе ње гов пот пи сник, по ка зу је тен ден ци ју, 
упр кос не сла га њу свих др жа ва чла ни ца, при зна ва ња др жав ног ста-
ту са Ко со ва, па и ста ту са пред сед ни ка „Вла де Ко со ва“), по ста вља 
се пи та ње, уко ли ко се за и ста ра ди о по зи ва њу Спо ра зу ма на „устав-
но пра во“, о ком устав ном пра ву се ра ди: срп ском, ко сов ском или 
оба. Ко нач но, иако се за про ме ну и Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и тзв. 
„Уста ва Ре пу бли ке Ко со во“ тра жи, уз оста ле про це ду рал не усло ве, 
и дво тре ћин ска ве ћи на свих по сла ни ка у од го ва ра ју ћим скуп шти-
на ма (у тзв. „Уста ву Ре пу бли ке Ко со во“ зах тев за дво тре ћин ском 
ве ћи ном је при су тан за ви ше вр ста скуп штин ских од лу ка), ипак се 
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чи ни да би по зи ва ње на „пра ви ло дво тре ћин ске ве ћи не“ у за гра ди 
на кра ју ци ти ра не ре че ни це из тач ке 2. Спо ра зу ма пре тре ба ло да 
се од но си на усва ја ње не ког кон крет ни јег ак та.

У не ким ме ди ји ма се, од мах по пот пи си ва њу Бри сел ског 
спо ра зу ма, по ја ви ла ње го ва ко пи ја, са сво је руч ним па ра фом Иви-
це Да чи ћа и Ке трин Ештон, из ко је се ви ди да на ве де на ре че ни ца 
у из вор ном тек сту гла си: „Legalguaranteeswillbeprovidedbyap-
plicablelawandconstitutionallaw(includingthe2/3majorityrule).“1) 
Исти текст је, до ду ше не у об ли ку ко пи је са сво је руч ним пот пи сом, 
већ у пре пи са ном об ли ку, са др жан у „Из ве шта ју о до са да шњем 
про це су по ли тич ког и тех нич ког ди ја ло га са При вре ме ним ин сти-
ту ци ја ма са мо у пра ве у При шти ни уз по сре до ва ње Европ ске уни је, 
укљу чу ју ћи про цес им пле мен та ци је по стиг ну тих до го во ра“, ко ји 
је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је при хва ти ла Од лу ком од 
26. апри ла 2013. го ди не.2)

Са си гур но шћу мо же мо ре ћи да упо тре бље ни из раз „consti-
tutional law“ ни је тре ба ло пре ве сти као „устав но пра во“, већ као 
„устав ни за кон“. Ен гле ска реч „law“ мо же се пре ве сти и као „пра-
во“ и као „за кон“. И иако се у ан гло сак сон ским прав ним си сте ми ма 
за ак те ко ји од го ва ра ју на шим за ко ни ма че шће ко ри сти реч „асt“ 
а ре ђе „law“, из раз „constitutionalact“ би мо гао да се од но си и на 
сам устав (реч „асt“ зна чи и „акт“, тј „прав ни акт“, у нај ши рем 
сми слу те ре чи), па је за то за „устав ни за кон“ бо љи из раз „constitu-
tionallaw“. У пре во ди ма Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не 
ко ји се на ла зе на ин тер нет стра ни ца ма Вла де Ре пу бли ке Ср би је,3) 
Устав ног су да Ре пу бли ке Ср би је,4) Стал не ми си је Ре пу бли ке Ср-
би је при УН5) итд, из раз „устав ни за кон“, из чла на 205,6) пре ве ден 

1) Нпр. „Текст Бри сел ског спо ра зу ма“, Блиц, 19. април 2013. го ди не, http://www.blic.rs/Ve-
sti/Te ma-Da na/378674/Tekst-bri sel skog-spo ra zu ma (20/07/2014).

2) „Из ве штај о до са да шњем про це су по ли тич ког и тех нич ког ди ја ло га са При вре ме ним 
ин сти ту ци ја ма са мо у пра ве у При шти ни уз по сре до ва ње Европ ске уни је, укљу чу ју ћи 
про цес им пле мен та ци је по стиг ну тих до го во ра“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 
број 38/13. 

3) „Устав Ре пу бли ке Ср би је“, http://www.sr bi ja.gov.rs/ci nje ni ce_o_sr bi ji/ustav.php. 

4) „Устав Ре пу бли ке Ср би је“, http://www.ustav ni.sud.rs/pa ge/vi ew/139-100028/ustav-re pu bli-
ke-sr bi je.

5) „Con sti tu tion of the Re pu blic of Ser bia“, http://www.un.int/ser bia/Usta vRS_pdf.pdf.

6)  Члан 205. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је гла си:
 „Устав ни за кон
 Члан 205.
 За спро во ђе ње про ме не Уста ва до но си се устав ни за кон.  

Устав ни за кон се до но си дво тре ћин ском ве ћи-
ном од укуп ног бро ја на род них по сла ни ка.“
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је као „constitutionallaw“.7) Пре вод из ра за „Устав ни за кон“ ре чи ма 
„Constitutionallaw“ при су тан је и, ре ци мо, у не зва нич ном пре во-
ду Устав ног за ко на за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 10. 
но вем бра 2006. го ди не, ко ји је са чи ни ла Аме рич ка адво кат ска ко-
мо ра.8)

У дру гој ре че ни ци чла на 182. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би-
је на ве де но је да ће „су штин ска ауто но ми ја“ Ауто ном не по кра ји не 
Ко со во и Ме то хи ја би ти ре гу ли са на „по себ ним за ко ном“ ко ји ће 
би ти до нет у по ступ ку за про ме ну Уста ва: „Су штин ска ауто но ми-
ја Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја уре ди ће се по себ ним 
за ко ном ко ји се до но си по по ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну Уста-
ва.“ Тај по сту пак пред ви ђен за про ме ну Уста ва би, пре ма чла ну 
203. ста во ви 6. и 7. Уста ва, под ра зу ме вао дво тре ћин ску ве ћи ну од 
укуп ног бро ја по сла ни ка На род не скуп шти не и, због зна ча ја ма те-
ри је ко ја се ре гу ли ше, оба ве зни ре фе рен дум. Иако се у ци ти ра ном 
чла ну 182. став 2. Уста ва акт ко јим се уре ђу је „су штин ска ауто но-
ми ја“ Ко со ва и Ме то хи је на зи ва „по себ ним за ко ном“, услед чи ње-
ни це да се он усва ја по по ступ ку за про ме ну Уста ва и за ње га се 
у те о ри ји и прак си ко ри сти из раз „устав ни за кон“, ко ји је у са мом 
Уста ву ко ри шћен је ди но у на ве де ном чла ну 205. ко ји се од но си на 
„устав ни за кон“ као спро вод бе ни акт код про ме не Уста ва.

Та ко, го во ре ћи о пред ме ту кон тро ле устав но сти од стра не 
устав них су до ва (раз ма тра ју ћи да ли и на ко ји на чин та квој кон-
тро ли под ле жу: устав ни аманд ма ни, за ко ни, ме ђу на род ни уго во-
ри и оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва, као и оста ли 
прав ни ак ти9)), Оли ве ра Ву чић, Вла дан Пе тров и Дар ко Си мо вић 
су ме ђу за ко ни ма по себ но из дво ји ли ка те го ри ју устав них за ко на, 
као ака та чи ја је „при ро да осо бе на“, ис та кав ши да се под овим на-
зи вом под ра зу ме ва ју че ти ри вр сте ака та: за ко ни са сна гом уста ва 
ко ји ма се де ли мич но ре гу ли ше устав на ма те ри ја, прав ни ак ти ко ји 
7) Пре вод тог чла на гла си:
 „Con sti tu ti o nal law
 Ar tic le 205
 A con sti tu ti o nal law shall be enac ted for the en for ce-

ment of the amend ments to the Con sti tu tion. 
 A con sti tu ti o nal law shall be adop ted by a two-third ma-

jo rity of the to tal num ber of de pu ti es.“ 

8) Con sti tu ti o nal Law on Im ple men ta tion of the Con sti tu tion of the Re pu blic of Ser bia, Unof-
fi cial tran sla tion, ABA/CE E LI, No vem ber 2006, http://www.osce.org/ser bia/26966?dow nlo-
ad=true (20/08/2014).

9) Ти „оста ли прав ни ак ти“ су: под за кон ски прав ни ак ти, оп шти прав ни ак ти ор га ни за-
ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, ко лек тив ни уго во ри, прав ни ак ти је ди ни ца 
те ри то ри јал не де цен тра ли за ци је, оп шти ак ти по ли тич ких стра на ка, удру же ња гра ђа на 
и син ди ка та.



БранкоМ.Ракић Прилогзарасправуоуставностибриселског...

127

се на ла зе из ме ђу уста ва и обич них за ко на (ко ји се до но се по те-
жем по ступ ку у од но су на обич не за ко не, али по лак шем по ступ ку 
у од но су на устав, по пут нпр. „ор ган ских за ко на“ из фран цу ског 
прав ног си сте ма), за ко ни за спро во ђе ње уста ва (тзв. спро вод бе ни 
за ко ни, по пут „устав ног за ко на“ из на пред на ве де ног чла на 205. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не) и устав ни за ко ни о из-
ме на ма и до пу на ма уста ва (као, уз устав не аманд ма не, је дан од два 
об ли ка мо ди фи ко ва ња уста ва).10) Го во ре ћи о пр вој од на ве де не че-
ти ри ка те го ри је ака та ко ји пот па да ју под по јам „устав них за ко на“, 
ауто ри на во де не ко ли ко при ме ра: нај пре, при мер та квог за ко на је 
Устав ни за кон ФНРЈ из 1953. го ди не; за тим, ови ауто ри го во ре о 
мо гућ но сти да устав на ма те ри ја у не кој др жа ви бу де ре гу ли са на у 
не ко ли ко устав них за ко на, ко ји, по сма тра ни за јед но, чи не устав те 
зе мље, тзв. „не ко ди фи ко ва ни устав“. Ко нач но, у ову ка те го ри ју, по 
на ве де ним ауто ри ма, спа да ју за ко ни ко ји ма се ре гу ли ше ма те ри ја 
та ко ве ли ког зна ча ја да је пред ви ђе но да се они усва ја ју у по ступ ку 
ко ји се при ме њу је код усва ја ња уста ва. О овој по след њој гру пи они 
ка жу сле де ће:

„Због зна ча ја од ре ђе ног пи та ња, устав мо же пред ви де ти да 
ће то пи та ње би ти ре гу ли са но за ко ном ко ји се до но си пре ма по-
ступ ку за про ме ну уста ва, тј. устав ним за ко ном. Та ко, Устав Хр ват-
ске од 1991. го ди не пред ви ђа да се о Устав ном су ду до не се Устав ни 
за кон, а Устав Ср би је од 2006. да ће су штин ска ауто но ми ја Ко со ва 
и Ме то хи је би ти уре ђе на за ко ном ко ји се до но си пре ма по ступ ку 
за про ме ну уста ва. У на ве де ним слу ча је ви ма, устав ни за ко ни су, у 
ства ри, устав ни ак ти. Они има ју устав ну сна гу и до но се се пре ма 
по ступ ку за до но ше ње, тј. про ме ну уста ва. Сма тра мо да овиустав-
низаконинемогубитипредметконтролеуставности.“11)

О то ме да ли ова вр ста за ко на има јед на ку прав ну сна гу као и 
сам устав и да ли мо же или не мо же би ти пред мет кон тро ле устав-
но сти мо гу ће је и друк чи је схва та ње. То за ви си од то га да ли се 
пред ност да је чи ње ни ци да се ова вр ста ака та до но си по по ступ ку 
за усва ја ње уста ва, укљу чу ју ћи и из ја шња ва ње гра ђа на на ре фе рен-
ду му ко је је нео п ход но због зна ча ја ма те ри је ко ја се ре гу ли ше, или 
чи ње ни ци да је до но ше ње ових ака та пред ви ђе но Уста вом, ко ји је 
дао ман дат за њи хо во до но ше ње, па то по вла чи ни жи хи је рар хиј-
ски ни во ак та на ста лог на осно ву тог ман да та у од но су на акт ко ји 
је ман дат дао. Ипак, кад је у пи та њу „по себ ни за кон“ („устав ни за-
кон“) ко јим се уре ђу је су штин ска ауто но ми ја Ауто ном не по кра ји не 

10) Оли ве ра Ву чић, Вла дан Пе тров, Дар ко Си мо вић, Уставнисудовибивших југословен-
скихрепублика–теорија,норма,пракса, Бе о град, До си је сту дио, 2010, стр. 131-148.

11) Ibidem, стр. 134.
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Ко со во и Ме то хи ја, чи ни се да, не за ви сно од на ве де не фор мал не 
ди ле ме, Устав Ре пу бли ке Ср би је су штин ски не отва ра мо гућ ност 
за кон тро лу устав но сти тог „по себ ног за ко на“. Ово је по сле ди ца 
раз ли ко ва ња по кра јин ске ауто но ми је и су штин ске ауто но ми је ко је 
је са др жа но у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, о че му Рат ко Мар ко вић 
ка же сле де ће:

„... две ауто ном не по кра ји не не ма ју јед нак по ло жај. У јед ној 
се оства ру је 'су штин ска', а у дру гој 'не су штин ска' ауто но ми ја. Та-
ко у Ауто ном ној по кра ји ни Ко со во и Ме то хи ја по сто ји 'су штин ска 
ауто но ми ја', ко ја тек тре ба да се уре ди 'по себ ним за ко ном ко ји се 
до но си по по ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну Уста ва.' По што је у 
чла ну 182. ста ву 1. ре че но 'Ауто ном не по кра ји не су ауто ном не те ри-
то ри јал не за јед ни це осно ва не Уста вом, у ко ји ма гра ђа ни оства ру ју 
пра во на по кра јин ску ауто но ми ју', то зна чи да се и у Ауто ном ној 
по кра ји ни Ко со во и Ме то хи ја оства ру је по кра јин ска ауто но ми ја, 
са мо ов де 'су штин ска'. По кра јин ске ауто но ми је има или не ма. Тај 
по јам у устав ној те о ри ји и прак си има сво ју су шти ну, па би из раз 
'су штин ска ауто но ми ја' (не по знат у устав но прав ној те о ри ји) тре ба-
ло да из ра зи сте пен ауто ном но сти ко ји је из над су шти не по кра јин-
ске (те ри то ри јал не) ауто но ми је. Ако су штин ска ауто но ми ја зна чи 
пот пу ну ауто но ми ју три др жав не вла сти на од ре ђе ној те ри то ри ји, 
то ви ше ни је по кра јин ска ауто но ми ја, тај сте пен ауто ном но сти има 
дру га чи ју су шти ну од те ри то ри јал не ауто но ми је, ка рак те ри стич ну 
за др жав ну су ве ре ност.“12)

Ка ко се од ред бе Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ко је ре гу ли шу 
ауто но ми ју ауто ном них по кра ји на од но се на по кра јин ску ауто но-
ми ју, а ка ко је „су штин ска ауто но ми ја“ ко ју тре ба да има АП КиМ, 
иако и са ма вид по кра јин ске ауто но ми је, ипак са др жин ски „из над 
су шти не по кра јин ске (те ри то ри јал не) ауто но ми је“, он да не по сто ји 
устав ни ре пер пре ма ко ме би се од ре ђи ва ла ускла ђе ност по себ ног 
за ко на ко јим се уре ђу је су штин ска ауто но ми ја КиМ са Уста вом. Тај 
ре пер не би мо гле да бу ду ни уста вом утвр ђе не над ле жно сти са ме 
Ре пу бли ке Ср би је. О то ме у на пред ци ти ра ном члан ку та ко ђе пи ше 
Рат ко Мар ко вић. Го во ре ћи о чла ну 97. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 
из 2006. го ди не у ко ме су так са тив но на бро ја не над ле жно сти Ре-
пу бли ке Ср би је и ис ти чу ћи не по треб ност јед ног та квог чла на, чи-
је по сто ја ње мо же да има сми сла у фе де ра тив ним др жа ва ма, ра ди 
раз гра ни че ња над ле жно сти фе де рал не др жа ве и фе де рал них је ди-
ни ца, али не и у уни тар ној др жа ви, где се у уста ву так са тив но на-
бра ја ју над ле жно сти је ди ни ца те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не 

12) Рат ко Мар ко вић, „Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006 – кри тич ки по глед“, АналиПравног
факултетауБеограду, бр. 2, 2006, стр. 33.
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са мо у пра ве, али не и са ме др жа ве, чи је се над ле жно сти под ра зу-
ме ва ју, Рат ко Мар ко вић ука зу је да ова од ред ба мо же да има не ког 
сми сла је ди но због по сто ја ња од ре да ба о „су штин ској ауто но ми ји“ 
КиМ: „По сто ја ње овог чла на ипак по вла чи за со бом јед ну прав ну 
по сле ди цу. У пре ам бу ли и чла ну 182. ста ву 2. Уста ва ре че но је да се 
у Ауто ном ној по кра ји ни Ко со во и Ме то хи ја оства ру је тзв. су штин-
ска ауто но ми ја. По сто ја ње чла на 97. Уста ва зна чи да та су штин ска 
ауто но ми ја не мо же об у хва ти ти пи та ња из над ле жно сти Ре пу бли ке 
Ср би је на ве де на у том чла ну. Ме ђу тим, ка ко се за кон о су штин ској 
ауто но ми ји Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја 'до но си по 
по ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну Уста ва', он ће мо ра ти, уко ли ко 
же ли да об у хва ти не ко од пи та ња на ве де них у чла ну 97. Уста ва, да 
тај члан Уста ва про ме ни или да утвр ди да је чи тав тај члан пре стао 
да ва жи.“13) Ов де би се, за пра во, ра ди ло о ком би на ци ји, у окви ру 
истог прав ног ак та, „по себ ног за ко на“ из чла на 182. став 2, и „ак та 
о про ме ни Уста ва“ из чла на 203. Уста ва, и та ко ком би но ва ни акт не 
би мо гао да под ле же устав но суд ској кон тро ли.

У сва ком слу ча ју, оно што је кључ ни за штит ни ме ха ни зам за 
очу ва ње ре пу блич ког су ве ре ни те та пред мо гућ но шћу ус по ста вља-
ња су штин ске ауто но ми је АП КиМ ко ја ни је ни ти од ре ђе на ни ти 
оме ђе на, је сте про це ду ра до но ше ња по себ ног за ко на ко јим се уре-
ђу је та су штин ска ауто но ми ја, ко ја од го ва ра про це ду ри про ме не 
уста ва, ко ја под ре зу ме ва не са мо дво тре ћин ску ве ћи ну свих по сла-
ни ка у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је, већ и ре фе рен дум, 
чи ме се од лу чи ва ње о пи та њи ма су ве ре ни те та ста вља у ру ке на ро-
да, као но си о ца су ве ре ни те та.

Да кле, да се вра ти мо не тер ми но ло шко пи та ње ко је нас ов де 
ин те ре су је, пре ма на у ци устав ног пра ва, „по себ ни за кон“ из чла на 
182. став 2. Уста ва је вр ста „устав ног за ко на“. И за ње го во усва ја ње 
у На род ној скуп шти ни нео п ход на је дво тре ћин ска ве ћи на од укуп-
ног бро ја на род них по сла ни ка.

И у пре во ди ма или при ка зи ма „Бри сел ског спо ра зу ма“ ко ји 
су се по ја ви ли у штам пи од мах по ње го вом пот пи си ва њу, у тре ћој 
ре че ни ци тач ке 2. фи гу ри рао је углав ном из раз „устав ни за кон“,14) 
а мно го ре ђе се, као ре ци мо на ин тер нет стра ни ци РТС или По ли-

13) Ibidem, стр. 15.

14)  Ре ци мо:
 „Ово је тест спо ра зу ма: про чи тај те шта су се до го во ри ле срп ска и ал бан ска стра на у 

Бри се лу“, Телеграф, 19. април 2014. го ди не,http://www.telegraf.rs/vesti/politika/658026-
ovo-je-tekst-sporazuma-procitajte-sta-su-se-dogovorile-srpska-i-albanska-strana-u-briselu,

 „ Те кс т Бриселског споразума“, РТВ,  1 9. април 2013. године, ht tp:// www.rt v.rs/sr_ci/
politika/tekst-briselskog -s porazuma_386720.html,
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ти ке, по ја вио из раз „устав но пра во“ (при че му је из раз „applicable
law“ у оба слу ча ја пре ве ден као „ва же ћи за кон“, што пре вод чи ни 
још бе сми сле ни јим).15)

Та ко ђе и пред став ни ци вла сти у Ср би ји у сво јим из ја ва ма 
го во ре о то ме да Ср би ја тре ба да ре гу ли ше прав ни по ло жај КиМ 
„устав ним за ко ном“. Та ко је у ин тер нет из да њу ча со пи са Но ва срп-
ска по ли тич ка ми сао, 9. ок то бра 2010. го ди не, пре не та из ја ва у том 
прав цу ди рек то ра Вла ди не Кан це ла ри је за КиМ: „Ди рек тор Кан-
це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју Мар ко Ђу рић из ја вио је да нас да 
Ср би ја ра ди све што од ње за ви си ка да је у пи та њу ди на ми ка при-
ме не Бри сел ског спо ра зу ма.... - Наш прав ни оквир је не што што је 
да тост. Пред ви ђе но је да у јед ном тре нут ку усво ји мо устав ни за кон 
ко јим ће би ти де фи ни сан по ло жај Ко со ва у са ста ву Ср би је. У јед-
ном тре нут ко тре ба да укло пи мо оно што је у по ли тич ком сми слу 
до го во ре но у наш прав ни си стем да би има ли прав ну си гур ност 
ду го роч но – пре ци зи рао је Ђу рић.“16) А око го ди ну да на ра ни је, 12. 
но вем бра 2013. го ди не, исти зва нич ник је дао слич ну из ја ву днев-
ном ли сту „Да нас“, са мо та да у свој ству са вет ни ка Пред сед ни ка 
Ре пу бли ке: „Уста вом Ср би је је пред ви ђе но да ће се за ре гу ли са-
ње пи та ња ста ту са ауто но ми је КиМ до не ти по се бан устав ни за-
кон, па је ло гич ни је да се оба ве по ли тич ки пре го во ри ко ји ће ство-
ри ти пред у сло ве за до но ше ње та квог за ко на ко ји ће ре флек то ва ти 
по стиг ну те до го во ре, о ко ме ће се из ја сни ти и Вла да и На род на 
скуп шти на и по по тре би све дру ге др жав не ин сти ту ци је – ка же за 
Да нас Мар ко Ђу рић, са вет ник пред сед ни ка Ср би је и пот пред сед-
ник срп ског де ла Од бо ра за при ме ну Бри сел ског спо ра зу ма, од го-
ва ра ју ћи на пи та ње да ли би си ту а ци ја би ла по ли тич ки ја сни ја да 
је Устав ни суд Ср би је оце нио устав ност Бри сел ског спо ра зу ма пре 

 „Шта се наво ди  у спораз ум у? “, Б92, 19. април 2013. годин е,  http://www.b92.net/info/ 
vesti/ index .php?yyyy=2013&mm=0 4&d d=19&nav _c at egory=640&nav_id=7067 23 , „Текст 
Брисел ско г спораз ум а“ , Блиц, 19. април 2013. године ,  http://www.blic.rs/ Ves ti /Tema-Da-
na/37 86 74 /Tekst-brisel sk og -sporazuma (2 0/0 7/2014), 
„ Ор игиналан текст Бриселског  сп оразума“ ,  Press, 19. април 2013. године,  h ttp://www.
pressonline.rs/info/ po li tika/269887/ ori ginalan- te ks t-briselskog-sporazuma. htmlитд .

15)    „Текст  Бри селског споразума“, РТВ, 1 9.  април 2013. годи не,  http://www.rtv.rs/s r_ ci /
politika /tekst-b ri se lskog-sporazuma_3867 20 .h tml,

  „Ш та пиш е у спо разум у“ ,  naslovi.net, 19. а прил 2013 . год ине ,  http: //www.n as lo vi.net/20-
13-04-1 9/ politi ka /sta-pise-u -sporaz umu/53865 29 .

  У оба  на ведена  из вор а прев од  треће реченице из тачке 2. гласи: „Правне гаранције 
биће обезбеђене у складу с важећим законом и уставним правом (укључујући правило 
двотрећинске већине).“

16)  „                                         Марко Ђурић: Ми чинимо све што од нас зависи када је у питању динамика приме-
не Бриселског споразума“, Новасрпскаполитичкамисао,9.10.2 01 4. године,  http://www.
nspm. rs /hron ika/marko -djur ic-mi-c ini mo-sve-s to- od -nas- za visi-k ad a-je-u-p itanju-din amika -
prime ne-bris el sk og-sporaz uma .html?al phabet=c#yv Com ment115406.
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ло кал них ко сов ских из бо ра.“17) И на са мој јав ној рас пра ви пред 
Устав ним су дом од 24. ју на 2014. го ди не, ми ни стар прав де Ни ко-
ла Се ла ко вић је ука зао на по тре бу уре ђе ња су штин ске ауто но ми је 
Ко со ва и Ме то хи је устав ним за ко ном, што Но ва срп ска по ли тич-
ка ми сао, пре у зев ши вест аген ци је Фо нет, пре но си на сле де ћи на-
чин: „Ми ни стар прав де оце нио је да је по ли тич ки кон текст та кав 
да су штин ска ауто но ми ја Ко со ва и Ме то хи је мо ра да се утвр ди у 
пре го во ри ма с При шти ном пре до но ше ња од го ва ра ју ћег Устав-
ног за ко на.“18) Ово су са мо не ки од при ме ра по зи ва ња нај ви ших 
функ ци о не ра на по тре бу и оба ве зу до но ше ња „устав ног за ко на“ 
ра ди ре гу ли са ња су штин ске ауто но ми је КиМ и ње го вог ста вља ња 
у кон текст Бри сел ског спо ра зу ма и пре го во ра са пред став ни ци ма 
ко смет ских Ал ба на ца.

Ина че тре ба на по ме ну ти да тзв. „Устав Ре пу бли ке Ко со во“ 
не по зна је по јам устав ног за ко на ни ти не ког за ко на ко ји би био 
усва јан по про це ду ри пред ви ђе ној за устав не про ме не, да кле за ко-
ји би мо гао би ти ко ри шћен из раз устав ни за кон.

У струч ним ра до ви ма, чак и оним за ко је се не би мо гло ре ћи 
да пре те ра но др же срп ску стра ну, та ко ђе је при сут на не дво сми сле-
на тврд ња да се из раз „constitutionallaw“ из тре ће ре че ни це тач ке 
2. Бри сел ског спо ра зу ма од но си на устав ни за кон из прав ног си-
сте ма Ре пу бли ке Ср би је. Та ко Фи лип Еј дус пи ше:

„Бе о град је у не бро је ним при ли ка ма по но сно ин си сти рао на 
'ста ту сној не у трал но сти' Бри сел ског спо ра зу ма. Шта ви ше, пре ма 
чла ну 2. Спо ра зу ма 'прав не га ран ци је ће пру жи ти ме ро дав но пра во 
и устав ни за кон'. Има ју ћи у ви ду да Ко со во не ма устав не за ко не 
(има их са мо Ср би ја), ја сно је да је Бри сел ски спо ра зум на не ки 
на чин ле га ли зо вао 'дво стру ки су ве ре ни тет', без об зи ра ка ко он био 
вир ту е лан.“19)

И у ана ли тич ким ра до ви ма ко сов ских Ал ба на ца по себ ни за-
кон ко јим се, у скла ду са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је, уре ђу је су-
штин ска ауто но ми ја КиМ на зи ва се устав ним за ко ном и кон ста ту је 

17) Јелена Та сић,„Мар ко  Ђурић ,  са ветник п редсе дника  Србије,  г ов ори за Да нас : Уставни 
закон после преговора са Приштином“, Данас, 12. новембар 2013,

 http://www.danas.rs/danasrs/politika/ustavni_zakon_posle_pregovora_sa_pristinom.56.
html?news_id=270987 (20/10/2014).

18) „                                               Никола Селаковић: Влада Србије ће поштовати одлуку Уставног суда о уставно-
сти Бриселског споразума“, Нова српскаполитичкамисао, 25.06.201 4. год ине, http://
ww w.nspm.rs / hronika/niko la-selak ov i c-vlad a- srbije-ce-p os to vati- odl uku-us tavnog-suda-o-
ustavnost i-brise ls k og-spor azuma.ht ml. 

19) Fi li p Ejdus, „The Brussels Agreement and Serbia‘s National Interests: A Positive Balance 
Sheet?“, y: Analysis, Konr ad  Adenaue r  Stiftung B elgrade  Office, 25  April 2014,  ст р. 7- 8,  
http://www.kas.de/ w f/doc/ka s_ 12788 -1 442-1-30 .pdf?1 40 42 81 21637(16/09/201 4).
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се да о ње му го во ри у Бри сел ском спо ра зу му. Та ко ре ци мо у јед ној 
сту ди ји о при ме ни спо ра зу ма усво је них у окви ру ди ја ло га Бе о гра-
да и При шти не ко ју је у ју лу 2013. го ди не об ја вио Ко сов ски ин сти-
тут за ис тра жи ва ње и раз вој по ли ти ка (КоsovarInstituteforPolicy
ResearchandDevelopment) сто ји:

„Скуп шти на Ко со ва je ра ти фи ко ва ла Пр ви спо ра зум а да Ко-
со во ни је ја сно утвр ди ло ко је прав не ко ра ке ће Ср би ја да пре ду зме 
за спро во ђе ње Спо ра зу ма. То мо же до ве сти до за сто ја у им пле мен-
та ци ји због 'кре а тив не дво сми сле но сти' ко ја овла шћу је две стра не 
да по сма тра ју Спо ра зум кроз сво ја прав на со чи ва, тј. да га Ко со во 
тре ти ра као ме ђу на род ни спо ра зум, а Ср би ја као до ма ће пи та ње 
кроз до но ше ње устав ног за ко на. ....

... 'Устав ни за кон'/'за кон о ауто но ми ји Ко со ва и Ме то хи је' Бе-
о гра да ко ји ће екс пли цит но об у хва ти ти и ЗСО, во ди ће ка сум њи-
вом и кон фликт ном прав ном ле ги ти ми те ту ЗСО. ЗСО не мо же би ти 
део прав ног окви ра Ко со ва и Ср би је у исто вре ме.“20) 

О то ме да је укљу че ње устав ног за ко на Ср би је у ак те ко ји ма 
се пру жа ју прав не га ран ци је за За јед ни цу срп ских оп шти на не што 
што пред ста вља про блем за ал бан ску кон цеп ци ју не за ви сно сти 
КиМ ука зу ју и не ки ауто ри за ко је би се услов но мо гло ре ћи да су 
по сма тра чи са стра не, по пут гру пе ауто ра јед не сту ди је Сред ње е-
вроп ског по ли тич ког ин сти ту та (CentralEuropeanPolicyInstitute) 
из Бра ти сла ве (ме ђу ко ји ма се на ла зи и го ре ци ти ра ни Еј дус), у 
ко јој пи ше: 

„Ана ли ти ча ре на Ко со ву бри не по зи ва ње Спо ра зу ма на 
устав ни за кон (тач ка 2), на при мер, ко ји не по сто ји у прав ном реч-
ни ку Ко со ва. Не фор мал но, зва нич ни ци Европ ске уни је твр де да је 
ово ре зул тат ло шег пи са ња ак та од стра не ње ног осо бља. Слу чај но 
или на мер но, то је глав ни из вор дво сми сле но сти ко ји је Бе о град 
ка пи та ли зо вао, а ко ји пре ла зи цр ве ну ли ни ју При шти не.“21)

20)  На енгл еском језик у о ва ј цитат гласи : 
  „Th e  Assembly of Koso v o ratified the First Agree me nt  without  Ko sov o’ s prior clarific a ti on of  

w hi ch legal step s Serbia w ill undertake for  th e impleme ntation of  t he Agreem ent. Th is ma y 
bring  a stalemate  t o implement ati on  d u e to “cr e ative amb iguity” whi ch  gives  th e power  to the 
 two partie s t o  tr e at the Agreemen t t hrough th eir  l eg a l lenses, i.e. Kosovo  as an int er national 
 ag re ement, Serbi a a s a domestic  aff air through enacting a con st i tutional l aw.

  ...Belg rade’s 'Co ns ti tutional Law'/'La w on Autonomy of Ko so vo and Metoh ija' whi ch expl ic-
itly will incl ude t he ZSO will lea d to dubio u s and  confl ict ing legal  ZSO  le gi timacy. The  Z SO 
cannot b e  a part  of Ko so vo ’s and   Se rbia’s  legal framework  at  th e same ti me.“

 У:  I lir Deda an d  Ari ana Qosaj -Mustaf a, The Implementation of Agreements of Kosovo -S er bia 
Political Dialogue, KIPRED (Коsovar Institute for Policy Research and Development), Policy 
Paper 4/13, July 2013, стр. 10. и 14.

21) Leon Malazogu, Milan Nič, Filip Ejdus and Tomasz Zornaczuk, “Integration or Isolation? 
Northern Kosovo in 2014 Electo ral Lim bo”, Cen tral Euro pean Po licy In sti tu te, http://www.
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У јед ној дру гој сту ди ји Ко сов ског ин сти ту та за ис тра жи ва ње 
и раз вој по ли ти ка, овог пу та из ок то бра 2013, ис так ну то је по но-
во да ће ЗСО има ти дво стру ке га ран ци је, при че му је га ран ци ја 
из „устав ног за ко на“ га ран ци ја Ср би је, док је га ран ци ја из „ме-
ро дав ног пра ва“, га ран ци ја Ко со ва, те да ће за хва љу ју ћи то ме она 
функ ци о ни са ти на осно ву двој ног прав ног ле ги ти ми те та и у окви-
ру двој ног су ве ре ни те та, при че му су ти ле ги ти ми те ти и су ве ре ни-
те ти у од но су уза јам не су прот ста вље но сти: 

„Спо ра зум ства ра defacto вла ду ко сов ских Ср ба (Удру же ње/
За јед ни цу срп ских оп шти на), са су прот ста вље ним прав ним га ран-
ци ја ма ме ро дав ног пра ва Ко со ва и устав ног за ко на Ср би је. (фу сно-
та: тач ка 2 ‘Прин ци па по ко ји ма се спро во ди нор ма ли за ци ја од-
но са’). У си ту а ци ји ка да Ср би ја не при зна је не за ви сност Ко со ва, 
прав не га ран ци је Ср би је учи ни ће да Удру же ње/За јед ни ца бу де ин-
сти ту ци о нал но и ад ми ни стра тив но те ло ло јал но Бе о гра ду, ко је ће 
функ ци о ни са ти у окви ру вла сти При шти не. Овој но во упра вљач-
ко те ло ће функ ци о ни са ти у окви ру хи брид ног ста ту са, из вла че ћи 
свој прав ни ле ги ти ми тет и за сни ва ју ћи сво је функ ци о ни са ње на 
два су прот ста вље на уста ва. То зна чи по де ље ни су ве ре ни тет и за-
јед нич ку упра ву Ко со ва и Ср би је над ко сов ским Ср би ма...

... По ред до но ше ња ста ту та ЗСО, Ср би ја је у оба ве зи да до-
не се устав ни за кон ко јим ће га ран то ва ти по сто ја ње ЗСО, ин кор по-
ри са ти ЗСО у свој прав ни оквир и из вр ши ти ‘тран сфер овла шће-
ња’ на ЗСО... Ово ће обез бе ди ти дво стру ку ка пу у функ ци о ни са њу 
ЗСО, ко ја ће свој ауто ри тет из вла чи ти ка ко из устав ног за ко на Ср-
би је, та ко и из ста ту та до го во ре ног са При шти ном и Бри се лом.“22)

Да кле, не би тре ба ло да бу де спор но да у пре во ду тре ће ре-
че ни це из тач ке 2 Бри сел ског спо ра зу ма тре ба да сто ји „устав ни 
за кон“, а не „устав но пра во“, као и то да се под „устав ним за ко ном“ 
ту под ра зу ме ва „по себ ни за кон“ ко јим, пре ма чла ну 182. став 2. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, тре ба да бу де уре ђе на су штин ска ауто-
но ми ја Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја и ко ји се до но си 
по по ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну Уста ва.

Зна чај ове раз ли ке у пре во ду је огро ман. По зи ва њем на устав-
ни (по себ ни) за кон Ре пу бли ке Ср би је, Бри сел ски спо ра зум је отво-
рио про стор за увла че ње За јед ни це срп ских оп шти на, али и дру гих 

cepolicy.org/publications/integration-or-isolation-northern-kosovo-2014-electoral-limbo 
(13/02/2014).

22) Ilir Deda and Lulzim Peci, One year after the end of supervised independence:Kosovo’s
deadlock, Приштина, KIPRED (Коsovar Institute for Policy Research and Development, 
Косовски институт за истраживање и развој политика), Policy Brief 1/13, October 2013, 
стр. 5 и 8.
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по ве за них од но са, у устав ни, од но сно прав ни си стем Ср би је. То, 
на рав но, Ср би ја мо же и са ма да чи ни и већ је и чи ни ла. Ср би ја 
шта ви ше има оба ве зу, на осно ву чла на 182. став 2. Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је, да прав но уре ди су штин ску ауто но ми ју Ауто ном-
не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја, и у из вр ше њу те оба ве зе она је 
одав но у за ка шње њу. Ме ђу тим, ов де има мо си ту а ци ју да је прав но 
при су ство Ср би је на КиМ пред ви ђе но јед ним ак том ме ђу на род ног 
ка рак те ра, у чи јем до но ше њу су по ред Ре пу бли ке Ср би је уче ство-
ва ли и ЕУ, пре ко свог Ви со ког пред став ни ка за спољ не по сло ве и 
без бед но сну по ли ти ку, и пред став ник ко сов ских Ал ба на ца, ко га, 
упр кос чи ње ни ци да сам се бе друк чи је пред ста вља, ми не мо же мо 
тре ти ра ти друк чи је не го као пред став ни ка При вре ме них ин сти ту-
ци ја са мо у пра ве пред ви ђе них Ре зо лу ци јом 1244 Са ве та без бед но-
сти УН. Шта ви ше, текст Спо ра зу ма, укљу чу ју ћи и од ред бу тач ке 
2, са чи ни ли су са рад ни ци Ви со ке пред став ни це, рад ни ци Европ ске 
слу жбе за спољ не по сло ве. Као што смо ви де ли, по зи ва ње Бри сел-
ског спо ра зу ма на устав ни за кон Ср би је из вор је не за до вољ ства 
и уз не ми ре но сти у по ли тич ким кру го ви ма ко смет ских Ал ба на ца 
ко ји за го ва ра ју не за ви сност КиМ. Ово сто га што се то по зи ва ње не 
укла па у њи хо ва схва та ња и у њи хо ве пла но ве и ак тив но сти ства-
ра ња не за ви сног Ко со ва. За што би смо он да ми од у ста ли од „ка пи-
та ли за ци је“ тог по зи ва ња Бри сел ског спо ра зу ма на срп ски устав ни 
за кон и чи ни ли услу гу ал бан ским се па ра ти сти ма по гре шним пре-
во дом Спо ра зу ма, баш у оном де лу ко ји ус по ста вља коп чу прав ног 
си сте ма Ср би је са ко сов ско ме то хиј ском ствар но шћу?

2.2.Проблематичнипреводброј2

Дру га су штин ски бит на гре шка у пре во ду Бри сел ског спо-
ра зу ма ко ји је Вла да Ре пу бли ке Ср би је при хва ти ла за кључ ком 05 
Број 02-355702013 од 22. апри ла 2013. го ди не и ко ји је са др жан у 
„Из ве шта ју о до са да шњем про це су по ли тич ког и тех нич ког ди ја-
ло га са При вре ме ним ин сти ту ци ја ма са мо у пра ве у При шти ни уз 
по сре до ва ње Европ ске уни је, укљу чу ју ћи про цес им пле мен та ци је 
по стиг ну тих до го во ра“, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср-
би је при хва ти ла Од лу ком од 26. апри ла 2013. го ди не, на ла зи се у 
пр вој ре че ни ци ње го ве тач ке 4. и у тач ки 11. Мо же се сма тра ти да 
се ра ди о два пу та по но вље ној ис тој гре шци у пре во ду.

Пр ва ре че ни ца тач ке 4. Бри сел ског спо ра зу ма на ен гле ском 
је зи ку гла си:

„InaccordancewiththecompetencesgivenbytheEuropeanCharterof
LocalSelfGovernmentandKosovolawtheparticipatingmunicipalitiesshall
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beentitled tocooperate inexercising theirpowers through theCommunity/
Associationcollectively.“,
док у на ве де ном, зва нич ном пре во ду, та ре че ни ца гла си:

„У скла ду са над ле жно сти ма до де ље ним Европ ском по ве-
љом о ло кал ној са мо у пра ви и ко сов ским за ко ном, оп шти не уче-
сни це ће има ти пра во да са ра ђу ју у ко лек тив ном спро во ђе њу овла-
шће ња кроз За јед ни цу/Асо ци ја ци ју.“

Тач ка 11. Бри сел ског спо ра зу ма на ен гле ском је зи ку гла си:
„Municipalelectionsshallbeorganisedinthenorthernmunicipalities

in2013withthefacilitationoftheOSCEinaccordancewithKosovolawand
internationalstandards.“,

док у на ве де ном, зва нич ном пре во ду, та ре че ни ца гла си:
„Оп штин ски из бо ри ће би ти ор га ни зо ва ни у се вер ним оп-

шти на ма 2013. го ди не уз по сре до ва ње ОЕБС-а у скла ду са ко сов-
ским за ко ном и ме ђу на род ним стан дар ди ма.“ 

И ов де је, у обе ци ти ра не ре че ни це, про блем са пре во дом 
исте ре чи као и код тре ће ре че ни це из тач ке 2. Бри сел ског спо ра-
зу ма о ко јој је прет ход но би ло ре чи, са пре во дом ре чи „law“, ко ја 
мо же да зна чи и пра во и за кон, с тим што ов де гре шка иде у су прот-
ном сме ру у од но су на ону из тре ће ре че ни це тач ке 2. Спо ра зу ма. 
На и ме, из раз „Kosovolaw“ је ов де пре ве ден као „ко сов ски за кон“, а 
тре ба ло је да бу де пре ве ден као „ко сов ско пра во“. Би ло би за пра во 
крај ње не у о би ча је но да се је дан до ку мент по зи ва на „за кон“ у јед-
ни ни, не пре ци зи ра ју ћи ко ји је то за кон. По зва ти се на „ко сов ски 
за кон“ у јед ни ни, а без на во ђе ња ко ји је за кон у пи та њу, има ло би 
сми сла са мо ако би Ко со во има ло је дан је ди ни за кон, па би и без 
на во ђе ња пу ног на зи ва тог за ко на би ло ја сно о ком ак ту се ра ди. 
То, на рав но, ни је слу чај.

Са тач ке гле ди шта устав но сти, ове од ред бе су ва жне уто ли ко 
што пре ма чла ну 185. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, по ред ста-
ту та ауто ном не по кра ји не као нај ви шег ак та, „о пи та њи ма из сво је 
над ле жно сти ауто ном на по кра ји на до но си од лу ке и дру га оп шта 
ак та“. Да кле, пре ма ва же ћем пра ву, ауто ном не по кра ји не не до но се 
за ко не. А за кон као акт је, по пра ви лу, ка рак те ри сти чан за др жа ву, 
он се углав ном сма тра за јед но од обе леж ја и сим бо ла др жав но сти. 
За то на ве де на гре шка у пре во ду не ма са мо тех нич ки сми сао, већ је 
од су штин ског зна ча ја.

Ипак, тре ба има ти у ви ду то да је још увек, као што смо на-
пред ви де ли, отво ре но пи та ње бу ду ћег са др жа ја су штин ске ауто-
но ми је АП КиМ пре ма по себ ном за ко ну ко ји тек тре ба да бу де 
до нет у скла ду са чла ном 182. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
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укљу чу ју ћи и пи та ње вр сте прав них ака та ко је ће АП КиМ има ти 
пра во да усва ја. Тре ба под се ти ти да су пре ма Уста ву СР Ср би је из 
1974. го ди не, ауто ном не по кра ји не у ње ном са ста ву има ле пра во 
да до но се за ко не.

Та ко ђе тре ба има ти у ви ду и чи ње ни цу, ко ја је у по сто је ћем 
прав ном кон тек сту од по себ ног зна ча ја, да је у чла ну 9.1.26. тач ка 
(а) Уред бом УН МИК-а 2001/9 од 15. ма ја 2001. го ди не о Устав ном 
окви ру за при вре ме ну са мо у пра ву23) пред ви ђе но да Скуп шти на 
Ко со ва, као јед на од при вре ме них ин сти ту ци ја са мо у пра ве, усва ја 
и за ко не: „9.1.26. Скуп шти на ће има ти сле де ће од го вор но сти: (а) 
усва ја ње за ко на и ре зо лу ци ја у обла сти ма од го вор но сти При вре-
ме них ин сти ту ци ја са мо у пра ве....“

Ипак, све ово не ума њу је по тре бу да Бри сел ски спо ра зум бу-
де ва ља но пре ве ден, а ва љан пре вод из ра за „Kosovolaw“ из та ча ка 
4. и 11. Бри сел ског спо ра зу ма је „ко сов ско пра во“, а не „ко сов ски 
за кон“.

Ина че, ка да је у пи та њу го ре ци ти ра на ре че ни ца из тач ке 4. 
Бри сел ског спо ра зу ма, тре ба на по ме ну ти и то да је Европ ска по-
ве ља о ло кал ној са мо у пра ви, ко ја је за кљу че на у окви ру Са ве та 
Евро пе 15. ок то бра 1985. го ди не, отво ре на за при сту па ње, пре ма 
свом чла ну 15. став 1, са мо др жа ва ма чла ни ца ма Са ве та Евро пе, 
ко је су, пре ма ње ном чла ну 1. и на на чин про пи сан чла ном 12, оба-
ве зне да је по шту ју. Ре пу бли ка Ср би ја је члан Са ве та Евро пе, док 
са мо зва на „Ре пу бли ка Ко со во“ то ни је. Ре пу бли ка Ср би ја је пот-
пи сни ца Европ ске по ве ље о ло кал ној са мо у пра ви,24) а са мо зва на 
„Ре пу бли ка Ко со во“ то не мо же ни да бу де. Пре ма то ме, Европ-
ска по ве ља о ло кал ној са мо у пра ви мо же да има прав но деј ство 
на За јед ни цу оп шти на у ко јој Ср би чи не ве ћин ско ста нов ни штво 
на Ко со ву (и Ме то хи ји), а пре ма ци ти ра ној ре че ни ци из тач ке 4. 
Бри сел ског спо ра зу ма она та кво деј ство има, је ди но пре ко ве за но-
сти Ре пу бли ке Ср би је, чи ји је АП Ко со во и Ме то хи ја са став ни део, 
од ред ба ма По ве ље.

23) UNMIK regulation 2001/9 of 15 May 2001 on a Constitutional Framework for Provisional 
Self-Government.

24) Републике Србија је Европску повељу о локалној самоуправи потписала (и то као 
државна заједница Србија и Црна Гора) 24. јуна 2005. године, потврдила је 6. септембра 
2007, а она је у односу на Републику Србију ступила на снагу 1. јануара 2008. године.
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acontRiButiontothedeBateon
theconstitutionalityofthe

BRusselsagReeMent

-aBouttheinadeQuacyof
officialtRanslation–

Resume
The aut hor emp ha si zes the Se cu rity Co un cil Re so lu tion 1244 

as the le gal fra me work in which the Re pu blic of Ser bia sho uld se ek 
the con fir ma tion of its ter ri to rial in te grity and so ve re ignty over the 
Auto no mo us Pro vin ce Ko so vo and Me to hi ja. The “First agre e ment of 
prin ci ples go ver ning the nor ma li za tion of re la ti ons”, i.e. the Brus sels 
agre e ment sho uld al so be un der stood and in ter pre ted ac cor ding to the 
Re so lu tion 1244.

The first qu e sti on ra i sed in this pa per is the qu e sti on of ac cu racy 
of the tran sla tion of the Brus sels agre e ment, which is con si de red as of-
fi cial by the sta te aut ho ri ti es of the Re pu blic of Ser bia. It is par ti cu larly 
sig ni fi cant that the tran sla tion omit ted men tion of „con sti tu ti o nal law“, 
an act from the le gal system of the Re pu blic of Ser bia, which is sup po-
sed to go vern the „sub stan tial auto nomy“ of the Auto no mo us Pro vin ce 
of Ko so vo and Me to hi ja. Be a ring in mind that the term „con sti tu ti o nal 
law“ do esn't exist in the le gal system so-cal led Ko so vo sta te, the aut hor 
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ar gu ments that the im pli ca tion of the usa ge of this term in the Brus sels 
agre e ment is the sub sump tion of the Com mu nity/As so ci a tion of Ser-
bian mu ni ci pa li ti es un der the le gal system of the Re pu blic of Ser bia. 
The pro of of such an ar gu ment can al so be fo und in the fact that the 
Com mu nity/As so ci a tion of Ser bian mu ni ci pa li ti es is to be go ver ned by 
the Euro pean Char ter of Lo cal Self Go vern ment. Re pu blic of Ser bia, as 
a mem ber of the Co un cil of Euro pe, is a sig na tory of this Char ter, which 
the so-cal led Ko so vo is not. 
Key words: con sti tu tion, agre e ment, re so lu tion, con sti tu ti o nal law, pro vi si o-

nal in sti tu ti ons, self-go vern ment, sub stan tial auto nomy.
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