Извод из Закона о Уставном суду
(“Службени гласник РС“, бр. 109/07, 99/11, 18/13 – Одлука УС, 40/15 и 103/15)

8. Поступак по уставној жалби
Члан 82.
Уставна жалба може се изјавити против појединачног акта или радње
државног органа или организације којој је поверено јавно овлашћење, а
којима се повређују или ускраћују људска или мањинска права и слободе
зајемчене Уставом, ако су исцрпљена или нису предвиђена друга правна
средства или је законом искључено право на њихову судску заштиту.
Члан 83.
Уставну жалбу може изјавити свако лице које сматра да му је појединачним
актом или радњом државног органа или организације којој је поверено јавно
овлашћење повређено или ускраћено људско или мањинско право и слобода
зајемчена Уставом.
Уставну жалбу у име лица из става 1. овога члана, на основу његовог
писменог овлашћења, може изјавити друго физичко лице, односно државни
или други орган надлежан за праћење и остваривање људских и мањинских
права и слобода.
Члан 84.
Уставна жалба се може изјавити у року од 30 дана од дана достављања
појединачног акта, односно од дана предузимања радње којом се повређује
или ускраћује људско или мањинско право и слобода зајемчена Уставом.
Лицу које из оправданих разлога пропусти рок за подношење уставне жалбе,
Уставни суд ће дозволити повраћај у пређашње стање ако то лице у року од
15 дана од дана престанка разлога који је изазвао пропуштање, поднесе
предлог за повраћај у пређашње стање и ако истовремено са овим предлогом
поднесе и уставну жалбу.

После истека три месеца од дана пропуштања не може се тражити повраћај у
пређашње стање.
Члан 85.
Уставна жалба мора да садржи име и презиме, јединствени матични број
грађана, пребивалиште или боравиште, односно назив и седиште подносиоца
уставне жалбе, име и презиме његовог пуномоћника, број и датум акта
против кога је жалба изјављена и назив органа који га је донео, назнаку
људског или мањинског права или слободе зајемчене Уставом за које се
тврди да је повређено са ознаком одредбе Устава којом се то право, односно
слобода јемчи, разлоге жалбе и наводе у чему се састоји повреда или
ускраћивање, опредељен захтев о коме Уставни суд треба да одлучи, уз
истицање висине и основа накнаде материјалне или нематеријалне штете,
када се накнада захтева, потпис подносиоца уставне жалбе, односно лица
коме је издато специјално пуномоћје за подношење уставне жалбе.
Уз уставну жалбу се подноси и препис оспореног појединачног акта, докази
да су исцрпљена правна средства, докази о висини материјалне штете, као и
други докази од значаја за одлучивање.
Захтев за накнаду штете може бити постављен само истовремено са
подношењем уставне жалбе.
Члан 86.
Уставна жалба, по правилу, не спречава примену појединачног акта или
радње против кога је изјављена.
На предлог подносиоца уставне жалбе, Уставни суд може одложити
извршење појединачног акта или радње из става 1. овог члана, ако би
извршење проузроковало ненадокнадиву штету подносиоцу, а одлагање није
супротно јавном интересу, нити би се одлагањем нанела већа штета трећем
лицу.

Члан 87.
Ако је појединачним актом или радњом повређено или ускраћено Уставом
зајемчено људско или мањинско право и слобода више лица, а само неки од
њих су поднели уставну жалбу, одлука Уставног суда односи се и на лица
која нису поднела уставну жалбу, ако се налазе у истој правној ситуацији.

Члан 88.
Уставни суд ће обуставити поступак:
1. ако је уставна жалба повучена;
2. ако орган који је донео оспорени појединачни акт поништи, укине или
измени тај акт у складу са захтевом из уставне жалбе или ако је престала
радња која је проузроковала повреду или ускраћивање зајемченог Уставом
права и слобода, уз сагласност подносиоца уставне жалбе;
3. ако престану друге процесне претпоставке за вођење поступка.
Члан 89.
Одлуком се уставна жалба усваја или одбија као неоснована.
Када Уставни суд утврди да је оспореним појединачним актом или радњом
повређено или ускраћено људско или мањинско право и слобода зајемчена
Уставом, може поништити појединачни акт, забранити даље вршење радње
или одредити предузимање друге мере или радње којом се отклањају штетне
последице утврђене повреде или ускраћивања зајемчених права и слобода и
одредити начин правичног задовољења подносиоца.
Одлуком којом се усваја уставна жалба Уставни суд ће одлучити и о захтеву
подносиоца уставне жалбе за накнаду материјалне, односно нематеријалне
штете, када је такав захтев постављен, с тим што Уставни суд, када је захтев
усвојен, одређује у одлуци орган који је обавезан да исплати накнаду
материјалне или нематеријалне штете и одређује рок од четири месеца од
дана достављања одлуке том органу у коме он добровољно може да плати
накнаду штeте. Поступак за принудно извршење накнаде материјалне,
односно нематеријалне штете може почети тек ако накнада метеријалне,
односно нематеријалне штете не буде добровољно плаћена у року од четири
месеца од дана достављања одлуке.
Одлука Уставног суда којом је уважена уставна жалба има правно дејство од
дана достављања учесницима у поступку.
Члан 90.
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