
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА УСТАВНЕ ЖАЛБЕ 

  

сагласно чл. 82. до 91. Закона о Уставном суду   

(„Службени гласник РС“, бр. 109/07, 99/11, 18/13-Одлука УС, 40/15 и 103/15)  

  

УВОД 

  

Сврха овог упутства је помоћ при попуњавању обрасца уставне жалбе, односно 

при писању уставне жалбе у случају да се не подноси на обрасцу. Стога Упутство треба 

пажљиво прочитати пре попуњавања обрасца, односно писања уставне жалбе, те га 

поново консултовати при попуњавању појединих делова обрасца, односно писања 

уставне жалбе.  

Уставна жалба мора да садржи све податке прописане одредбама члана 85. Закона 

о Уставном суду.  

Попуњени образац уставне жалбе сматраће се уставном жалбом.   

Образац се састоји од пет делова. У даљем тексту следе објашњења за 

попуњавање сваког дела обрасца понаособ.  

 

 

 

I  ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ 

  

            Уставну жалбу могу поднети физичка и правна лица, лично или преко 

пуномоћника.  

            Овај део обрасца подељен је на пет одељака:  

            Одељак А) попуњавају физичка лица,   

            Одељке А) и Б) попуњавају она физичка лица која имају пуномоћника (у том 

случају Суд ће сва писмена достављати искључиво пуномоћнику; пуномоћник не мора 

да буде адвокат; за подношење уставне жалбе пуномоћнику мора бити издато специјално 

пуномоћје).  

            Одељак В) попуњавају правна лица и предузетници. 

            Одељке В) и Г) попуњавају она правна лица и предузетници који имају 

пуномоћника (у том случају Суд ће сва писмена достављати искључиво пуномоћнику; 

пуномоћник не мора да буде адвокат; за подношење уставне жалбе пуномоћнику мора 

бити издато специјално пуномоћје). 

            Уколико више лица подноси уставну жалбу, податке за сваког од њих треба 

уписати на посебном листу.  

            Како образац уставне жалбе, сагласно члану 85. став 1. Закона о Уставном суду, 

мора да садржи, између осталог, име и презиме, јединствени матични број грађана, 

пребивалиште или боравиште, односно назив и седиште подносиоца уставне жалбе, 

обрада којих података се врши сагласно Закону о заштити података о личности, 

ненавођење ових података за собом повлачи одбацивање уставне жалбе због непостојања 

процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивање.  

            Одељак Д) садржи неопходне информације за подносиоца уставне жалбе у 

погледу заштите података о личности, у складу са законом који уређује ту област.  

            Такође, у овом одељку садржана је рубрика у којој треба навести да ли је 

подносилац уставне жалбе, као лице на које се подаци о личности односе, сагласан да ти 

подаци буду доступни јавности. 

  



 

 

II  ПОДАЦИ О ПОЈЕДИНАЧНОМ АКТУ ИЛИ РАДЊИ КОЈA СЕ ОСПОРАВА   
 

Oвај део обрасца подељен је на два одељка:    

У одељак А) треба тачно и прецизно уписати податке о појединачном акту који се 

оспорава, којим су повређена или ускраћена права и слободе зајемчене Уставом, а против 

кога су исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства или је законом искључено 

право на њихову судску заштиту.  

Подаци о акту које треба навести су:  

            - назив доносиоца акта; 

            - врста акта (форма у којој је акт донет – пресуда, решење, закључак или други акт);  

            - ознака акта (број под којим је акт донет и датум његовог доношења); 

            - датум пријема оспореног акта (датум када је акт достављен подносиоцу, односно 

његовом пуномоћнику), а од кога се рачуна законски рок од 30 дана за подношење 

уставне жалбе);  

            - да ли су донете одлуке о свим изјављеним правним средствима против оспореног 

акта, а која је неопходно искористити пре подношења уставне жалбе, са подацима о тим 

одлукама;  

            - да ли је против оспореног акта коришћено још неко правно средство по коме је 

поступак још увек у току, односно по коме је поступак окончан. 

             У одељку Б) треба тачно и прецизно уписати податке о радњи која се оспорава, 

којом су повређена или ускраћена права и слободе зајемчене Уставом, а против које су 

исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства или је законом искључено право 

на њихову судску заштиту.  

              Податке о радњи која се оспорава треба уписати према упутству које је дато за 

одељак А) овог дела обрасца.  

  

 

 

III ПОДАЦИ О УСТАВОМ ЗАЈЕМЧЕНОМ ПРАВУ И СЛОБОДИ ЗА КОЈЕ СЕ 

ТВРДИ ДА ЈЕ ПОВРЕЂЕНО ИЛИ УСКРАЋЕНО 

 

            Овај део обрасца подељен је на два одељка:   

            У одељак А) треба тачно и прецизно уписати које право и слобода зајемчена 

Уставом је појединачним актом или радњом која се уставном жалбом оспорава 

повређено или ускраћено.  
 Није довољно само изнети неодређену тврдњу о томе да је оспореним појединачним 

актом или радњом повређен Устав.  
Такође, једна одредба Устава може садржати више уставних права и слобода, па у 

овом одељку треба прецизирати који тачно елемент означеног права, односно слободе је 

повређен или ускраћен.  

 У одељак Б) треба уписати уставну одредбу којом се означено право и слобода јемчи. 

             

Напомена: Уставни суд испитује повреде или ускраћивања само оних уставних 

права и слобода које су означене у уставној жалби.   

  

 

 



  

IV РАЗЛОЗИ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ И НАВОДИ У ЧЕМУ СЕ САСТОЈИ ПОВРЕДА 

ИЛИ УСКРАЋИВАЊЕ УСТАВОМ ЗАЈЕМЧЕНОГ ПРАВА И СЛОБОДЕ 

 

            У овом одељку треба што јасније и прецизније навести разлоге за тврдњу да је 

оспореним појединачним актом или радњом повређено означено уставно право и 

слобода.  

  При томе, треба имати у виду да је уставна жалба посебно и изузетно правно 

средство за заштиту Уставом зајемчених права и слобода и да се може изјавити само због 

повреде или ускраћивања неког конкретног људског права или слободе.  

  Уставни суд није суд више инстанце у односу на надлежне судове и није овлашћен 

да уместо и након надлежних судова оцењује изведене доказе и да тиме преузима судску 

надлежност, нити да утврђује чињенично стање.  

Уставни суд није надлежан да оцењује законитост судских одлука које су 

оспорене уставном жалбом, осим ако је примена материјалног права у поступку који је 

претходио уставносудском била очигледно произвољна на штету подносиоца уставне 

жалбе.  

 

           Напомена:  Овај део уставне жалбе може се написати и на посебном листу који се 

прилаже уз образац, као саставни део уставне жалбе. 

 

 

 

V  ОПРЕДЕЉЕН ЗАХТЕВ О КОМЕ УСТАВНИ СУД ТРЕБА ДА ОДЛУЧИ 

 

           У овом делу обрасца треба навести шта се од Уставног суда тражи: 

           - да се утврди да је оспореним појединачним актом или радњом повређено или 

ускраћено уставно право и слобода означена у уставној жалби;  

           - да се одреди начин правичног задовољења подносиоца уставне жалбе (поништај 

оспореног појединачног акта, односно забрана даљег вршења оспорене радње или 

одређивање предузимања друге мере или радње којом се отклањају штетне последице 

утврђене повреде или ускраћивања Уставом зајемчених права и слобода; утврђење права 

на накнаду штете; објављивање одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Републике 

Србије“). 

  

 

 

VI ПРИЛОЗИ УЗ УСТАВНУ ЖАЛБУ 
 

Уз уставну жалбу обавезно треба приложити препис оспореног појединачног акта, 

доказе да су исцрпљена правна средства, доказе о висини материјалне штете, као и друге 

доказе од значаја за одлучивање. 

Ако подносилац уставне жалбе има пуномоћника, уз уставну жалбу је неопходно 

приложити специјално пуномоћје за подношење уставне жалбе. 

Такође, треба приложити сва друга писмена за која подносилац уставне жалбе 

сматра да Уставни суд треба да их узме у разматрање приликом вођења поступка и 

одлучивања о уставној жалби. 

Као доказ о датуму пријема оспореног акта треба доставити потврду о извршеном 

достављању, тј. фотокопију доставнице, односно повратнице. 



             

Напомена: Уз уставну жалбу није потребно приложити оригинал појединачног 

акта који се оспорава и других докумената, већ само њихове преписе.   

  

Београд, 14.октобар 2021. године  

  


