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I. УСТАВ НИ СУД У УСТА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 
ОД 2006. ГО ДИ НЕ

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не Устав ни суд је опре де-
љен као „са мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти устав-
ност и за ко ни тост и људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де“, чи је су 
од лу ке „ко нач не, из вр шне и оп ште о ба ве зне“. Ова кво устав но де фи-
ни са ње по ло жа ја и уло ге Устав ног су да, ко је се у су шти ни огле да у 
про ши ре њу ње го вих функ ци ја у за шти ти Уста ва, на мет ну ло је уста-
во твор цу оба ве зу да из вр ши и ну жне из ме не у до та да шњој ор га ни-
за ци ји и над ле жно сти ма Устав ног су да, као и да пред ви ди по себ на 
прав на сред ства за оства ри ва ње тих над ле жно сти.

1. Над ле жност Устав ног су да

У по ро ди ци са вре ме них устав них су до ва, Устав ни суд Ср би је 
спа да ме ђу су до ве са ши ро ким (и ра зно вр сним) над ле жно сти ма. 
У Уста ву је вид но на сто ја ње уста во твор ца да Устав ни суд у сво јој 
над ле жно сти у крај њем об у хва ти све об ли ке на ру ша ва ња Уста ва и 
ре ша ва их као устав но прав не спо ро ве. След стве но то ме, Устав ни 
суд је по стао над ле жан за број не спо ро ве, а ме ђу њи ма има и оних 
ко ји ни су ти пич ни „устав ни спо ро ви“.

Над ле жно сти Устав ног су да уста во тво рац је у чла ну 167. Уста ва 
утвр дио так са тив но (на бра ја њем). По ред то га, у од ред би ста ва 4. 
овог чла на сто ји да  „Устав ни суд оба вља и дру ге по сло ве пред ви ђе-
не Уста вом“, па у скла ду са тим у над ле жност Устав ног су да спа да ју 
и пи та ња утвр ђе на у од ред ба ма чла на 44. став 3, чла на 55, чла на 
101. став 5, чла на 118. став 3, чла на 148. став 2, чла на 155, чла на 
161. став 4. и чл. 186, 187, 192. и 193. Уста ва. Ме ђу тим, с об зи ром 
на ре ше ње са др жа но у тач ки 6. став 2. чла на 167. Уста ва по ко ме 
Устав ни суд „вр ши и дру ге по сло ве утвр ђе не Уста вом и за ко ном“, 
по ста ви ло се пи та ње да ли је над ле жност Устав ног су да ис кљу чи во 
ma te ria con sti tu ti o nis, као што је тo до са да увек био слу чај у на шем 
устав ном си сте му, или се пак над ле жност Су да мо же утвр ђи ва ти 
и за ко ном. Сто ји мо на ста но ви шту да је над ле жност Устав ног су да 
устав на ма те ри ја, од но сно пред мет уре ђи ва ња ак та са устав ном 
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сна гом (аманд ма на на устав, устав ног за ко на и сл.), а не и ака та ни-
же прав не сна ге. Та кво од ре ђи ва ње над ле жно сти је ди но при ли чи 
устав ном по ло жа ју и уло зи Устав ног су да „као кон тро ло ра за ко на“. 
И од ред бе Уста ва ко је утвр ђу ју шта је ma te ria le gis ка да је у пи та њу 
Устав ни суд по твр ђу ју да су то „уре ђе ње Устав ног су да“, „по сту пак 
пред Су дом“, „прав но деј ство од лу ка Су да“, „из вр ше ње од лу ка Су-
да“, као и по је ди на пи та ња ста ту са су ди ја (су коб ин те ре са, пре ста-
нак ду жно сти су ди ја и др.), али не и пи та ња ко ја спа да ју у над ле-
жност Су да.

Над ле жно сти Устав ног су да, утвр ђе не Уста вом, мо гу се свр ста ти 
у не ко ли ко гру па, и то:

1. Нор ма ив на кон ро ла – кон ро ла усав но си и за ко-
ни о си о ших рав них ака а и но вим Уста вом је по твр ђе на 
као основ на, при мар на над ле жност Устав ног су да (члан 167. сав 
1. ач. 1. о 5. Уса ва), ко ја об у хва та кон тро лу устав но сти и за ко ни-
то сти свих оп штих прав них ака та у прав ном по рет ку Ре пу бли ке Ср-
би је. Уоби ча је но је да се ова функ ци ја узи ма као diferentiа spe ci fi ca 
Устав ног су да у од но су на дру ге су до ве, па се та ко ка же „да Устав ни 
суд ни је суд ко ји су ди прав ним и фи зич ким ли ци ма, не го оп штим 
прав ним ак ти ма“ ко ји ма се по вре ђу је Устав (и за кон). На и ме, ка ко 
је Устав ни суд ду жан да „очу ва и за шти ти“ Уста вом ус по ста вље не 
од но се из ме ђу прав них ака та у прав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би-
је, а ко ји се ис по ља ва ју као прин ци пи устав но сти и за ко ни то сти, 
Суд то чи ни упра во оства ри ва њем не по сред не нор ма тив не кон-
тро ле, ко ју због сло же но сти од но са ко ји су ус по ста вље ни у прав-
ном по рет ку Ре пу бли ке вр ши кроз раз ли чи те об ли ке и по ступ ке 
ре ша ва ња „ап стракт них устав них спо ро ва“.

За ви сно од вре ме на ка да се вр ши нор ма тив на кон тро ла, она 
мо же би ти на кнад на или ре пре сив на – кон тро ла a po ste ri o ri и 
прет ход на или пре вен тив на – кон тро ла a pri o ri. На кнад на кон тро-
ла устав но сти вр ши се по што прoпис сту пи на сна гу (и она да нас 
пре о вла ђу је у ве ћи ни зе ма ља), за раз ли ку од прет ход не кон тро ле 
ко ја се вр ши пре не го што усво је ни про пис по ста не прав но пер фек-
тан, од но сно пре не го што бу де про гла шен, зва нич но об ја вљен и 
сту пи на сна гу (и ко ја се да нас ја вља са мо у не ко ли ко зе ма ља). Са-
вре ме ни устав ни си стем Ре пу бли ке Ср би је до био је у Уста ву је дан 
ме шо ви ти си стем кон тро ле устав но сти и за ко ни то сти про пи са, у 
ко ме исто вре ме но ег зи сти ра ју оба на ве де на на чи на кон тро ле као 
прав но мо гу ћа. На рав но, прет ход на кон тро ла устав но сти јед ног 
про пи са ис кљу чу је мо гућ ност ње го ве на кнад не кон тро ле, јер би 
се у про тив ном оце на устав но сти јед ног ак та вр ши ла два пу та.
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1.1. Устав ни суд од лу чу је у пр вом ре ду о са гла сно сти за ко на и 
дру гих оп штих ака та с Уста вом (члан 167. став 1. тач ка 1. Уста ва), и 
то на кон њи хо вог сту па ња на сна гу, вр ше ћи та ко на кна ну оце ну 
усав но си – кон ро лу a po ste ri o ri. Ова кон тро ла Уста вом је утвр-
ђе на као уни вер зал на кон тро ла устав но сти свих оп штих прав них 
ака та, те след стве но то ме не ма оп штег прав ног ак та, у на шем 
прав ном по рет ку, ко ји је од те кон тро ле из у зет, сем оних ака та ко-
ји има ју сна гу Уста ва. Устав ни суд је до са да ста јао на ста но ви шту 
да ни устав ни за кон за спро во ђе ње уста ва ни је под ло жан оце ни 
устав но сти, јер овај за кон ни је оби чан за кон, већ „устав ни“, ко ји 
има ка рак тер „пре ла зних устав них од ред би“. Ме ђу тим, чи ни се да 
би ово ста но ви ште тре ба ло пре и спи та ти, јер ем пи риј ска ис ку ства 
го во ре о то ме да су по је ди на ре ше ња ових ака та из ла зи ла из ван 
устав них окви ра.

На кнад ној кон тро ли устав но сти под ле жу нор ма тив ни ак ти ко-
ји су на сна зи, од но сно ко ји „ва же“ у мо мен ту по кре та ња по ступ-
ка за оце ну њи хо ве устав но сти, с тим што, пре ма чла ну 168. став 
5. Уста ва, Устав ни суд „мо же оце ни ти са гла сност за ко на и дру гих 
оп штих ака та са Уста вом и по пре стан ку њи хо вог ва же ња, ако је 
по сту пак оце не устав но сти по кре нут нај ка сни је у ро ку од шест 
ме се ци од пре стан ка њи хо вог ва же ња“. Скра ћу ју ћи на ве де ни рок 
(ко ји је ра ни је из но сио го ди ну да на) уста во тво рац је очи глед но 
стао на ста но ви ште да у ци љу прав не си гур но сти не тре ба ићи 
у да ле ку про шлост код оце не устав но сти и за ко ни то сти оп штих 
ака та ко ји су пре ста ли да ва же и ко ји су већ про из ве ли од ре ђе на 
прав на деј ства.

Вр ше ћи нор ма тив ну кон тро лу Устав ни суд ни је ор ган ко ји ства-
ра устав или за кон, већ ор ган ко ји у вр ше њу функ ци је за шти те Уста-
ва и устав но сти от кла ња (санк ци о ни ше) по вре де Уста ва, та ко што 
из прав ног по рет ка „ели ми ни ше“ за ко не и дру ге оп ште ак те ко ји 
ни су са гла сни с Уста вом (и то чи ни као „не га тив ни за ко но да вац“ 
ли ша ва ју ћи прав не сна ге про тив у став не за ко не и дру ге про пи се). 
Деј ство ка са тор не од лу ке Устав ног су да до не те у спо ро ви ма нор-
ма тив не кон тро ле a po ste ri o ri огле да се у то ме што за кон или дру ги 
оп шти акт за ко ји Суд утвр ди да ни је са гла сан Уста ву (у це ли ни или 
ње го ве по је ди не од ред бе) пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња 
од лу ке Су да у слу жбе ном гла си лу (члан 168. став 3).

У по ступ ку оце не устав но сти нор ма тив них ака та a po ste ri o ri 
Устав ни суд, са да на те ме љу Уста ва (члан 168. став 4), мо же до не ти 
од лу ку о тзв. при вре ме ним ме ра ма, од но сно мо же „до до но ше ња 
ко нач не од лу ке и под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном, об у ста ви ти 
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из вр ше ње по је ди нач ног ак та или рад ње пред у зе те на осно ву за ко-
на или дру гог оп штег ак та чи ју устав ност или за ко ни тост оце њу је“.

1.2. Кон ро ла a pri o ri – кон ро ла усав но си за ко на „ре ње о-
во су а ња на сна у“ јесте но ва над ле жност Устав ног су да, уве де-
на по узо ру на ре ше ња са др жа на у устав ном си сте му Фран цу ске. 
Та кон тро ла у осно ви се вр ши по сле усва ја ња за ко на у пар ла мен ту, 
а пре про мул га ци је (про гла ше ња) за ко на, од но сно, ка ко не смо тре-
но ка же наш уста во тво рац у на зи ву чла на 169. Уста ва, „пре ње го вог 
сту па ња на сна гу“. Про гла ше ње и сту па ње на сна гу за ко на два су 
раз ли чи та чи на, из ме ђу ко јих сто ји va ca tio le gis ко ји, по Уста ву, 
у стан дард ном об ли ку из но си се дам да на, о че му очи то на ши уста-
во пи сци ни су во ди ли до вољ но ра чу на. Прет ход на кон тро ла за ко на 
у на шем си сте му је фа кул та тив на и она се у прин ци пу вр ши са мо у 
од но су на „за ко не“ и ис кљу чи во на зах тев јед ног пред ла га ча – нај-
ма ње јед не тре ћи не на род них по сла ни ка. Из у зе так у том по гле ду 
пред ста вља ју „од лу ке ауто ном не по кра ји не“ (члан 186. Уста ва), ко-
је та ко ђе под од ре ђе ним усло ви ма мо гу би ти пред мет прет ход не 
кон тро ле устав но сти (и за ко ни то сти).

У од но су на упо ред на ре ше ња, осо бе ност оце не устав но сти 
a pri ro ri пре ма на шем Уста ву огле да се, по ред оста лог, у то ме што за-
кон ко ји је пред мет оце не мо же би ти про гла шен и пре до но ше ња 
од лу ке Су да о устав но сти. У том слу ча ју Устав ни суд на ста вља да 
по сту па по зах те ву у скла ду с „ре дов ним по ступ ком“, што прак тич-
но зна чи да ће се у том слу ча ју вр ши ти на кнад на, а не прет ход на 
кон тро ла устав но сти. Ме ђу тим, сми сао овог об ли ка кон тро ле на-
ла же да текст за ко на ко ји је усво јен у На род ној скуп шти ни, а чи ја 
се устав ност про ве ра ва од стра не Устав ног су да, не би тре ба ло да 
се про гла си док тра је по сту пак пред Устав ним су дом. Осим то га, 
и устав но ре ше ње по ко ме ће од лу ка Устав ног су да о не у став но-
сти за ко на до не та пре ње го вог про гла ше ња сту пи ти на сна гу да-
ном про гла ше ња за ко на, до во ди у пи та ње сми сао и су шти ну уста-
но вље не пре вен тив не кон тро ле, јер она упра во тре ба да спре чи 
про гла ше ње евен ту ал но не у став ног за ко на. Дру гим ре чи ма, не 
до при но си прав ној си гур но сти ни ти уте ме ље њу прин ци па устав-
но сти то да оспо ре ни текст за ко на бу де про гла шен и да сту пи на 
сна гу пре окон ча ња по ступ ка оце не ње го ве устав но сти за по че тог 
пред Устав ним су дом, тим пре што овај рок по Уста ву из но си све га 
се дам да на.

1.3. Кон ро ла са ла сно си на ци о нал но (о ма ће) ра ва са ме ђу-
на ро ним ра вом Уста вом је из ри чи то утвр ђе на као је дан од но вих 
об ли ка нор ма тив не кон тро ле за ко на и дру гих оп штих ака та ко ју 
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вр ши Устав ни суд. Та ко је у чла ну 167. став 1. тач ка 1. Уста ва утвр ђе-
но да Устав ни суд од лу чу је „о са гла сно сти за ко на... са оп ште при хва-
ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род-
ним уго во ри ма“.

Уста вом ни је из ри чи то про пи са но да оп ште при хва ће на пра ви-
ла ме ђу на род ног пра ва и ра ти фи ко ва ни ме ђу на род ни уго во ри 
има ју при мат над пра вом Ср би је, али се до њи хо вог ме ста у прав-
ном по рет ку Ср би је (ко ји је је дин ствен) до ла зи ана ли зом од ре да-
ба чл. 16. и 194. Уста ва. Из ових од ре да ба сле ди да за ко ни и дру ги 
оп шти ак ти не сме ју би ти у су прот но сти са по твр ђе ним ме ђу на род-
ним уго во ри ма и оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног 
пра ва (члан 194. став 5), с тим да по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во-
ри „мо ра ју би и у скла ду са Уста вом“, од но сно „а не сме ју би и 
у су прот но сти са Уста вом“. Не ула зе ћи овом при ли ком у тер ми но-
ло шке и дру ге не у јед на че но сти по ме ну тих устав них ре ше ња (ко ја 
иза зи ва ју не са мо ака дем ске рас пра ве већ и од ре ђе не не до у ми це 
у прак си) не спор но је да по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри има ју 
над за кон ску прав ну сна гу и да им то Уста вом утвр ђе но ме сто у на-
шем прав ном по рет ку јем чи и Устав ни суд.

1.4. Из устав ног утвр ђе ња да по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри 
чи не са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и да се не-
по сред но при ме њу ју, као и да ти уго во ри „мо ра ју би ти у скла ду са 
Уста вом“, од но сно да „не сме ју би ти у су прот но сти са Уста вом“ про-
и за шла је и над ле жност Устав ног су да а о лу чу је о са ла сно си 
о вр ђе них ме ђу на ро них уо во ра са Уса вом (члан 167. став 1. 
тач ка 2). Не спор но је да пој мо ви „ускла ђен“, од но сно „уса гла шен“ 
и „су про тан“ не ма ју иден тич ну са др жи ну, од но сно исто вет но зна-
че ње, што је још је дан про пуст тек сто пи са ца Уста ва ко ји иза зи ва 
рас пра ве.

С об зи ром на прав ну при ро ду и ка рак тер ме ђу на род них уго во-
ра као прав них ака та, по сту пак њи хо вог за кљу чи ва ња и ме ња ња, 
а по себ но има ју ћи у ви ду деј ство од лу ка Устав ног су да ко ји ма се 
утвр ђу је не са гла сност ни жег ак та – у овом слу ча ју по твр ђе ног ме-
ђу на род ног уго во ра са ви шим прав ним ак том – у овом слу ча ју Уста-
вом, на ме ћу се број на пи та ња, а пре свих кад то за пра во Устав ни 
суд мо же и тре ба да вр ши кон тро лу са гла сно сти јед ног ме ђу на род-
ног уго во ра са Уста вом. Да ли је то са мо кон тро ла a po ste ri o ri, што 
би из је зич ког зна че ња од ре да ба Уста ва не спор но про из ла зи ло 
(у ко јој по твр ђе ни ме ђу на род ни уго вор мо же би ти ка си ран на кнад-
но у би ло ком тре нут ку на кон ње го вог по твр ђи ва ња и сту па ња на 
сна гу), или та кон тро ла мо же би ти, од но сно тре ба да бу де је ди но 
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кон тро ла a pri o ri. Има ми шље ња да се ова кон тро ла од но си  са мо 
на кон тро лу за ко на о по твр ђи ва њу ме ђу на род ног уго во ра, што 
се међутим те шко мо же за кљу чи ти из је зич ког зна че ња на ве де-
не устав не нор ме. Но, и у овом слу ча ју отва ра се пи та ње да ли би 
Устав ни суд це нио са мо фор мал ну устав ност или пак и ма те ри јал-
ну устав ност овог за ко на, а то би зна чи ло да би Суд мо рао ући и 
у оце ну од ре да ба ме ђу на род ног уго во ра, ко ји у но мо тех нич ком 
по гле ду чи ни са став ни део за ко на о по твр ђи ва њу. Оце на устав но-
сти по твр ђе ног ме ђу на род ног уго во ра ex post на ме ће и пи та ње да 
ли се на ша др жа ва за не из вр ша ва ње оба ве за пре у зе тих тим уго во-
ром, прав но ва ља но мо же по зи ва ти на од ред бе свог Уста ва, од но-
сно на ка са тор ну од лу ку свог (до ма ћег) Устав ног су да.

1.5. Кон ро ла за ко ни о си о ших (рав них) ака а од стра не 
Устав ног су да ло гич на је по сле ди ца уста но вље ног прин ци па за ко-
ни то сти, тј. хи је рар хи је до ма ћих оп штих прав них ака та утвр ђе не 
у чла ну 195. Уста ва, а пре ма ко ме сви о за кон ски о ши ак и Ре-
пу бли ке Ср би је, о ши ак и свих ру их о но си ла ца (ауто ном них 
по кра ји на, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ор га ни за ци ја ко ји ма су 
по ве ре на јав на овла шће ња и др.), као и ко лек ив ни уо во ри мо ра-
ју би ти са гла сни за ко ну. Ма да уста во тво рац не на во ди из ри чи то 
оба ве зу са гла сно сти са за ко ном оп штих ака та ко је до но се при вред-
на дру штва, уста но ве и дру ги су бјек ти, не спор но је да се на ве де на 
устав на оба ве за од но си и на оп ште ак те ових су бје ка та (ста ту те, 
пра вил ни ке, од лу ке и др.), тј. на све оп ште ак те без из у зет ка.

Кон тро ла за ко ни то сти оп штих ака та, ко ја се и у до са да шњој 
прак си Устав ног су да по ка за ла као из у зет но зна чај на (с об зи ром 
на број ност и ра зно вр сност ових ака та), је на кнад на кон тро ла ко ју 
Суд мо же вр ши ти тек кад оп шти акт сту пи на сна гу, у48з већ по ме-
ну ти из у зе так утвр ђен у чла ну 186. Уста ва.

1.6. Кон ро ла усав но си и за ко ни о си са у а и ру их 
о ших ака а о ли ич ких сра на ка, син и ка а и уру же ња ра-
ђа на и до са да је би ла у над ле жно сти Устав ног су да. Су шти на ове 
кон тро ле је, та ко ђе, у то ме да се и она по ја вљу је ис кљу чи во као 
нор ма тив на кон тро ла, јер Устав ни суд, при то ме, не вр ши оце ну це-
лис ход но сти, ни ти да је по ли тич ку оце ну тих ака та, већ кон тро ли ше 
да ли се тим ак ти ма по вре ђу ју од ред бе Уста ва, од но сно за ко на.

1.7. По кре а ње о су ка нор ма ив не кон ро ле јед но је од нај-
зна чај ни јих пи та ња устав но суд ске за шти те. По сту пак за оце ну устав-
но сти и за ко ни то сти a po ste ri o ri пре ма чла ну 168. Уста ва по кре ће се 
пред ло гом ко ји Устав ном су ду мо гу под не ти: а) др жав ни ор га ни; б) ор-
га ни те ри то ри јал не ауто но ми је; в) ор га ни ло кал не са мо у пра ве; д) нај -
ма ње 25 на род них по сла ни ка. Под но ше њем пред ло га овла шће ног 
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пред ла га ча Устав ном су ду по сту пак се сма тра по кре ну тим. По но вом 
Уста ву ста тус „овла шће ног пред ла га ча“ и пра во на по кре та ње по ступ-
ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти из гу би ли су „дру ги ор га ни и 
ор га ни за ци је кад оце не да су им пра ва и ин те ре си не по сред но по-
вре ђе ни ак том чи ја се устав ност и за ко ни тост оспо ра ва“. Ме ђу тим, и 
да ље сва ко прав но или фи зич ко ли це има пра во да под не се ини ци ја-
ти ву за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти a po-
ste ri o ri, би ло ког оп штег ак та. Ако Суд оце ни да по во дом ини ци ја ти ве 
тре ба по кре ну ти по сту пак, до не ће ре ше ње о по кре та њу по ступ ка, 
а по сту пак ће се сма тра ти по кре ну тим да ном до но ше ња ре ше ња.

По сту пак мо же по кре ну ти и сам Устав ни суд (ex of fi cio). Ваља 
оче ки ва ти да ће то би ти, као и до са да, ве о ма рет ко, тим пре што 
Устав за ова кву од лу ку Су да са да тра жи дво тре ћин ску ве ћи ну од 
укупног броја судија.

Ка да је у пи та њу кон тро ла устав но сти за ко на a pri o ri, по сту пак 
мо же по кре ну ти са мо јед на тре ћи на од укуп ног бро ја на род них по-
сла ни ка, што сва ка ко „умрт вљу је“ овај об лик кон тро ле. У упо ред ној 
прак си, без из у зет ка, овла шће ни пред ла гач је увек и шеф др жа ве, 
као ор ган ко ји про гла ша ва усво је не за ко не. Пре вен тив ну кон тро-
лу од лу ке ауто ном не по кра ји не мо же тра жи ти је ди но Вла да.

2. Со ро ви о су ко бу на ле жно си је су дру га зна чај на вр ста 
спо ро ва о ко ји ма од лу чу је Устав ни суд. Ови спо ро ви мо гу би ти тзв. 
по зи тив ни су ко би над ле жно сти (кад о ис тој ства ри два раз ли чи та 
ор га на за сни ва ју над ле жност) и тзв. не га тив ни су ко би над ле жно сти 
(кад се о јед ној ства ри два или ви ше ор га на огла ша ва ју за не на дле-
жне). У овим „кон флик ти ма“ Устав ни суд не од лу чу је „о са мој ства-
ри“ већ о то ме ко ји је од ор га на ко ји су у су ко бу над ле жан, од но сно 
овла шћен да ме ри тор но ре ши ствар по во дом ко је је на стао су коб 
над ле жно сти. Чла ном 167. став 2. Уста ва, ова над ле жност Устав ног 
су да знат но је про ши ре на, па ће та ко Устав ни суд ре ша ва ти су ко бе 
над ле жно сти из ме ђу: р во, су до ва и дру гих др жав них ор га на (што 
је и до са да чи нио); ру о, ре пу блич ких ор га на и по кра јин ских ор-
га на; ре ће, ре пу блич ких ор га на и ор га на је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве; че вр о, по кра јин ских ор га на и ор га на је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве; е о, ор га на раз ли чи тих ауто ном них по кра ји на и ше-
со, ор га на раз ли чи тих је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

3. За ши а е ри о ри јал не ауо но ми је и ло кал не са мо -
ура ве пред ста вља по себ ну над ле жност Устав ног су да из ри чи то 
утвр ђе ну Уста вом, ко ју Суд оства ру је на два основ на на чи на:

Пр во, на те ме љу од ре да ба чла на 187. став 1. и чла на 193. став 1. 
Уста ва, ор ган од ре ђен ста ту том ауто ном не по кра ји не, од но сно 
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ор ган од ре ђен ста ту том оп шти не, има пра во жал бе Устав ном су ду 
ако се по је ди нач ним ак том или рад њом др жав ног ор га на или ор га-
на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве оне мо гу ћа ва вр ше ње над ле жно-
сти ауто ном не по кра ји не, од но сно вр ше ње над ле жно сти оп шти-
не. Ове жал бе тре ба раз ли ко ва ти од устав не жал бе из чла на 170. 
Уста ва, јер се оне раз ли ку ју не са мо по на зи ву („жал ба“ и „устав на 
жал ба“), већ и у по гле ду су бје ка та ко ји их мо гу из ја ви ти, пред ме та 
за шти те, усло ва за под но ше ње и др.

Дру о, пре ма од ред ба ма чла на 187. став 2. и чла на 193. став 2. 
Уста ва, ор ган од ре ђен ста ту том ауто ном не по кра ји не, од но сно 
ор ган од ре ђен ста ту том оп шти не, мо же по кре ну ти и по сту пак за 
оце ну устав но сти (и за ко ни то сти) за ко на и дру гог оп штег ак та Ре пу-
бли ке Ср би је или оп штег ак та је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ко јим 
се по вре ђу је пра во на по кра јин ску ауто но ми ју, од но сно пра во на 
ло кал ну са мо у пра ву.

4. До са да шња над ле жност Устав ног су да да од лу чу је о за бра ни 
ра а о ли ич ке сран ке или дру ге по ли тич ке ор га ни за ци је, но-
вим Уста вом про ши ре на је и на од лу чи ва ње о за бра ни ра а син и-
кал не ор а ни за ци је и уру же ња ра ђа на (члан 167. став 3. Уста ва). 
Основ за бра не ра да по ли тич ке стран ке, од но сно син ди кал не ор га-
ни за ци је или удру же ња гра ђа на, са гла сно чла ну 55. став 4. Уста ва, 
у су шти ни је исто ве тан – ак тив ност, од но сно де ло ва ње ко је је усме-
ре но на „на сил но ру ше ње устав ног по рет ка, кр ше ње за јем че них 
људ ских или ма њин ских пра ва или иза зи ва ње ра сне, на ци о нал не 
или вер ске мр жње“.

Над ле жност Устав ног су да да од лу чу је  о за бра ни вер ских за је-
ни ца ни је из ри чи то утвр ђе на у чла ну 167. Уста ва, но ка ко је чла ном 
44. став 3. Уста ва утвр ђе но да Устав ни суд мо же за бра ни ти вер ску 
за јед ни цу ако ње но де ло ва ње угро жа ва пра во на жи вот, пра во на 
пси хич ко и фи зич ко здра вље, пра ва де це, пра во на лич ни и по ро-
дич ни ин те гри тет, пра во на имо ви ну, јав ну без бед ност и јав ни ред, 
или ако иза зи ва и под сти че вер ску, на ци о нал ну или ра сну не тр пе-
љи вост“, то ни је спор но да је и ова вр ста спо ро ва у над ле жно сти 
Устав ног су да.

5. О лу чи ва ње о о со ја њу о вре е Уса ва у о су ку за 
раз ре ше ње ре се ни ка Ре у бли ке пред ста вља но ву над ле жност 
Устав ног су да (члан 118). По Уста ву из 1990. го ди не о то ме је од лу чи-
ва ла На род на скуп шти на, као по ли тич ко те ло, а по том гра ђа ни на 
ре фе рен ду му. Ста вља ње овог пи та ња у над ле жност Устав ног су да 
зна чај на је га ран ци ја на че ла по де ле вла сти, али и зна ча јан ме ха ни-
зам чу ва ња Уста ва од по вре да ко је мо же учи ни ти шеф др жа ве.
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По сту пак за раз ре ше ње пред сед ни ка „због по вре де Уста ва“ мо-
же по кре ну ти На род на скуп шти на, на пред лог нај ма ње јед не тре-
ћи не на род них по сла ни ка. По по кре та њу по ступ ка Устав ни суд је 
ду жан да у ро ку од 45 да на од лу чи о по сто ја њу по вре де Уста ва. 
У овом по ступ ку Устав ни суд не од лу чу је о раз ре ше њу, не го са мо о 
то ме да ли је по сту пак по кре нут у скла ду са Уста вом и да ли је пред-
сед ник Ре пу бли ке по вре дио Устав.

6. У над ле жно сти Устав ног су да, као суп си ди јар ној, и да ље је 
од лу чи ва ње о из бор ним со ро ви ма за ко је „за ко ном ни је од ре ђе-
на над ле жност су до ва“ (члан 167. став 2. тач ка 5). Но, без об зи ра 
на то што је у до са да шњој прак си ова над ле жност Устав ног су да 
оста ла не а фир ми са на и што је, као рет ко ко је пи та ње из над ле-
жно сти Устав ног су да, иза зи ва ло то ли ко не до у ми ца и опреч них 
ста во ва, она је у но вом Уста ву ско ро пре у зе та in tex to. Устав ни суд 
се до са да ус те зао да за сну је сво ју над ле жност у ре ша ва њу спо ро-
ва по „зах те ви ма“, од но сно „пред ло зи ма“ за по кре та ње из бор ног 
спо ра, по зи ва ју ћи се при то ме и на ре стрик тив не од ред бе свог 
по сту пов ног за ко на.

7. У на ле жнос Усав но су а као „жал бе но су а“ спада и 
ви ше вр ста спо ро ва ко ји ће се пред овим су дом по кре та ти жал бом 
као прав ним сред ством. У прав ној стру ци ове жал бе се на зи ва ју 
„ва ри јан та ма“ устав не жал бе, „спе ци јал ним“, од но сно „по себ ним“ 
устав ним жал ба ма и сл.

7.1. По ред кон тро ле устав но сти и за ко ни то сти, за шти та људ ских 
и ма њин ских пра ва је сте нај бит ни ја функ ци ја Устав ног су да, ко ју Суд 
оства ру је од лу чу ју ћи по усав ним жал ба ма. Устав на жал ба по сто ји 
у број ним европ ским зе мља ма (пре све га оним ко је има ју нај ду жу 
тра ди ци ју устав ног су до ва ња – Аустри ји, Ита ли ји и Не мач кој), с тим 
што у по гле ду овог прав ног сред ства по сто је од ре ђе не раз ли ке у по-
је ди ним од тих зе ма ља. Она је у би ти уста но вље на као ин ди ви ду ал-
но и суп си ди јар но прав но сред ство за устав но суд ску за шти ту основ-
них људ ских пра ва и сло бо да. И у Ре пу бли ци Ср би ји устав на жал ба 
је суп си ди јар но, од но сно до пун ско и из у зет но прав но сред ство за 
за шти ту устав них пра ва и сло бо да. Пре ма од ред би чла на 170. Уста ва, 
устав на жал ба мо же се под не ти под сле де ћим усло ви ма:

р во, да је по вре ђе но или ус кра ће но људ ско или ма њин ско пра во 
и сло бо да за јем че но Уста вом;

ру о, да је по вре да из вр ше на по је ди нач ним ак том или рад њом 
др жав ног ор га на или ор га ни за ци је ко јој је по ве ре но вр ше ње јав-
них овла шће ња. По је ди нач ни акт је акт ко јим се ре ша ва о не ком 
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пра ву или оба ве зи у кон крет ном и од ре ђе ном слу ча ју. До но си о ци 
тог ак та су др жав ни ор га ни (ор га ни за ко но дав не, из вр шне и суд ске 
вла сти и сви дру ги ор га ни уста но вље ни Уста вом), али и ор га ни за ци-
је ко је вр ше јав на овла шће ња (ди рек ци је, за во ди, аген ци је, јав не 
уста но ве, јав на пред у зе ћа и сл.). Под рад њом се под ра зу ме ва ка ко 
ак тив на рад ња (чи ње ње), та ко и про пу шта ње рад ње (не чи ње ње), 
од но сно уз др жа ва ње од рад ње ко ју је тре ба ло пред у зе ти. Про пу-
шта ње рад ње мо ра да има за по сле ди цу оне мо гу ћа ва ње под но си о-
ца устав не жал бе у оства ри ва њу не ког ње го вог устав ног пра ва;

ре ће, да су ис цр пље на или да ни су пред ви ђе на дру га прав на 
сред ства за за шти ту по вре ђе них пра ва.

7.2. Жал ба на о лу ку у ве зи са о вр ђи ва њем ман а а на ро них 
о сла ни ка јед на је од спе ци фич них Уста вом утвр ђе них жал би, ко ја 
се мо же из ја ви ти Устав ном су ду и о ко јој је Суд ду жан да од лу чи у 
ро ку од 72 са та (члан 101. Уста ва). С об зи ром на то ка ко је ва же ћим 
за ко но дав ством утвр ђен по сту пак ве ри фи ка ци је ман да та на род-
них по сла ни ка за оче ки ва ти је да ова вр ста спо ро ва у прак си Устав-
ног су да не ће би ти пред мет че стог од лу чи ва ња. Ме ђу тим, има ју ћи 
у ви ду то да је у чла ну 102. став 2. Уста ва „на род ни по сла ник,  сло-
бо дан да под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном нео по зи во ста ви свој 
ман дат на рас по ла га ње по ли тич кој стран ци на чи ји пред лог је иза-
бран за на род ног по сла ни ка“, осно ва но се мо же прет по ста ви ти да 
ће се спо ро ви ја вља ти упра во због пре стан ка ман да та (на род ног 
по сла ни ка) при ме ном ове од ред бе, а чи ју за шти ту уста во тво рац 
из ри чи то ни је пред ви део. У при ме ни по ме ну те устав не од ред бе, 
ко ја про тив ре чи сло бод ном по сла нич ком ман да ту и ко ја сва ка ко 
ни је у ин те ре су раз во ја де мо кра ти је и пар ла мен та ри зма, мо же би-
ти про бле ма и спо ре ња. На и ме, спо ро ви мо гу на ста ти при ли ком 
„од у зи ма ња ман да та“, од но сно кон ста та ци је о пре стан ку ман да та 
на род ном по сла ни ку на осно ву од ред бе чла на 102. став 2. Уста ва, 
а по том и по во дом ве ри фи ка ци је ман да та по сла ни ка ко ји бу ду сти-
ца ли ман дат при ме ном ове од ред бе Уста ва.

7.3. Жал ба на о лу ку о ре сан ку су иј ске функ ци је јед но је од 
до дат них јем ста ва су диј ске не за ви сно сти. Но си о ци пра во суд них 
функ ци ја у мо мен ту сту па ња на сна гу но вог Уста ва у Ре пу бли ци 
Ср би ји ни су има ли пра во на по себ ну жал бу, ни ти дру го прав но 
сред ство про тив од лу ке о пре стан ку њи хо ве функ ци је. На те ме љу 
но вог Уста ва, Устав ни суд од лу чи ва ће о жал би про тив од лу ке Ви со-
ког са ве та суд ства о пре стан ку су диј ске функ ци је. Жал ба из ја вље-
на на осно ву од ред бе чла на 148. став 2. Уста ва ис кљу чу је пра во на 
под но ше ње устав не жал бе.



ПРЕДГОВОР � 21

7.4. Жал бе на о лу ке о ре сан ку у жно си јав но у жи о ца и за-
ме ни ка јав но у жи о ца из ја вљи ва ће се Устав ном су ду на осно ву од-
ред бе чла на 161. став 4. Уста ва. Уво ђе њем овог прав ног сред ства 
јав ни ту жи о ци и њи хо ви за ме ни ци су, као и су ди је, по пр ви пут у 
Ре пу бли ци Ср би ји, до би ли устав ну мо гућ ност за шти те пред Устав-
ним су дом, у слу ча ју да им у по ступ ку раз ре ше ња бу ду по вре ђе на 
пра ва или прав ни ин те ре си. Та ко ће овај Суд од лу чи ва ти о жал ба-
ма про тив од лу ка На род не скуп шти не о пре стан ку функ ци је јав ног 
ту жи о ца и о жал ба ма про тив од лу ка Др жав ног ве ћа ту жи ла ца о 
пре стан ку функ ци је за ме ни ка јав ног ту жи о ца. Из ја вљи ва ње ових 
жал би ис кљу чу је пра во на ве де них ли ца на под но ше ње устав не 
жал бе.

7.5. У слу ча је ви ма про пи са ним за ко ном Устав ни суд ће, та ко-
ђе, од лу чи ва ти и по жал ба ма ро ив о лу ка Ви со ко са ве а су-
сва (члан 155. Уста ва). Ма да у Уста ву не ма из ри чи те од ред бе 
о то ме, ко ри шће ње жал бе пред Устав ним су дом и у овом слу ча-
ју, по на шем ми шље њу, ис кљу чи ва ло би пра во на под но ше ње 
устав не жал бе.

Ка да су у пи та њу од лу ке Др жав ног ве ћа ту жи ла ца, уста во тво-
рац ни је пред ви део жал бу као „прав ни лек“, што сва ка ко пред ста-
вља мањ ка вост устав них ре ше ња, јер не по сто је осно ва ни раз ло-
зи да се ово пи та ње уре ђу је дру га чи је у од но су на од лу ке Ви со ког 
са ве та суд ства.

8. Устав уре ђу је са мо на чел но еј сво о лу ка Усав но су а 
(оне су са гла сно од ред би чла на 166. став 2. Уста ва „ко нач не, из вр-
шне и оп ште о ба ве зу ју ће“), као и по је ди на пи та ња деј ства од лу ка 
ко је Суд до но си у вр ше њу нор ма тив не кон тро ле. На и ме, пи та ња ве-
за на за деј ство од лу ка Устав ног су да и њи хо во из вр ше ње Устав, та-
ко ђе, бли же не уре ђу је, већ упу ћу је да ће та пи та ња би ти уре ђе на 
за ко ном, са из у зет ком утвр ђи ва ња деј ства ка са тор них од лу ка Устав-
ног су да до не тих у по ступ ку нор ма тив не кон тро ле (члан 168. став 3. 
и члан 169. став 3. Уста ва), ко ји ма се из прав ног по рет ка ели ми ни шу 
за ко ни и дру ги оп шти ак ти за ко је Устав ни суд оце ни да су не у став ни 
(не за ко ни ти).

У Уста ву је из ри чи то утвр ђе на „ду жност свих да по шту ју и 
из вр ша ва ју од лу ке Устав ног су да“. Пре ма ра ни јем Уста ву, из вр-
ше ње о лу ке Устав ног су да у слу ча ју по тре бе обез бе ђи ва ла је 
Вла да. То устав но ре ше ње је са да по ста ло за кон ско, с тим што 
Устав ни суд „сво јом од лу ком уре ђу је на чин ње ног из вр ше ња, 
кад је то по треб но“.



22 � ЗАКОН О УСТАВНОМ СУДУ

2. Ор га ни за ци ја Устав ног су да

Устав не од ред бе о ор га ни за ци ји и са ста ву Устав ног су да пре-
тр пе ле су су штин ске про ме не. Уста во тво рац је по шао од то га да 
је уло га устав ног суд ства не за мен љи ва у ус по ста вља њу истин ске 
вла да ви не пра ва, те да аде ква тан број су ди ја тог су да и при су ство 
прав ни ка раз ли чи тих про фе си о нал них ка ри је ра, од но сно раз ли чи-
тих спе ци јал но сти у области пра ва у са ста ву Устав ног су да, сва ка ко 
мо же до при не ти оства ри ва њу ње го ве уло ге, а ти ме и ауто ри те ту 
ове ин сти ту ци је.

1. Устав ни су до ви, као ко ле ги јал ни ор га ни, у са вре ме ним европ-
ским зе мља ма бро је од три (Мал та), од но сно че ти ри чла на (Ан до-
ра) до 16 чла но ва (Не мач ка), од но сно 19 чла но ва (Ру си ја). Усав-
ни су Ср би је, о но вом Уса ву, чи ни 15 су и ја, уме сто ра ни јих 
де вет, па та ко наш Устав ни суд ула зи у ред су до ва са број ни јим 
са ста вом. Чи ни се да је по ве ћа ње бро ја су ди ја Устав ног су да усло-
вље но, пре све га, про ши ре њем функ ци је Су да, тј. чи ње ни цом да су 
се у ње го вој над ле жно сти на шли број ни но ви по сло ви, а пре све га 
од лу чи ва ње о устав ним жал ба ма. Ина че, и у упо ред ној прак си за-
па жа се тен ден ци ја по ве ћа ња бро ја су ди ја устав них су до ва. То се 
обра зла же по тре бом обез бе ђи ва ња ком пе тен ци је и ефи ка сно сти 
у од лу чи ва њу устав них су до ва и про ши ре њем њи хо вог де ло кру га, 
али је са свим из ве сно да пи та ње бро ја су ди ја устав ног су да у јед ној 
зе мљи ни је са мо пи та ње прав не стру ке и ре ал них по тре ба и при ли-
ка сва ке кон крет не др жа ве, већ уве ли ко и по ли тич ко пи та ње.

Са сав Усав но су а о Усаву об на вља се, о но сно „ме ња се у 
це ли ни“, по ис те ку де ве то го ди шњег ман да та су ди ја. Ме ђу тим, 
у по је ди ним зе мља ма сре ћу се и устав но прав на ре ше ња о тзв. де-
ли мич ном об на вља њу са ста ва устав ног су да, и то та ко што се јед-
на тре ћи на чла но ва су да ме ња сва ке тре ће го ди не (Фран цу ска, 
Шпа ни ја, Бу гар ска и Ал ба ни ја и др.). Пер со нал ни са став устав них 
су до ва у овим зе мља ма ни кад се не об на вља у пот пу но сти, чи ме се 
обез бе ђу је кон ти ну и тет у ра ду су да, али и до ла зак „све же ми сли“. 
Ово ре ше ње, с јед не стра не, је сте сво је вр сни ин стру мент ко че ња 
„на глих про ме на“ у ста во ви ма устав ног су да и ње го вом функ ци о ни-
са њу, а с дру ге – то је ме ха ни зам за спре ча ва ње ру ти не и кон зер ва-
ти ви зма у ра ду су да.

По угле ду на број не европ ске зе мље (Ита ли ја, Ру си ја, Укра ји на, 
Бу гар ска, Ру му ни ја, Сло ве ни ја, Хр ват ска и др.) и наш Устав је на пу-
стио ре ше ње по ко ме је ре се ни ка Усав но су а би ра ла На род на 
скуп шти на на пред лог пред сед ни ка Ре пу бли ке, та ко да пред сед ни ка 
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Су да (ко ји је и да ље устав на ка те го ри ја) би ра ју са ме су ди је Устав ног 
су да из ме ђу се бе, тај ним гла са њем, на пе ри од од три го ди не. Тро го-
ди шњи ман дат је ина че пе ри од на ко ји се нај че шће би ра ју пред сед-
ни ци европ ских устав них су до ва. У те о ри ји устав ног пра ва ис ти че 
се да из бор пред сед ни ка устав ног су да на би ло ко ји на чин „из ва на“ 
шко ди ње го вој ауто но ми ји, јер то мо же би ти ис ко ри шће но и као 
сред ство по ли тич ког при ти ска на суд, упра во од стра не оних ко је 
суд мо ра кон тро ли са ти, пре све га за ко но дав не и из вр шне вла сти.

2. Пи та ње на чи на из бо ра, о но сно име но ва ња су и ја Усав-
но су а, због свог зна ча ја, у на шем устав ном си сте му би ло је и 
оста ло ma te ria con sti tu ti o nis. О то ме ко ји је на чин од ре ђи ва ња (из-
бо ра и име но ва ња) су ди ја устав ног су да нај при хва тљи ви ји и нај-
при ме ре ни ји ка рак те ру ове ин сти ту ци је у те о ри ји устав ног пра ва 
не ма са гла сно сти, али се сви сла жу у то ме да од на чи на од ре ђи ва-
ња су ди ја устав ног су да уве ли ко за ви си оства ри ва ње ње го ве уло-
ге. Угле да ју ћи се на ре ше ња у упо ред ној устав ној прак си (пре све га 
Ита ли је, чи ји Суд та ко ђе бро ји 15 су ди ја), Уста вом је уве ден је дан 
ме шо вит си стем од ре ђи ва ња су ди ја, па се та ко и на ме сто су ди је 
Уставног суда до ла зи сво је вр сном ком би на ци јом си сте ма из бо ра 
и име но ва ња, уз од го ва ра ју ће уче шће и ути цај све три гра не вла-
сти – за ко но дав не, из вр шне и суд ске, ка ко код из бо ра, од но сно 
име но ва ња, та ко и код пред ла га ња кан ди да та за су ди је. На род на 
скуп шти на би ра пет су ди ја из ме ђу 10 кан ди да та ко је пред ло жи 
пред сед ник Ре пу бли ке; пред сед ник Ре пу бли ке име ну је пет су ди ја 
из ме ђу 10 кан ди да та ко је пред ло жи На род на скуп шти на, а оп шта 
сед ни ца Вр хов ног ка са ци о ног су да име ну је пет су ди ја из ме ђу 10 
кан ди да та ко је на за јед нич кој сед ни ци пред ло же Ви со ки са вет суд-
ства и Др жав но ве ће ту жи ла ца.

Ка ко би се обез бе ди ла за сту пље ност ауто ном них по кра ји на 
у Устав ном су ду, Уста вом је утвр ђе но да са сва ке од пред ло же-
них ли ста кан ди да та је дан од иза бра них кан ди да та мо ра би ти са 
те ри то ри је ауто ном них по кра ји на.

Све су ди је Устав ног су да има ју исти по ло жај у Су ду, не за ви сно 
од то га да ли су иза бра не или име но ва не. Но во у ста но вље ни си-
стем од ре ђи ва ња су ди ја Устав ног су да, ко ји се те ме љи на на че лу 
уче шћа све три гра не др жав не вла сти, тре ба ло би, по ред оста лог, 
да обез бе ди да није дан ор ган ко ји уче ству је у из бо ру, од но сно име-
но ва њу су ди ја не ма од лу чу ју ћи ути цај на са став Су да.

3. На сто је ћи да оси гу ра ју са став устав ног су да ко ји ће би ти услов 
ње го вог до брог функ ци о ни са ња, са вре ме ни уста во твор ци по 
пра ви лу утвр ђу ју о себ не усло ве за из бор (и име но ва ње) су и ја 
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устав ног су да. Та ко се у упо ред ном пра ву од су ди ја устав ног су да 
тра жи ис пу ње ност не са мо оп штих усло ва за из бор на јав не функ ци-
ја већ и од ре ђе них о себ них усло ва, ко ји тре ба да обез бе де ком пе-
тент но, про фе си о нал но и струч но вр ше ње устав но суд ске функ ци је. 

По себ ни усло ви од но се се на по се до ва ње о о ва ра ју ће сруч но 
зна ња, ро фе си о нал но ис ку сва, о ре ђе них о и на жи во а и о ре-
ђе них лич них свој са ва. И наш са вре ме ни уста во тво рац утвр дио је 
по себ не усло ве ко је мо ра ју да ис пу ња ва ју кан ди да ти за су ди је. То 
мо ра ју би ти не са мо прав ни ци по обра зо ва њу већ они нај бо љи ме-
ђу њи ма, ко је уста во пи сци опре де љу ју као „ис так ну те прав ни ке“ са 
ду го го ди шњим ис ку ством у прав ној стру ци. Пре ма од ред би чла на 
172. став 5. Уста ва, су ди ја Устав ног су да би ра се или име ну је ме ђу 
ис так ну тим прав ни ци ма са нај ма ње 40 го ди на жи во та и 15 го ди на 
ис ку ства у прав ној стру ци. Устав не тра жи од ре ђе на лич на свој ства 
од кан ди да та за су ди је Устав ног су да (нпр., „нај ви ши мо рал ни ква ли-
те ти“, „мо рал ни ин те гри тет“, „бес пре кор на ре пу та ци ја“ и „по ште ње“), 
али се она са ма по се би под ра зу ме ва ју за но си о це ове ва жне функ-
ци је. Устав но утвр ђи ва ње поменутих усло ва из раз је са зре ле све сти 
на шег уста во твор ца да се пра во, од но сно устав, не мо же ту ма чи ти 
са мо из „здра во ра зум ске ло ги ке“, јер је ту ма че ње основ ног за ко на 
зе мље ствар „стру ке, од но сно на у ке и зна ња“ ко ји ма рас по ла жу са-
мо они ко ји су до тог „до шли ду гим уче њем и ис ку ством“.

Усло ви за из бор су ди ја Устав ног су да у Уставу су од ре ђе ни о зи-
ив но, у сми слу по се до ва ња од ре ђе них свој ста ва. Ме ђу тим, у по-
је ди ним зе мља ма од ре ђе ни усло ви су де фи ни са ни и не а ив но, 
та ко да пред ста вља ју прав ну смет њу за из бор. По сто ја ње тих смет-
њи из бор од ре ђе ног ли ца на функ ци ју су ди је устав ног су да чи ни 
не мо гу ћим. Од не из бор но сти тре ба раз ли ко ва ти ин ком а и бил-
нос функ ци је су ди је устав ног су да са дру гим јав ним функ ци ја ма 
и оба вља њем про фе си о нал них де лат но сти, јер ње но по сто ја ње 
ни је смет ња за пу но ва жност из бо ра. Ли це у ве зи са ко јим по сто ји 
ин ком па тиби ли тет, ако бу де иза бра но за су ди ју устав ног су да, ње-
гов из бор би ће ва љан, с тим што онo не мо же да за др жи ра ни ју, од-
но сно да на ста ви да оба вља дру гу ду жност, слу жбу или де лат ност 
ко ја је не спо ји ва са функ ци јом су ди је устав ног су да.

 4. Ка ко је устав ни суд са мо стал ни ор ган др жав не вла сти ко ји 
„бди је над по што ва њем уста ва и за ко на“, то је нео п ход но да Суд бу-
де не за ви сна и ста бил на ин сти ту ци ја, на шта сва ка ко ути че и у жи-
на ман а а су и ја усав но су а. Оп ште је при хва ће но ста но ви-
ште да су ди је устав ног су да тре ба да има ју ду жи ман дат од ман да та 
ор га на ко ји их би ра или име ну је, ка ко се не би да ла мо гућ ност тим 
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ор га ни ма да „па ку ју“ са став су да, ути чу ћи та ко не по сред но на ње-
гов рад. Овај став на шао је сво ју прак тич ну ре а ли за ци ју и у на шем 
Уста ву, по ко ме се су ди је Устав ног су да би ра ју и име ну ју на пе ри од 
од е ве о и на (члан 172. став 1). Ти ме је уста во тво рац на пу стио 
ра ни је устав но ре ше ње по ко ме је ду жност су ди је Устав ног су да 
би ла стал на и при кло нио се прак си нај ве ћег бро ја европ ских зе ма-
ља, у ко ји ма се сма тра да ман дат од де вет го ди на ни је ни пре те ра-
но кра так, а ни пре те ра но дуг пе ри од. Нај ду жи ман дат да нас има-
ју су ди је Са ве зног устав ног су да Не мач ке и Сло вач ке – два на ест 
го ди на, а нај кра ћи у Хр ват ској и Ан до ри – осам го ди на. По ла зе ћи 
од ре ал не опа сно сти ко ју са со бом но си ду го тра ј но вр ше ње би ло 
ко је јав не функ ци је, ве ћи на европ ских уста во тво ра ца огра ни чи ла 
је вр ше ње ове функ ци је, од но сно ис кљу чи ла мо гућ ност „нео гра ни-
че ног остан ка“ јед ног ли ца на функ ци ји су ди је устав ног су да.

Наш уста во тво рац се опре де лио за прин цип ре и збо ра, тј. ре ше-
ње по ко ме јед но ли це мо же би ти би ра но или име но ва но за су ди ју 
Устав ног су да нај ви ше ва у а, иако је то ре ше ње ко је се са мо 
из у зет но сре ће у европ ским устав ним су до ви ма (Ма ђар ска и Ан до-
ра). На и ме, у упо ред ном европ ском пра ву пре о вла ђу је ре ше ње о 
нео б но вљи во сти ман да та су ди ја устав ног су да. Нај ве ћи број зе ма-
ља ту не мо гућ ност је из ри чи то утвр ди ло као за бра ну. На ова кво 
ре ше ње гле да се као на ме ру уста но вље ну у ин те ре су не за ви сно-
сти и не при стра сно сти устав ног суд ства, јер се сма тра да ће су ди ја 
устав ног су да у овом слу ча ју би ти објек ти ван и не при стра сан – да 
ће су ди ти пре ма свом зна њу, спо соб но сти ма и са ве сти, а не она ко 
ка ко евен ту ал но „оче ку ју“ они ко ји би га по но во би ра ли (име но ва-
ли). Ис ку ство по твр ђу је да су но си о ци јав них функ ци ја, па и су диј-
ске функ ци је, у усло ви ма ре и збо ра фак тич ки ви ше би ли ве за ни „во-
љом и оче ки ва њи ма“ оних ко ји су их пред ла га ли или би ра ли не го 
уста вом, а све због тога да би би ли по нов но иза бра ни.

5. Устав са др жи и о а на јем сва о ло жа ја су и ја Усав-
но су а. Ка ко би су ди ја Устав ног су да истин ски по сту пао не за ви-
сно и не при стра сно, он мо ра би ти осло бо ђен бри ге да ће ње го во 
су диј ско ме сто би ти угро же но по ли тич ким и дру гим ре ак ци ја ма на 
ње го ве ста во ве или дáти глас при ли ком до но ше ња од лу ка Устав-
ног су да, од но сно да ће под ле ћи „при ват ном или дру гом ин те ре су“. 
Оту да „по ло жај“ су ди је Устав ног су да под у пи ру и устав на ре ше ња 
о иму ни те ту и о не спо ји во сти су диј ске функ ци је.

5.1. Су ди ја Устав ног су да и пре ма но вом Уста ву „ужи ва“ иму ни-
е као на ро ни о сла ник (члан 173. став 2). След стве но то ме, 
су ди ја Устав ног су да, „не мо же би ти по зван на кри вич ну или дру гу 
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од го вор ност за из ра же но ми шље ње и да ти глас у Устав ном су ду“. 
Ов де се, да кле, пре све га ра ди о иму ни те ту нео д го вор но сти – иму-
ни те ту ко ји тре ба да омо гу ћи су ди ји не сме та но оба вља ње су диј ске 
функ ци је и ко ји су ди ју шти ти ап со лут но од свих ви до ва од го вор-
но сти и без вре мен ског огра ни че ња. По том, су ди ја не мо же би ти 
„при тво рен, ни ти се про тив ње га мо же во ди ти кри вич ни или дру-
ги по сту пак у ко ме се мо же из ре ћи ка зна за тво ра“, без прет ход ног 
одо бре ња Устав ног су да. Овај иму ни тет – иму ни тет не по вре ди во-
сти шти ти су ди ју са мо за вре ме вр ше ња су диј ске ду жно сти. Ка ко се 
иму ни тет не би мо гао зло у по тре би ти „на ште ту прав ног по рет ка и 
јед на ко сти гра ђа на“, Уста вом је пред ви ђен и из у зе так од иму ни те та 
не по вре ди во сти. Та ко и су ди ја Устав ног су да „у слу ча ју да бу де за те-
чен у из вр ше њу кри вич ног де ла за ко је је про пи са на ка зна за тво ра 
у тра ја њу ду жем од пет го ди на“, мо же би ти при тво рен без одо бре-
ња Устав ног су да. Не по зи ва ње су ди је Устав ног су да на иму ни тет 
не ис кљу чу је пра во Устав ног су да, ко ји од лу чу је о ње го вом иму ни-
те ту, да му ус по ста ви иму ни тет, јер се иму ни тет не уста но вља ва у 
лич ном ин те ре су су ди је, не го у ин те ре су не сме та ног ра да Су да и 
не за ви сно сти у вр ше њу су диј ске функ ци је.

5.2. Не со ји вос (ин ком а и бил нос) функ ци је су ди је устав-
ног су да са дру гим функ ци ја ма и де лат но сти ма је дан је од те мељ-
них прин ци па утка них у ор га ни за ци ју и функ ци о ни са ње устав ног 
суд ства. У осно ви овог прин ци па ле жи ста но ви ште да су ди ја устав-
ног су да не би мо гао оба вља ти није дан по сао или ак тив ност ко ја 
би га „оме та ла у вр ше њу“ функ ци је или ко ја би мо гла ути ца ти на 
ње го ву са мо стал ност и не за ви сност, ни ти ак тив ност ко ја би ства ра-
ла ути сак да у вр ше њу су диј ске ду жно сти су ди ја ни је не при стра сан 
или ко ја би шко ди ла угле ду су диј ског по зи ва. У од но су на дру ге 
но си о це јав них функ ци ја, устав не су ди је су те ко је се нај чвр шће ве-
зу ју овим прин ци пом, те се след стве но то ме из у зе ци од прин ци па 
не спо ји во сти, ка да су у пи та њу су ди је устав них су до ва, у ком па ра-
тив ном пра ву вр ло ре стрик тив но уста но вља ва ју.

У чла ну 173. став 1. Уста ва сто ји ре ше ње по ко ме су ди ја 
Устав ног су да не мо же вр ши ти дру гу јав ну или про фе си о нал ну 
функ ци ју, ни ти по сао, из у зев про фе су ре на прав ном фа кул те ту 
у Ре пу бли ци Ср би ји. Овај из у зе так (ко ји по ра ни јем Уста ву ни-
је по сто јао) уста но вљен је с ци љем ја ча ња ком пе тен ци је Су да. 
Да би и Устав ни суд Ср би је био „здра ва“ и ком пе тент на ин сти-
ту ци ја“, ова ко утвр ђе на ин ком па ти бил ност у сво јој прак тич ној 
при ме ни на ла же: р во, да се ли це иза бра но за су ди ју Устав ног 
су да по ву че са јав не функ ци је на ко јој се до та да на ла зи ло, од но сно 
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да пре ста не да оба вља би ло ко ји по сао ко ји је до та да ра ди ло; 
ру о, да за вре ме док оба вља по сао су ди је Устав ног су да не 
оба вља нијед ну дру гу јав ну функ ци ју или пла ће ни по сао, осим 
про фе су ре на прав ном фа кул те ту; ре ће, да вр ше ње про фе су ре 
бу де у ме ри и у оби му ко ји не угро жа ва оба вља ње су диј ске ду-
жно сти, и то под усло ви ма и на на чин утвр ђен за ко ном.

5.3. За бра на члан сва су и ја у о ли ич ким сран ка ма, утвр ђе-
на у чла ну 55. став 5. Уста ва, тре ба да во ди ка то ме да су ди је Устав-
ног су да бу ду по ли тич ки не у трал не, те да у до но ше њу од лу ка и гла-
са њу не под ле жу по ли тич ким и дру гим ути ца ји ма и при ти сци ма. 
Ва ља ре ћи да не за ви сност Устав ног су да јед на ко угро жа ва не струч-
ност и не зна ње ње го вих чла но ва, ко ли ко и њи хо ва по ли тич ка (или 
дру га) при стра сност. И у ве ћем бро ју европ ских зе ма ља из ри чи то 
се про пи су је да је функ ци ја су ди је устав ног су да не спо ји ва са по-
ли тич ким (па и син ди кал ним) де ло ва њем, од но сно уче ство ва њем 
у по ли тич ком жи во ту зе мље, што је из раз ста но ви шта по ко јем су-
ди ја устав ног су да мо ра би ти „из над и из ван по ли ти ке“. У си ту а ци ји 
ка да код из бо ра су ди ја по ли тич ка при пад ност или до та да шње ан-
га жо ва ње у по ли ти ци има пред ност над струч ним ква ли те ти ма и 
угле дом по стиг ну тим струч ним или на уч ним ра дом, не из бе жно је 
да та ко иза бра не су ди је су диј ску ду жност уве ли ко „оба вља ју“ вра-
ћа ју ћи „дуг и за хвал ност“ они ма без ко јих не би до шли на функ ци ју. 
Оту да, за бра ну утвр ђе ну у чла ну 55. Уста ва сма тра мо ве о ма ко ри-
сном прет по став ком да су ди је Устав ног су да бу ду осло бо ђе не оног 
на чи на по сту па ња у вр ше њу јав них функ ци ја ко јем је свој стве но 
ста вља ње „пар тиј ске ди сци пли не и ин те ре са“ из над Уста ва.

6. Усло ви и о су ак о лу чи ва ња о ре сан ку у жно си 
су и ја пред мет су уре ђи ва ња од ре да ба чл. 172. и 174. Уста ва. Из 
ана ли зе ових од ре да ба сле ди да су ди ји Устав ног су да ду жност 
„ре дов но“ пре ста је ис те ком вре ме на на ко је је иза бран или име-
но ван, али да му ду жност мо же пре ста ти и у то ку тра ја ња ман да-
та, и то: на лич ни зах ев су и је, си ца њем усло ва за са ро сну 
ен зи ју и раз ре ше њем.

Основ ну гру пу раз ло га за пре ста нак су диј ске ду жно сти, пре ис те-
ка де ве то го ди шњег ман да та, уста во тво рац до во ди у ве зу са во љом са-
мог су ди је, те ће та ко су диј ска ду жност пре ста ти, пре све га, на лич ни 
зах тев су ди је (остав ка). По том ће су ди ји Устав ног су да функ ци ја пре-
ста ти ако у то ку ман да та стек не усло ве за ста ро сну пен зи ју – пре ма ва-
же ћим за кон ским ре ше њи ма са да је то на вр ше них 65 го ди на жи во та.

Су ди ја Устав ног су да би ће раз ре шен: а) ако по вре ди за бра ну 
су ко ба ин те ре са; б) ако трај но из гу би рад ну спо соб ност за ду жност 
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су ди је Устав ног су да; в) ако бу де осу ђен на ка зну за тво ра или за ка-
жњи во де ло ко је га чи ни не до стој ним су ди је Устав ног су да. Ма да и 
да ље су ди ја Устав ног су да не мо же би ти „сме њен“ са функ ци је пре 
ис те ка ман да та, већ мо же би ти раз ре шен са мо из раз ло га ко ји су 
про пи са ни у Уста ву, чи ни се да су јем ства су диј ске не за ви сно сти у 
овом сег мен ту у од ред ба ма но вог Уста ва ума ње на. На и ме, Устав је 
на пу стио ре ше ње по ко ме је по сто ја ње раз ло га за раз ре ше ње су ди-
ја Устав ног су да мо гао да утвр ди са мо Устав ни суд. Тај акт Су да био 
је ну жна про це ду рал на прет по став ка од лу ке На род не скуп шти не о 
раз ре ше њу. Ме ђу тим, са да је уста во тво рац Устав ном су ду на ме нио 
је ди но уло гу ини ци ја то ра за по кре та ње по ступ ка за раз ре ше ње су-
ди ја, док по сту пак за раз ре ше ње по кре ћу овла шће ни пред ла га чи за 
из бор, од но сно име но ва ње су ди ја Устав ног су да. О раз ре ше њу су ди-
ја од лу чу је На род на скуп шти на – не за ви сно од то га ко ји је ор ган иза-
брао, од но сно име но вао су ди ју. Ова кво ре ше ње сва ка ко под ле же 
кри ти ци има ју ћи у ви ду на чин из бо ра, од но сно име но ва ња су ди ја.

7. Уре ђу ју ћи на чин о лу чи ва ња у Усав ном су у, Устав ни је про-
пи сао кво рум за рад Устав ног су да већ са мо кво рум за од лу чи ва ње. 
О пи та њи ма из сво је над ле жно сти Устав ни суд од лу чу је на сед ни ци ве-
ћи ном гла со ва свих су ди ја Устав ног су да. Из у зе так од на ве де ног на чи-
на од лу чи ва ња Устав ног су да пред ста вља до но ше ње од лу ке Су да да са-
мо стал но по кре не по сту пак за оце ну устав но сти или за ко ни то сти, ко ја 
се до но си дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва свих су ди ја (члан 175).

Утвр ђе ни број су ди ја пру жао је мо гућ ност да Устав ни суд Ср би је 
о не ким пи та њи ма из сво је над ле жно сти мо же да од лу чу је (су ди) не 
са мо на сед ни ци свих су ди ја, тј. у пле ну му, већ и у ве ћи ма. Има ју ћи у 
ви ду број и ра зно вр сност пи та ња ко ја су ста вље на у над ле жност Устав-
ног су да, ефи ка сном функ ци о ни са њу Су да сва ка ко би до при не ла мо-
гућ ност до но ше ња по је ди них од лу ка Су да и у ве ћи ма. Та кво ре ше ње 
по зна је ком па ра тив на устав но суд ска прак са, пре све га, ка да је у пи та-
њу од лу чи ва ње о устав ној жал би и дру гим жал ба ма или спо ро ви ма о 
су ко бу над ле жно сти и сл. Но, наш Устав та кву мо гућ ност не пред ви ђа.

II. ОСВРТ НА РЕ ШЕ ЊА ЗА КО НА О УСТАВ НОМ СУ ДУ 
ОД 2007. ГО ДИ НЕ

На род на скуп шти на је 24. но вем бра 2006. го ди не до не ла Закон о 
Усав ном су у („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, број 109/07), 
ко ји је сту пио је на сна гу 6. де цем бра 2007. го ди не. сту па њем на 
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сна гу овог за ко на, пре стао је да ва жи За кон о по ступ ку пред Устав-
ним су дом и прав ном деј ству ње го вих од лу ка (1991), ко ји је до нет 
на те ме љу Уста ва из 1990. го ди не.

Раз ло га за до но ше ње но вог за ко на о Устав ном су ду би ло је ви-
ше, ка ко су штин ских, та ко и фор мал них. Ма да се оба ве за ускла ђи-
ва ња свих за те че них за кон ских ре ше ња са од ред ба ма но вог Уста-
ва са ма по се би раз у ме, до но ше ње но вог за ко на о Устав ном су ду 
из ри чи то је на ло жио сам уста во тво рац у чла ну 9. Усав но за ко на 
за сро во ђе ње Уса ва Ре у бли ке Ср би је од 10. но вем бра 2006. го ди-
не, и то у тзв. при о ри тет ном ро ку. По ред то га, и на ша устав но суд-
ска прак са је по о дав но ука зи ва ла на по тре бу да се број на пи та ња 
по ступ ка пред Устав ним су дом на за ко но дав ном пла ну мо ра ју уре-
ди ти на дру га чи ји на чин. Уз то, про ме ну не ких за кон ских ре ше ња 
упорно тра жи ла је и на ша прав на стру ка.

Сла бо сти по ме ну тих „спро вед бе них“ устав них ре ше ња о 
Уставном суду вид не су и зах те ва ју по себ ну ана ли зу, а овом при-
ли ком ука зу је мо са мо на не ке од њих. При об ве зи ва њу На род не 
скуп шти не да на ис тој сед ни ци на ко јој вр ши из бор су ди ја Устав ног 
су да до не се и за кон о Устав ном су ду, ни је се во ди ло ра чу на о то ме 
да би овај за кон тре ба ло да сту пи на сна гу знат но пре из бо ра и 
име но ва ња су ди ја Устав ног су да јер, ако се из у зму оп ште, од но сно 
про це ду рал не од ред бе, у Уста ву не ма бли жих од ре да ба о по ступ-
ку из бо ра и име но ва ња су ди ја. Због то га је би ло оче ки ва но да се 
за ко ном уре де, пре све га, пи та ња: ко и ка ко по кре ће по сту пак из-
бо ра, од но сно име но ва ња су ди ја, ка ко те че по сту пак утвр ђи ва ња 
ли сте кан ди да та, ка ко се утвр ђу је ко ји кан ди да ти ис пу ња ва ју усло-
ве да бу ду иза бра ни за су ди ју Устав ног су да, ка ко се „об зна њу је“ 
упра жње но су диј ско ме сто, у ком ро ку се пре ис те ка ман да та мо ра 
из вр ши ти из бор (име но ва ње) но вих су ди ја и кад те су ди је сту па ју 
на ду жност; ко ли ко тра је ман дат су ди је Устав ног су да ко ји бу де „на-
кнад но иза бран“, од но сно име но ван на ме сто су ди је ко ме је ман-
дат „пре ки нут“ итд. Јед на од сла бо сти по ме ну тих ре ше ња огле да 
се и у на чи ну „пр вог из бо ра и име но ва ња су ди ја Устав ног су да на 
те ме љу но вог Уста ва“, а ко је омо гу ћа ва кон сти ту и са ње и рад „но-
вог Устав ног су да“ без јед не тре ћи не су ди ја ко ју „име ну је суд ска 
власт“. По ред то га, у на ве де ним ре ше њи ма ни је се во ди ло ра чу на 
ни о обез бе ђи ва њу ну жног кон ти ну и те та у ра ду Устав ног су да, већ 
је утвр ђе но да су ди ја ма Устав ног су да иза бра ним у скла ду са ра ни-
је ва же ћим Уста вом пре ста је ду жност у „тре нут ку“ из бо ра, од но сно 
име но ва ња две тре ћи не од укуп ног бро ја су ди ја Устав ног су да. На-
рав но, Устав ни за кон ни је ис кљу чио мо гућ ност да за те че не су ди је 
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Устав ног су да ко је ис пу ња ва ју усло ве бу ду иза бра не или име но ва-
не и у но ви са став Устав ног су да, али је те о риј ски би ло мо гу ће да 
није дан од тих су ди ја не бу де иза бран, од но сно име но ван у „но ви 
са став“ Устав ног су да, што се у прак си ско ро и де си ло (са мо је је-
дан од 10 су ди ја иза бран из ра ни јег са ста ва).

1. Усав ни основ за о но ше ње За ко на о Усав ном су у са др-
жан је, пре све га, у чла ну 97. тач ка 2. Уста ва, по ко ме Ре пу бли ка 
Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра-
ва гра ђа на; устав ност и за ко ни тост; по сту пак пред су до ви ма и дру-
гим др жав ним ор га ни ма, и у чла ну 175. став 3, по ко ме се „уре ђе ње 
Устав ног су да и по сту пак пред Устав ним су дом и прав но деј ство 
ње го вих од лу ка уре ђу ју за ко ном“. Уз то и не ке дру ге, већ ра ни је 
по ме ну те од ред бе Уста ва (чл. 167, 168. и 171) упу ћу ју на то да се од-
ре ђе на пи та ња од зна ча ја за оства ри ва ње по ло жаја Устав ног су да 
има ју уре ди ти за ко ном.

Но, оп шти устав ни оквир за за кон ско уре ђи ва ње од но са ко ји су 
пред мет За ко на о Устав ном су ду знат но је ши ри и ње га су од ре ди-
ле две гру пе устав них нор ми, и то: 1) од ред бе Ше стог де ла Уста ва 
(чл. 166–175) ко је уре ђу ју по ло жај и над ле жност Су да, оце ну устав-
но сти и за ко ни то сти (a po ste ri o ri и a pri o ri), устав ну жал бу, обез бе-
ђе ње из вр ше ња од лу ка Су да, са став Су да, из бор и име но ва ње су-
ди ја, су коб ин те ре са, иму ни тет, пре ста нак ду жно сти су ди је, на чин 
од лу чи ва ња Су да и до но ше ње за ко на о Устав ном су ду и 2) од ред бе 
из дру гих де ло ва Уста ва ко ји ма се, при уре ђи ва њу дру гих од но са, 
ди рект но или ин ди рект но уре ђу ју пи та ња над ле жно сти Устав ног 
су да, по ло жа ја су ди ја, те устав но суд ског по ступ ка (члан 44. став 3, 
члан 55. ст. 4. и 5, члан 99. став 2. тач ка 2, члан 101. став 5, члан 105. 
став 2. тач ка 11, члан 118. став 3, члан 138. став 2, члан 148. став 2, 
члан 155, члан 161. став 4, члан 186, члан 187, члан 192. став 1, члан 
193).  Ка да је у пи та њу Устав ни суд Устав је акт ко ји у су шти ни уре ђу-
је сва бит на пи та ња устав ног су до ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји (прав-
ни по ло жај, над ле жност, на чин од лу чи ва ња Устав ног су да, са став, 
на чин из бо ра и пре ста нак ман да та су ди ја и др.), осим уре ђе ња Су-
да и пи та ња ко ја се од но се на по сту пак ко ји се во ди у оства ри ва-
њу кон тро ле устав но сти и за ко ни то сти про це ду ре пред Устав ним 
су дом. О тим пи та њи ма Устав са др жи са мо по је ди на ре ше ња. Сви 
дру ги по ступ ци ко је Устав ни суд спро во ди ра ди оства ри ва ња сво-
јих број них над ле жно сти јесу пи та ња ко ја уста во тво рац пре пу шта 
на уре ђи ва ње за ко но дав цу.

Из на зи ва „За ко на о Устав ном су ду“ ви дан је на ум за ко но дав ца 
да се у јед ном за ко ну на це ло вит на чин утвр де не са мо про це ду ре 



ПРЕДГОВОР � 31

по ко ји ма се оства ру ју по је ди не над ле жно сти Устав ног су да већ и 
сва дру га ва жна пи та ња устав ног су до ва ња у нас ко ја ни су уре ђе-
на Уста вом. Це ло ви то за кон ско ре гу ли са ње на ве де них пи та ња без 
прав них пра зни на во ди ло би прав ној си гур но сти у по сту па њу Су да 
ко је би, уз Устав, тре ба ло да обез бе ди ја сне нор ма тив не прет по-
став ке за де ло твор но и ефи ка сно од лу чи ва ње Устав ног су да.

И по ред ова квог при ла за за ко но дав ца, ипак су оста ла по је ди-
на пи та ња ко ја За ко ном ни су уоп ште ре гу ли са на или ни су ре гу ли-
са на у ме ри по тре ба прав не си гур но сти ко ју зах те ва је дан кон зи-
стент но уре ђен си стем устав ног су до ва ња. По ме ну ће мо не ка од 
тих пи та ња: кво рум за рад Устав ног су да, по сту пак пред Устав ним 
су дом за оце ну са гла сно сти по твр ђе ног ме ђу на род ног уго во ра са 
Уста вом; по ступ ци по по је ди ним жал ба ма уста но вље ним Уста вом 
(без из у зет ка); по сту пак у ре ша ва њу тзв. из бор них спо ро ва; ро ко-
ви у ко ји ма Устав ни суд од лу чу је; из вр ше ње од лу ка Устав ног су да; 
по сту пак утвр ђи ва ња кан ди да та за су ди је Устав ног су да; рад но-
- прав ни ста тус су ди ја и по је ди на јем ства су диј ске не за ви сно сти и 
не при стра сно сти, укљу чив и по је ди на пи та ња не спо ји во сти су диј-
ске ду жно сти; ро ко ви за из бор су ди је, кад су диј ско ме сто оста је 
упра жње но и др. То зна чи да би убр зо тре ба ло из вр ши ти не са мо 
од ре ђе но „до те ри ва ње“, пре ци зи ра ње, до град њу по је ди них ре ше-
ња (а ко ја су по сле ди ца „убр за не“ при пре ме и до но ше ња За ко на) 
већ је, у по је ди ним сег мен ти ма ну жна и су штин ска до град ња за-
кон ских ре ше ња. На и ме, иако из Уста ва про из ла зи да би за ко ном 
о Устав ном су ду тре ба ло на це ло вит на чин уре ди ти ор га ни за ци ју 
Устав ног су да, а по себ но по ступ ке пред Устав ним су дом, ипак је у 
тек сту За ко на из о ста ло бли же уре ђи ва ње по ме ну тих по сту па ка, 
има ју ћи у ви ду осо бе но сти по је ди них над ле жно сти Су да, па би се 
и у том сми слу за ко но дав цу мо гло за ме ри ти. Дру гим ре чи ма, за ко-
но да вац је усту пио зна чај ну „кон це си ју“ по слов ни ку да уре ди по-
ступ ке пред Устав ним су дом, за шта чи ни се не ма устав ног осно ва, 
с об зи ром на из ри чи ти на лог уста во твор ца по ко ме се „по сту пак 
пред Устав ним су дом“ има уре ди ти за ко ном. На рав но да се сви но-
ви по ступ ци ни су мо гли већ у овом тек сту за ко на уре ди ти пот пу но 
и „за сва вре ме на“, јер ти по ступ ци ни су уре ђи ва ни на осно ву ис ку-
ста ва Устав ног су да већ, пре све га, по угле ду на упо ред на нор ма-
тив на ре ше ња и прак су, али су у За ко ну ти по ступ ци мо ра ли би ти 
ја сни је из ди фе рен ци ра ни с об зи ром на раз ли ке у пред ме ту спо ра 
ко ји се ре ша ва пред Устав ним су дом.

За кон о Устав ном су ду за ре ме ре у ли са ња има: 1) уре ђе ње 
(устрој ство, ор га ни за ци ју) Устав ног су да, 2) по сту пак пред Устав ним 
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су дом и 3) прав но деј ство ње го вих од лу ка. За кон бро ји 118 чла-
но ва (ра ни ји За кон је имао 71 члан) свр ста них у де вет де ло ва, и то:
 I. Основ не од ред бе; II. Из бор, име новaње и пре ста нак ду жно сти 
су ди ја Устав ног су да; III. Уре ђе ње Устав ног су да; IV. По сту пак пред 
Устав ним су дом и прав но деј ство ње го вих од лу ка; V. Из вр ше ње ака-
та Устав ног су да; VI. Од нос Устав ног су да пре ма На род ној скуп шти-
ни; VII. Са рад ња са др жав ним и дру гим ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма 
и ме ђу на род на са рад ња; VI II. Ка зне не од ред бе и IX. Пре ла зне и за вр-
шне од ред бе.

2. На са мом по чет ку За ко на са др жа не су Основ не о ре бе 
(чл. 1–10), ко је су ма ло број не, али су ве о ма зна чај не с об зи ром 
на то да се у њи ма уста но вља ва ју основ ни прин ци пи ор га ни за-
ци је и ра да Устав ног су да. За кон у од ред би чла на 1. од ре ђу је 
свој ре ме уре ђи ва ња пре у зи ма ју ћи устав но од ре ђе ње шта 
је ma te ria le gis, ка да је Устав ни суд у пи та њу. За кон исто чи ни и 
у чла ну 2, при од ре ђи ва њу на ле жно си Устав ног су да, те од ре-
ђу је да Устав ни суд „од лу чу је о пи та њи ма из сво је над ле жно сти 
утвр ђе не Уста вом“ и „вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не Уста вом и 
за ко ном“. На ве де но раз ли ко ва ње „над ле жно сти” и „по сло ва” ко је 
вр ши Устав ни суд мо гло би да зна чи да се до мен ак тив но сти Су да 
у ко јем се из ра жа ва ауто ри тет устав но суд ске вла сти („од лу чи ва-
ње“) од ре ђу је ис кљу чи во Уста вом (не и за ко ном), а да се, као др-
жав ни ор ган, Устав ни суд под вр га ва оп штим и по себ ним пра ви-
ли ма ко је за ко ни, у скла ду са Уста вом, про пи су ју за све др жав не 
ор га не (па и Устав ни суд), из че га про из ла зи и пра во и оба ве за 
Су да да „вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не Уста вом и за ко ном“.

За кон у чла ну 3. јав нос ра а Су а по ста вља као основ но на че-
ло ко је се оства ру је раз ли чи тим на чи ни ма (јав ним рас пра вља њем 
у по ступ ку пред су дом, об ја вљи ва њем од лу ка, да ва њем са оп ште-
ња сред стви ма јав ног ин фор ми са ња и на дру ге на чи не про пи са не 
По слов ни ком). За кон по том по ве ра ва Су ду да ис кљу чи ње го ву при-
ме ну у устав но суд ском по ступ ку, с ци љем за шти те јав них ин те ре-
са и при ват но сти гра ђа на, др же ћи се, при том, стрикт но чла на 32. 
став 3. Уста ва и па зе ћи да се том ме ром не на ру ши јед на кост уче-
сни ка у по ступ ку, та ко што ис кљу чу је њeну при ме ну на уче сни ке у 
по ступ ку и њи хо ве пу но моћ ни ке. У слу ча ју да до ђе до су че ља ва ња 
оп ште прав не оба ве зе да „сва ко ме” учи ни до ступ ним ин фор ма ци је 
од јав ног зна ча ја и по тре бе за шти те ин те ре са дру штва или уче сни-
ка у по ступ ку ме ром ис кљу че ња јав но сти, За кон да је при о ри тет 
из ре че ној ме ри за шти те, тј. ис кљу че њу јав но сти (члан 4). Код овог 
ин сти ту та при ме ћу је мо да За кон не уре ђу је од нос Су да пре ма ак ти ма 
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и дру гој до ку мен та ци ји ко ју Суд при ба ви у по ступ ку, а ко ја но си 
озна ку тај но сти. Ва жна но ви на у За ко ну је сте за бра на (до ду ше не-
санк ци о ни са на) по ко јој су ди ја „не мо же“ јав но из но си ти сво је ми-
шље ње о пи та њу ко је је пред мет спо ра пред Устав ним су дом.

Слу жбе ну уо ре бу је зи ка и и сма у по ступ ку пред Устав ним 
су дом За кон од ре ђу је, сход но чла ну 10. Уста ва, про пи су ју ћи упо-
тре бу срп ског је зи ка и ћи ри лич ног пи сма, од но сно дру гих је зи ка и 
пи са ма, пре ма за ко ну ко ји то уре ђу је (члан 5).

Тро шко ви усав но су ско о су ка у нај ве ћем де лу па да ју на 
те рет бу џе та, бу ду ћи да се так са пред Устав ним су дом не пла ћа, а 
да уче сни ци са ми сно се сво је тро шко ве „ако Устав ни суд не од ре ди 
дру га чи је” – што се мо же раз у ме ти, с јед не стра не, као мо гућ ност 
при ме не по год но сти „си ро ма шког пра ва” у оправ да ним слу ча је ви-
ма, а с дру ге стра не, пред ви ђе но је, и у прак си Су да уоби ча је но, да 
се дру гим ли ци ма ко ја се по по зи ву Су да укљу чу ју у по сту пак обез-
бе ди на кна да из сред ста ва Су да (члан 6).

Та ко ђе, на чин и о су ак из вр ше ња о лу ка Усав но су а, ко-
је су по си ли Уста ва ко нач не, из вр шне и оп ште о ба ве зу ју ће, За кон 
у чла ну 7, са гла сно чла ну 171. Уста ва, од ре ђу је као свој предмeт 
уре ђи ва ња.

За рeша ва ње ро це сних и а ња ко ја се по ја ве у по ступ ку 
пред Устав ним су дом, а ко ја ни су уре ђе на овим за ко ном, За кон 
про пи су је сход ну при ме ну од ред би „од го ва ра ју ћег про це сног 
за ко на”, што зна чи – кри вич ног, пар нич ног, управ ног, од но сно 
сва ког дру гог про це сног за ко на, за ви сно од вр сте про це сне пра-
зни не и вр сте устав но суд ског по ступ ка у ко јем се по ја ви ла. При-
ме на нај бли жег и за да ти слу чај нај а де кват ни јег пра ви ла ва жи и 
у слу ча ју кад се пред Су дом по ја ви по тре ба про це сног по сту па-
ња у пи та њу за ко је се ис по ста ви да ни је уре ђе но нијед ним про-
це сним за ко ном (члан 8).

Пре ма чла ну 9. За ко на, све ак те (оп ште и по је ди нач не) Устав ни 
суд о но си ве ћи ном ла со ва „из у зев у слу ча ју про пи са ном овим 
за ко ном” (члан 9). Ову фор му ла ци ју тре ба раз у ме ти услов но, бу ду-
ћи да по себ ну ве ћи ну про пи су је сам Устав не по сред но, за слу чај 
по кре та ња по ступ ка по соп стве ној ини ци ја ти ви Су да (члан 175. 
став 2. Уста ва) и да За кон не мо же про пи са ти (ни ти је про пи сао) 
дру ге слу ча је ве.

Чла ном 10. За ко на утвр ђе но је овла шће ње Су да за до но ше-
ње по слов ни ка ко јим се „бли же про пи су ју ор га ни за ци ја, на чин и 
јав ност ра да и по сту пак пред Устав ним су дом“, тј. пра во Су да на 
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ауто ном но уре ђи ва ње сво га ра да, што је Суд и учи нио до но се ћи 
По слов ник о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Ср би је”, број 24/08 од 7. мар та 2008).

3. Из бор, име но ва ње и ре са нак у жно си су и ја Усав-
но су а пред мет је бли жег уре ђи ва ња Де ла II За ко на (чл. 11–21). 
У чла ну 11. За ко на утвр ђен је текст за кле тве ко ју по ла жу су ди је 
Устав ног су да, а у чла ну 12. За ко на сто ји но во у ве де на ду жност 
пред сед ни ка Устав ног су да да шест ме се ци ра ни је оба ве сти 
овла шће ног пред ла га ча и На род ну скуп шти ну о чи ње ни ци да 
су ди ји ис ти че ман дат. У чл. 13. и 14. За ко на са др жа но је та ко ђе 
но во ре ше ње по ко ме ће су ди ји ко ји под не се зах тев за пре ста-
нак ду жно сти пре ро ка на ко ји је иза бран (од но сно име но ван), 
као и у слу ча ју ис пу ње ња усло ва за ста ро сну пен зи ју, а На род на 
скуп шти на у про пи са ном ро ку не до не се од го ва ра ју ћу од лу ку, 
ду жност пре ста ти ис те ком тог ро ка, од но сно да ном ис пу ње ња 
усло ва за ста ро сну пен зи ју по си ли за ко на. У чла ну 15. пре у зе ти 
су Уста вом утвр ђе ни раз ло зи за раз ре ше ње, с тим што је из ри-
чи то утвр ђе но да ће су ди ја би ти раз ре шен и ако по ста не члан 
по ли тич ке стран ке. Про пи са на је и над ле жност Устав ног су да 
да утвр ди ис пу ње ност усло ва за раз ре ше ње и бли же про пи сан 
на чин по кре та ња по ступ ка за раз ре ше ње су ди је Устав ног су да. 
Члан 16. За ко на по све ћен је ин ком па ти бил но сти су диј ске функ-
ци је и су ко бу ин те ре са, те је утвр ђе но шта се сма тра про фе су-
ром на прав ном фа кул те ту. При то ме тре ба ре ћи да, уре ђу ју ћи 
пи та ње ин ко мпа ти бил но сти, за ко но да вац ни је по сту пио до след-
но и до кра ја по из ри чи том на ло гу уста во твор ца из чла на 173. 
став 2, јер ни је утвр дио усло ве под ко ји ма су ди ја Устав ног су да 
мо же оба вља ти про фе су ру на прав ном фа кул те ту. Тај за кон ски 
про пуст иза звао је рас пра ву и у са мом Устав ном су ду, а у прак си 
је до вео до две ка те го ри је су ди ја у по гле ду рад но прав ног ста ту-
са и оства ри ва ња пра ва по осно ву вр ше ња су диј ске функ ци је. 
Из од ре да ба За ко на о Устав ном су ду мо ра ло би ја сно да сле ди 
да су диј ска ду жност мо ра „има ти пр вен ство у од но су на оба вља-
ње про фе су ре“, као што то уоста лом сле ди из за ко на и прак се 
европ ских зе ма ља ко је по зна ју ову мо гућ ност (За кон о Са ве зном 
устав ном су ду Не мач ке, Устав ни за кон Ру ске Фе де ра ци је, За кон 
о Устав ном су ду Че шке, Устав ни за кон о Устав ном су ду Хр ват ске 
и др.). Чла ном 19. За ко на про пи са на је мо гућ ност уда ље ња су-
ди је Устав ног су да у то ку по ступ ка за утвр ђи ва ње ис пу ње но сти 
усло ва за раз ре ше ње, а чла ном 21. пра во су ди је ко ме је пре ста-
ла ду жност на ше сто ме сеч ну на кна ду пла те.
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4. У е лу III За ко на „Уре ђе ње Усав но су а“ (чл. 22–28) бли же 
је уре ђе на ор га ни за ци ја Устав ног су да; се ди ште Устав ног су да; на-
чин из бо ра пред сед ни ка Устав ног су да и по сло ви ко је, уз ду жност 
су ди је, оба вља пред сед ник Су да. За кон уста но вља ва и за ме ни ка 
пред сед ни ка Су да ко ји за ме њу је пред сед ни ка Су да у слу ча ју ње го-
ве од сут но сти или спре че но сти. За кон да ље про пи су је да Устав ни 
суд има и се кре та ра Су да ко ји ру ко во ди Струч ном слу жбом Су да. 
Члан 28. За ко на по све ћен је тзв. суд ском бу џе ту. Устав ни суд сред-
стви ма из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је ко ја су на ме ње на за ње гов рад 
рас по ла же са мо стал но, у скла ду са за ко ном.

5. Део IV За ко на ко ји је о све ћен о су ку ре Усав ним 
су ом и рав ном еј сву ње о вих о лу ка (чл. 29–103. За ко на) са-
др жи две гру пе нор ми, и то: оп ште од ред бе (чл. 29–49) и од ред бе 
ко ји ма се уре ђу ју по себ ни по ступ ци (чл. 50–103).

5.1. О ше о ре бе овог де ла За ко на чи не од ред бе ко је се од-
но се на све по ступ ке пред Устав ним су дом, а оне уре ђу ју сле де ћа 
пи та ња: уче сни ке у по ступ ку; прет ход ни по сту пак; јав ну рас пра-
ву; об ли ке ра да и ак те Устав ног су да. Ове од ред бе при ме њу ју се 
у свим слу ча је ви ма и у свим по ступ ци ма пред Устав ним су дом кад 
од ред бе За ко на ко је уре ђу ју не ки од по себ них по сту па ка не про пи-
су ју по себ но пра ви ло.

Уче сни ци у о су ку (а не стран ке) јесу сва ли ца ко ја, по би ло 
ком осно ву, узи ма ју уче шће у устав но суд ском по ступ ку, па се, у ши-
рем сми слу, уче сни ци ма сма тра ју не са мо ли ца ко ја тра же оце ну 
устав но сти (и за ко ни то сти), од но сно ре ша ва ње устав но суд ског 
спо ра и про тив чи јих се ака та и рад њи по кре ће по сту пак, не го и 
сва тре ћа ли ца ко ја се на ђу у по ступ ку, би ло по по зи ву Су да, или 
по осно ву свог прав ног ин те ре са. Бли же од ре ђи ва ње ли ца ко ја, 
у ужем сми слу, има ју ста тус уче сни ка у по ступ ку, За кон чи ни од ред-
ба ма чла на 29. став 1. тач. од 1) до 12), сле де ћи вр сту устав но суд-
ског по ступ ка у ко јем се она по ја вљу ју. Кад је реч о по ступ ку за оце-
ну устав но сти и за ко ни то сти оп штих прав них ака та, За кон, с јед не 
стра не, раз ли ку је ли ца ко ји ма да је ста тус „овла шће ног пред ла га ча“ 
– др жав ни ор га ни, ор га ни ауто ном них по кра ји на, ор га ни је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве и на род ни по сла ни ци или ста тус „ини ци ја то-
ра” – сва ко фи зич ко и прав но ли це по чи јој ини ци ја ти ви Суд од лу-
чи да по кре не по сту пак, а на дру гој стра ни, као уче сни ка од ре ђу је 
до но си о ца оп штег ак та ко ји се оспо ра ва. За кон да ље од ре ђу је да у 
по ступ ку пред Су дом  „ор ган или ор га ни за ци ју”  пред ста вља ју њи-
хо ви овла шће ни пред став ни ци, а из од ред бе чла на 30. За ко на сле-
ди да сва ко ли це чи ја су пра ва или оба ве зе пред мет по ступ ка мо же 
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пред Су дом на сту па ти и са мо стал но и пре ко пу но моћ ни ка. Пра ва 
и оба ве зе уче сни ка у по ступ ку За кон уре ђу је та ко да шти ти про це-
сни по ло жај уче сни ка и обез бе ђу је јед на кост њи хо вих про це сних 
пра ва, с тим да зах те ва да сво јим ак тив ним уче шћем, пред у зи ма-
њем про це сних рад њи и по сту па њем по на ло зи ма Су да, ова ли ца 
омо гу ће не сме та но во ђе ње устав но-суд ског по ступ ка (члан 31).

Пре хо ни о су ак уре ђен је од ред ба ма чл. 32–36. ко је са-
др же пра ви ла о: ула га њу под не са ка Су ду, при ба вља њу од го во ра 
од до но си о ца ак та или ми шље ња пре по кре та ња по ступ ка (кад 
је оспо рен за кон или дру ги оп шти акт На род не скуп шти не, ста тут 
ауто ном не по кра ји не или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве); оба ве зи 
до но си о ца оспо ре ног ак та и дру гих ли ца од ко јих Суд то за тра жи 
да до ста ве ак те и оба ве ште ња од зна ча ја за во ђе ње по ступ ка. Циљ 
прет ход ног по ступ ка је и тзв. „три ја жа под не са ка“, те се ова фа за 
по сту па ња Су да за вр ша ва на став ком по ступ ка по под не сци ма ко-
ји ис пу ња ва ју све про це сне усло ве, или се по сту па ње окон ча ва 
од ба ци ва њем под не ска ко ји не ис пу ња ва бит не усло ве, као што 
су: над ле жност Су да, бла го вре ме ност, уре ђе ност под не ска, те од-
су ство дру гих про це сних прет по став ки ко је су утвр ђе не „за ко ном” 
(у пи та њу су сва ка ко и оне про це сне прет по став ке ко је про из ла зе 
из са мог Уста ва без об зи ра на то да ли су пре у зе те за ко ном или је, 
у не ким слу ча је ви ма, за кон про пу стио да то учи ни).

Јав на рас ра ва, са гла сно чл. 37–41. За ко на, оба ве зно се одр жа-
ва у по ступ ци ма од лу чи ва ња о из бор ном спо ру и од лу чи ва ња о 
за бра ни ра да по ли тич ке стран ке, син ди кал не ор га ни за ци је, удру-
же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це. У свим дру гим по ступ ци ма, 
осим оних у ко ји ма је За кон ис кљу чио јав ну рас пра ву (као што су 
по ступ ци прет ход не кон тро ле из чл. 66. и 67. За ко на), Суд у су шти-
ни са мо стал но од лу чу је о по тре би ње ног одр жа ва ња.

Усав ни су ра и на се ни ца ма, у ко ми си ја ма (као стал ним рад-
ним те ли ма) и о вре ме ним ра ним е ли ма (чл. 42. и 43).

Ак и Усав но су а јесу од лу ке, ре ше ња и за кључ ци (чл. 44–49). 
Све од лу ке, осим од лу ка по устав ној жал би, об ја вљу ју се у „Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је” и у оном гла си лу у ко јем је 
об ја вљен оп шти акт о ко јем је Суд од лу чи вао. Суд ће об ја ви ти у 
на ве де ном слу жбе ном гла си лу и од лу ку до не ту по устав ној жал би 
или по је ди но ре ше ње, кад оце ни да је њи хо во об ја вљи ва ње „од 
ши рег зна ча ја за за шти ту устав но сти и за ко ни то сти“. То се чи ни 
с ци љем оба ве шта ва ња до но си ла ца оп штих ака та ко ји из прав них 
схва та ња Устав ног су да цр пе са зна ња о устав ној и за кон ској за сно-
ва но сти по је ди них нор ма тив них ре ше ња, као и ра ди оба ве шта ва ња 
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за ин те ре со ва них ли ца ко ја, на те ме љу од лу ка Устав ног су да, мо гу 
зах те ва ти за шти ту соп стве них пра ва или прав них ин те ре са (при-
ме ри за то су – деј ство од лу ке до не те по устав ној жал би на тре ћа 
ли ца из чла на 87. За ко на или деј ство од лу ке о утвр ђи ва њу не са гла-
сно сти оп штег ак та са Уста вом из чла на 61. За ко на).

О лу ком се: утвр ђу је не са гла сност оп штих прав них ака та са 
Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и 
по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма; утврђује да за кон ко ји 
је из гла сан, али није и про гла шен, ни је у са гла сно сти са Уста вом; 
утврђује да по твр ђе ни ме ђу на род ни уго вор ни је у са гла сно сти 
са Уста вом; утврђује да ста тут ауто ном не по кра ји не или је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве или дру ги оп шти акт ни је у са гла сно сти 
са за ко ном; утврђује да ко лек тив ни уго вор ни је у са гла сно сти са 
Уста вом и за ко ном; од ре ђу је на чин от кла ња ња по сле ди ца ко је су 
на ста ле при ме ном оп штег ак та ко ји ни је у са гла сно сти са Уста вом 
и за ко ном; од лу чу је о из бор ним спо ро ви ма за ко је за ко ном ни је 
од ре ђе на над ле жност су до ва; за бра њу је рад по ли тич ке стран ке, 
син ди кал не ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни-
це; од лу чу је о устав ној жал би; од лу чу је о жал би ор га на ауто ном не 
по кра ји не, од но сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на по је ди нач не 
ак те или рад ње др жав ног ор га на или ор га на је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве ко ји ма се оне мо гу ћа ва вр ше ње над ле жно сти ауто ном не 
по кра ји не, од но сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве; од лу чу је о по-
сто ја њу по вре де Уста ва од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке; од лу чу-
је по жал би су ди ја на од лу ку о пре стан ку функ ци је и дру ге од лу-
ке Ви со ког са ве та суд ства; од лу чу је по жал би јав них ту жи ла ца и 
за ме ни ка јав них ту жи ла ца на од лу ку о пре стан ку функ ци је; од би ја 
пред лог за утвр ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти. Будући да у 
по ступ ку нор ма тив не кон тро ле оце ни Су да под ле жу и оп шти прав-
ни ак ти ко ји су пре ста ли да ва же, Суд до но си и од лу ке ко ји ма се 
утвр ђу је да од ре ђе ни акт у вре ме ва же ња ни је био у са гла сно сти 
са Уста вом, од но сно за ко ном.

Ре ше њем се: по кре ће по сту пак; ре ша ва о су ко бу над ле жно сти 
из ме ђу др жав них и дру гих ор га на; из ри че ме ра об у ста ве из вр ше-
ња по је ди нач ног ака та од но сно рад ње, уки да та ме ра или од ба цу је 
зах тев за ње но из ри ца ње; од ла же сту па ње на сна гу од лу ке ор га-
на ауто ном не по кра ји не; не при хва та ини ци ја ти ва за по кре та ње 
по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти; од ре ђу је на чин из-
вр ше ња од лу ке или ре ше ња Устав ног су да; об у ста вља по сту пак у 
слу ча је ви ма из чл. 57, 88. и 97. За ко на; од ба цу је зах тев за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти оп штег ак та о ко ме је већ од лу чи вао ако 
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но ви на во ди, раз ло зи и до ка зи не да ју осно ва за по нов но од лу чи-
ва ње (у про це ду ри ви ше не по сто ји ин сти тут „пре и спи ти ва ња” до-
не тих ака та Су да, по зах те ву уче сни ка у по ступ ку); од ба цу је устав-
ну жал бу ако ни су ис пу ње не про це сне прет по став ке.

За кључ ци су од ре ђе ни не га тив но, па та ко Суд до но си за кљу чак 
у свим слу ча је ви ма ка да не до но си од лу ку или ре ше ње.

5.2. Оељ ци 2. о 10. IV е ла За ко на (чл. 56–103) по све ће ни су по-
себ ним по ступ ци ма, као што су: (1) по сту пак за оце њи ва ње устав-
но сти или за ко ни то сти оп штих ака та; (2) по сту пак за оце ну устав-
но сти за ко на пре ње го вог про гла ше ња; (3) по сту пак од лу чи ва ња 
о од ла га њу сту па ња на сна гу од лу ке ор га на ауто ном не по кра ји не; 
(4) по сту пак ре ша ва ња су ко ба над ле жно сти; (5) по сту пак од лу чи-
ва ња о из бор ним спо ро ви ма; (6) по сту пак од лу чи ва ња о за бра-
ни ра да по ли тич ке стран ке, син ди кал не ор га ни за ци је, удру же ња 
гра ђа на или вер ске за јед ни це; (7) по сту пак по устав ној жал би; 
(8) по сту пак по жал би ор га на ауто ном не по кра ји не, од но сно ор-
га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве; (9) по сту пак од лу чи ва ња о по-
вре ди Уста ва од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке и (10) по сту пак по 
жал би су ди ја, јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца на од лу-
ку о пре стан ку функ ци је.

(1) По су ак за оце њи ва ње усав но си или за ко ни о си о-
ших ака а (чл. 50–65) по кре ће се пред ло гом овла шће ног пред-
ла га ча или ре ше њем Су да ко је се до но си по во дом под не те ини ци-
ја ти ве за ко ју је Суд оце нио да да је осно ва за сум њу у устав ност, 
од но сно за ко ни тост, или са мо и ни ци ја ти вом Су да. Суд, по под не тој 
ини ци ја ти ви мо же, и без до но ше ња ре ше ња о по кре та њу по ступ-
ка, да до не се од лу ку ко јом утвр ђу је не са гла сност оп штег ак та са 
Уста вом, од но сно за ко ном ако се ра ди о прав ном пи та њу о ко јем 
већ има за у зет став или кад спро ве де ни прет ход ни по сту пак да је 
по у здан основ за од лу чи ва ње. Та кво овла шће ње Суд не ма ако је 
пред мет oспо ра ва ња за кон, ста тут ауто ном не по кра ји не или ста-
тут је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. У по ступ ку оце не Суд ни је огра-
ни чен зах те вом пред ла га ча, од но сно ини ци ја то ра (члан 54), што 
зна чи да га у по ступ ку оба ве зу ју на во ди под но си о ца ко ји се од но-
се на иден ти фи ка ци ју нор ме ко ја је из вор по вре де пра ва, али не 
и ње го ва схва та ња о то ме ко је су нор ме Уста ва и за ко на бит не за 
оце ну о по сто ја њу (не)са гла сно сти и ка ко их тре ба ту ма чи ти. Устав-
ни суд има овла шће ње да, у слу ча ју од у стан ка пред ла га ча или ини-
ци ја то ра, на ста ви по сту пак „ако за то на ђе осно ва”, што тре ба раз у-
ме ти као по се бан вид са мо и ни ци ја ти ве Су да у во ђе њу по ступ ка, за 
ко ју ће се Суд опре де ли ти ра ди за шти те јав ног ин те ре са или пра ва 
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тре ћих ли ца, спре ча ва ња зло у по тре бе пра ва, су зби ја ња по гре шне 
при ме не пра ва и из слич них раз ло га, као и у слу ча ју кад се свр ха 
утвр ђи ва ња не са гла сно сти оспо ре не нор ме не мо же оства ри ти 
без про ши ре ња по ступ ка оце не и на дру гу нор му ко ја са њом чи-
ни прав ну це ли ну.

За кон пред ви ђа мо гућ ност да Суд, на зах тев до но си о ца ак та, „за-
ста не” са по ступ ком, те до зво ли до но си о цу да, у оста вље ном ро ку, 
сам от кло ни уоче не не у став но сти и не за ко ни то сти, с тим што ће, 
у слу ча ју про пу шта ња оста вље ног ро ка, Суд на ста ви ти по сту пак 
(члан 55). Ка ко ове од ред бе го во ре о от кла ња њу про тив прав но сти 
на ни воу нор ма тив ног (не оба ве зу ју до но си о ца ак та да от кло ни и 
евен ту ал не по сле ди це ње го ве при ме не), сле ди да би Суд мо рао 
до не ти утвр ђу ју ћу од лу ку и кад се из вр ши ускла ђи ва ње ак та, ако 
има до ка за да је при ме на ак та у вре ме ва же ња би ла из вор по вре де 
пра ва. Мо гу ће је и то да Суд при ме ни ову ме ру „по год но сти” са мо 
кад до но си лац ак та уз зах тев за ње но од ре ђи ва ње пру жи уве ре ње 
да акт ни је при ме њи ван.

По сту пак пред Устав ним су дом мо же би ти об у ста вљен ако у то-
ку по ступ ка пре ста ну про це сне прет по став ке за во ђе ње по ступ ка 
или ако оп шти акт бу де уса гла шен са Уста вом или за ко ном „а Устав-
ни суд ни је оце нио да због по сле ди ца не у став но сти или не за ко ни-
то сти тре ба до не ти од лу ку“ (члан 57). Ово про це сно ре ше ње тре ба 
ту ма чи ти та ко да се не ра ди о дис кре ци о ном овла шће њу Су да не го 
о ње го вој оба ве зи да се, при из бо ру да ли ће по сту пак об у ста ви-
ти или до не ти од лу ку о утвр ђи ва њу не са гла сно сти оп штег ак та у 
вре ме ва же ња (ко ја је је ди ни основ оште ће ном ли цу да зах те ва ре-
па ра ци ју по вре ђе них пра ва), ру ко во ди је ди но чи ње ни цом да ли 
по сто је нео т кло ње не по сле ди це при ме не оп штег ак та.

Прав но еј сво о лу ке Су а ко јом је утвр ђе но да је оп шти прав-
ни акт не са гла сан са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме-
ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром или за-
ко ном огле да се у деј ству од лу ке на сам оце њи ва ни акт (члан 58), 
у прав ном деј ству на дру ге про пи се и по је ди нач не ак те до не те у 
при ме ни оце њи ва ног оп штег ак та (члан 60), те у ви ду по себ них оба-
ве за Устав ног су да и дру гих ор га на да сво јим де ло ва њем ства ра ју 
по треб не прав не прет по став ке за не по сред но от кла ња ње по сле-
ди ца при ме не про тив прав ног ак та (чл. 59, 61. и 62). У том сми слу: 
(а) оп шти акт пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња од лу ке Устав-
ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је” а, ако се од лу ка 
од но си на од ред бе по твр ђе ног ме ђу на род ног уго во ра, те од ред бе 
пре ста ју да ва же „на на чин пред ви ђен тим ме ђу на род ним уго во ром 
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и оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва”, чи ме је за-
ко но да вац по ку шао да убла жи по сле ди це оп штег деј ства утвр ђу ју-
ће од лу ке Су да до не те у по ступ ку на кна дне кон тро ле ових ака та, 
(б) од лу ка ко јом Суд од ре ди на чин от кла ња ња по сле ди ца при ме-
не оп штег ак та ко ји ни је са гла сан са Уста вом, од но сно за ко ном 
има прав но деј ство од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку 
Ре пу бли ке Ср би је”, (в) оп шти ак ти чи ја је не са гла сност утвр ђе на 
од лу ком Су да не мо гу се при ме њи ва ти на од но се ко ји су на ста ли 
пре да на об ја вљи ва ња од лу ке Су да ако до та да ни су пра во сна жно 
ре ше ни; оп шти ак ти ко ји су до не ти ра ди из вр ша ва ња оп штег ак та 
чи ја је не са гла сност утвр ђе на од лу ком Су да не ће се при ме њи ва ти 
од да на об ја вљи ва ња од лу ке Су да, ако из од лу ке Су да про из ла зи и 
њи хо ва не са гла сност; из вр ше ње пра во сна жних по је ди нач них ака-
та до не тих на осно ву про пи са ко ји се ви ше не мо гу при ме њи ва ти 
не мо же се ни до зво ли ти ни спро ве сти, а ако је за по че то, об у ста-
ви ће се; сва ко ко ме је по вре ђе но пра во ко нач ним или пра во сна-
жним по је ди нач ним ак том, до не тим на осно ву оп штег ак та чи ја је 
не са гла сност утвр ђе на од лу ком Су да, има пра во да од над ле жног 
ор га на тра жи из ме ну тог по је ди нач ног ак та пред ло гом ко ји се под-
но си у ро ку од шест ме се ци од да на об ја вљи ва ња од лу ке Су да у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, под усло вом да од до ста-
вља ња по је ди нач ног ак та до под но ше ња пред ло га или ини ци ја-
ти ве ни је про те кло ви ше од го ди ну да на, (г) ако се утвр ди да се 
из ме ном по је ди нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле 
услед при ме не оп штег ак та за ко ји је утвр ђе на не са гла сност, Устав-
ни суд мо же од ре ди ти да се по сле ди це от кло не по вра ћа јем у пре-
ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги на чин.

На ве де на деј ства од лу ке Су да при мар но се од но се на оп ште ак-
те ко ји су у вре ме оце њи ва ња би ли на сна зи, а ва же и за слу ча је ве 
оце њи ва ња оп штих ака та ко ји, у мо мен ту оце не, ни су ви ше би ли 
на сна зи (члан 64. За ко на).

Од ред ба чла на 65. За ко на упу ћу је на то да се пра ви ла про-
пи са на за оце ну устав но сти и за ко ни то сти сход но при ме њу ју и 
у по ступ ку о лу чи ва ња о са ла сно си о ших ака а са о ше-
ри хва ће ним ра ви ли ма ме ђу на ро но ра ва и о вр ђе ним ме-
ђу на ро ним уо во ри ма. Ме ђу тим, ка да је у пи та њу оства ри ва ње 
над ле жно сти Устав ног су да да це ни устав ност по твр ђе них ме ђу-
на род них уго во ра, ни у Уста ву а ни За ко ну, не ма по себ них од ре да-
ба о то ме ко мо же по кре ну ти овај по сту пак, ка ко те че по сту пак и 
др. На ше је ми шље ње да би овај по сту пак у осно ви мо гао да те че 
след стве но пра ви ли ма поступка за оце ну устав но сти би ло ког 
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за ко на (члан 58. став 2), с на по ме ном да смо за го вор ни ци прет-
ход не кон тро ле устав но сти ових ака та у на шој прак си, ка ко би 
се оси гу ра ла, с јед не стра не, са гла сност ме ђу на род них уго во ра 
са Уста вом у је дин стве ном прав ном по рет ку Ре пу бли ке Ср би је, 
а с дру ге стра не, обез бе ди ла уго вор на спо соб ност др жа ве и оси-
гу ра ло по што ва ње пра ви ла pac ta sunt ser van da у ме ђу на род ном 
прав ном по рет ку.

За кон, та ко ђе, на ла же су до ви ма оп ште и по себ не над ле жно сти 
а за са ну са о су ком у ко јем се по ста ви ло пи та ње са гла сно сти 
за ко на или дру гог оп штег ак та са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра-
ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри-
ма или за ко ном и да по кре ну по сту пак за оце ну устав но сти и за ко-
ни то сти тог ак та пред Устав ним су дом.

(2) По су ак за оце ну усав но си за ко на ре ње о во ро ла ше-
ња (члан 66) спро во ди се по хит ној про це ду ри ка кву на ла же и у бит-
ној ме ри уре ђу је члан 169. Уста ва. За кон зах те ва да се уз пред лог 
(ко ји, по Уста ву, мо же да под не се нај ма ње јед на тре ћи на на род них 
по сла ни ка) под не се текст из гла са ног за ко на ко ји је ове рио се кре-
тар На род не скуп шти не или ли це ко је он на то овла сти, од ре ђу је 
да се пред лог не до ста вља На род ној скуп шти ни на ми шље ње ни ти 
се о ње му во ди јав на рас пра ва, те да Устав ни суд оба ве шта ва пред-
сед ни ка Ре пу бли ке о по кре ну том по ступ ку. За кон, као ни Устав, 
не са др жи од ред бе о то ме да ли се оце на уса гла ше но сти за ко на у 
овом по ступ ку има вр ши ти у од но су на оп ште при хва ће на пра ви ла 
ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе не ме ђу на род не уго во ре, али се на-
ма чи ни да од го вор мо ра би ти по твр дан.

(3) По су ак о лу чи ва ња о о ла а њу су а ња на сна у о лу ке 
ор а на ауо ном не о кра ји не (члан 67) спро во ди се по пред ло гу 
Вла де кад она, уз пред лог за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од лу-
ке ауто ном не по кра ји не ко ја још ни је сту пи ла на сна гу, под не се и 
зах тев за од ре ђи ва ње те ме ре. Из при ро де тог зах те ва про из ла зи 
и хит ност у по сту па њу, те За кон од ре ђу је да ће се нај пре од лу чи ти 
о зах те ву за из ри ца ње те пре вен тив не, при вре ме не ме ре и то без 
до ста вља ња на ми шље ње ор га ну – до но си о цу, и без отва ра ња јав-
не рас пра ве. Ако Суд при хва ти пред лог и ре ше њем од ло жи сту па-
ње на сна гу оспо ре не од лу ке, ре ше ње про из во ди прав но деј ство 
од да на до ста вља ња до но си о цу од лу ке, а Суд има оба ве зу хит ног 
спро во ђе ња по ступ ка оце не устав но сти или за ко ни то сти тог ак та.

(4) По су ак ре ша ва ња су ко ба на ле жно си уре ђен је од ред-
ба ма чл. 68–74. За ко на. За кон упу ћу је на устав ну над ле жност Су да 
за ре ша ва ње су ко ба над ле жно сти на бро ја них у чла ну 167. став 2. 
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тач. 1. до 4. Уста ва, те уре ђу је пра ви ла под но ше ња зах те ва у по-
гле ду ак тив не ле ги ти ма ци је под но си ла ца (је дан или оба ор га на 
ко ји су у су ко бу, као и ли це по во дом чи јег је пра ва на стао су коб), 
са др жи ну зах те ва, ро ко ве за под но ше ње зах те ва и од го вор уче-
сни ка у по ступ ку, те пра во Су да да од ре ди пре кид по ступ ка пред 
ор га ни ма у су ко бу. Ре ше ње ко јим Суд ре ша ва су коб над ле жно сти 
(ра ни је је то Суд чи нио од лу ком) има прав но деј ство од да на до ста-
вља ња ор га ни ма у су ко бу, од но сно ли цу по во дом чи јег је пра ва 
на стао су коб, а тим ре ше њем Устав ни суд „по ни шта ва и ак те ко је 
је до нео не на д ле жни ор ган.Чи ни се да би пра ви ло о деј ству ре-
ше ња ве за но за до ста вља ње мо гло би ти де ло твор ни је ве зи ва њем 
деј ства ре ше ња за ње го во до ста вља ње оном ор га ну ко ји је ре ше-
њем про гла шен над ле жним, од но сно за дан об ја вљи ва ња ре ше-
ња у слу жбе ном гла си лу.

(5) Ка да је у пи та њу уре ђи ва ње о су ка о лу чи ва ња о из бор-
ним со ро ви ма (чл. 75–79) За кон је у су шти ни пре у зео ре ше ње из 
ра ни јег за ко на, ко јим су на исто ве тан на чин би ла утвр ђе на ли ца 
ко ја мо гу Устав ном су ду под не ти зах тев за од лу чи ва ње о из бор-
ном спо ру, са др жи на зах те ва, рок за ње го во под но ше ње, те до ста-
вља ње зах те ва на од го вор орга ну за спро во ђе ње из бо ра у ве зи са 
чи јом се ак тив но шћу по кре ће из бор ни спор. Устав ни суд од лу ком 
по ни шта ва цео или де ло ве из бор ног по ступ ка ако утвр ди да је у из-
бор ном по ступ ку по сто ја ла до ка за на не пра вил ност ко ја је има ла 
би тан ути цај на из бор ни ре зул тат. Од лу ка Су да о по ни ште њу из бор-
ног по ступ ка, од но сно ње го вог де ла про из во ди деј ство од да на 
до ста вља ња над ле жном ор га ну, а спор ни из бор ни по сту пак или 
ње гов део има се по но ви ти у ро ку од де сет да на од да на до ста вља-
ња од лу ке. Ина че, у на шој прав ној стру ци пре о вла ђу је ста но ви ште 
по ко ме су ова за кон ска ре ше ња у прет ход ном пе ри о ду уве ли ко 
„оне мо гу ћа ва ла“ Устав ни суд у за шти ти из бор них пра ва. Но упр кос 
то ме, ни уста во тво рац, а ни за ко но да вац ни је ни шта учи нио ка ко 
би ова функ ци ја Устав ног су да у за шти ти из бор ног пра ва по ста ла 
и де ло твор на.

По ред на ве де ног, сход ну при ме ну од ре да ба овог по ступ ка 
За кон пред ви ђа и у слу ча ју о лу чи ва ња Су а о жал би на о лу ку 
о не у у ве зи са о вр ђи ва њем ман а а на ро них о сла ни ка 
(члан 101. став 5. Уста ва), од ре ђу ју ћи да жал бу мо же под не ти кан-
ди дат за на род ног по сла ни ка и под но си лац пред ло га кан ди да та. 
Сле де ћи устав ни на лог о хит но сти по ступ ка пре ма ко јем Устав ни 
суд мо ра од лу чи ти по жал би у ро ку од 72 са та, За кон про пи су је 
да је ор ган про тив чи је је од лу ке под не та жал ба ду жан да, у ро ку 
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од 24 са та од под но ше ња жал бе, до ста ви по треб ну до ку мен та ци ју 
Устав ном су ду. Не по сто ја ње нор ме у Уста ву и За ко ну ко јом би се 
про пи сао по се бан рок за под но ше ње ове жал бе, уз ре че но упу-
ћи ва ње на сход ну при ме ну од ре да ба чл. 75–78. За ко на и на од лу-
чи ва ње Су да по овој жал би, има за по сле ди цу то да је рок за ње-
но под но ше ње 15 да на од ве ри фи ка ци је ман да та. Са ста но ви шта 
хит но сти по ступ ка кон сти ту и са ња На род не скуп шти не, а и ина че, 
чи ни се нео сно ва ном очи глед на не сра зме ра по ста вље них ро ко-
ва, ко ји се за по сту па ње и од лу чи ва ње Су да о спор ном пи та њу од-
ре ђу ју на са те, а за под но ше ње жал бе рок се уисти ну уоп ште и не 
про пи су је, већ се са мо, да би при ме на Уста вом уве де ног жал бе ног 
сред ства уоп ште би ла мо гу ћа, „по зај ми цом“ из дру гог по ступ ка, 
не а де кват но од ре ђу је на 15 да на.

(6) По су ак о лу чи ва ња о за бра ни ра а о ли ич ке сран ке, 
син и кал не ор а ни за ци је, уру же ња ра ђа на или вер ске за је ни це 
уре ђен је од ред ба ма чл. 80. и 81. Пред лог за по кре та ње по ступ ка 
за од лу чи ва ње Су да о за бра ни ра да на ве де них асо ци ја ци ја мо гу 
да под не су Вла да, Ре пу блич ки јав ни ту жи лац и ор ган ко ји је над ле-
жан за упис ових асо ци ја ци ја у ре ги стар. Да кле, ка ко би ови спо ро-
ви би ли што ма ње „по ли тич ки мо ти ви са ни“, у За ко ну су так са тив но 
на ве де ни су бјек ти ко ји мо гу под не ти пред лог за по кре та ње ових 
по сту па ка. То су са мо три др жав на ор га на ко ји ина че има ју од го-
ва ра ју ће над ле жно сти у овој обла сти. Од лу ка Су да ко јом се за бра-
њу је рад до ста вља се над ле жном ор га ну, а са да ном до ста вља ња 
на ве де на ор га ни за ци ја бри ше се из од го ва ра ју ћег ре ги стра.

(7) Из ја вљи ва ње устав не жал бе и по кре та ње о су ка о усав-
ној жал би (чл. 82–92) за ко но да вац ве зу је за ис пу ње ност усло ва ко-
ји су утвр ђе ни у чла ну 170. Уста ва. Ме ђу тим, по ред то га, устав на 
жал ба, по За ко ну, мо же се из ја ви ти Устав ном су ду и ка да ни су ис цр-
пе на прав на сред ства, ако је под но си о цу жал бе по вре ђе но пра во 
на су ђе ње у ра зум ном ро ку. О са гла сно сти овог за кон ског ре ше ња 
са Уста вом озбиљ но би се мо гло рас пра вља ти.

За кон, да ље, од ре ђу је да под но си лац устав не жал бе мо же би ти 
сва ко ли це, а на осно ву ње го вог пи сме ног овла шће ња, жал бу мо же 
у ње го во име из ја ви ти дру го фи зич ко ли це, др жав ни ор ган или дру-
ги ор ган над ле жан за пра ће ње и оства ри ва ње људ ских и ма њин-
ских пра ва и сло бо да. Рок за из ја вљи ва ње устав не жал бе је 30 да на 
од да на до ста вља ња по је ди нач ног ак та или пред у зи ма ња рад ње 
ко јом се по вре ђу је или ус кра ћу је људ ско или ма њин ско пра во и 
сло бо да за јем че на Уста вом. Устав ни суд ће до зво ли ти по вра ћај у 
пре ђа шње ста ње ли цу ко је из оправ да них раз ло га про пу сти рок 
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за под но ше ње устав не жал бе, под усло вом да у ро ку од 15 да на 
од пре стан ка раз ло га ко ји је иза звао про пу шта ње исто вре ме но са 
пред ло гом за по вра ћај у пре ђа шње ста ње под не се и устав ну жал-
бу. Ис те ком три ме се ца од да на про пу шта ња не мо же се тра жи ти 
по вра ћај у пре ђа шње ста ње.

За кон про пи су је оба ве зну са др жи ну устав не жал бе и оба ве зне 
при ло ге – пре пис оспо ре ног по је ди нач ног ак та, до каз да су ис цр-
пе на прав на сред ства и дру ги до ка зи од зна ча ја за од лу чи ва ње. 
Ула га ње устав не жал бе не спре ча ва при ме ну по је ди нач ног ак та 
или рад ње про тив ко јих је из ја вље на, али, на пред лог под но си о-
ца, Устав ни суд мо же од ло жи ти из вр ше ње по је ди нач ног ак та или 
рад ње ако би из вр ше ње про у зро ко ва ло не на док на ди ву ште ту под-
но си о цу, а од ла га ње ни је су прот но јав ном ин те ре су, ни ти би се од-
ла га њем на не ла ве ћа ште та тре ћем ли цу.

Од лу ка Устав ног су да ко јом се усва ја устав на жал ба од но си се 
и на ли ца ко ја ни су под не ла устав ну жал бу, ако је по је ди нач ним ак-
том или рад њом по вре ђе но или ус кра ће но Уста вом за јем че но пра-
во и сло бо да ви ше ли ца ко ја се на ла зе у ис тој прав ној си ту а ци ји.

У по ступ ку од лу чи ва ња по под не тим устав ним жал ба ма Устав-
ни суд до но си од лу ку, кад устав ну жал бу усва ја или од би ја као 
нео сно ва ну, а ре ше ње, кад об у ста вља по сту пак или од ба цу је 
устав ну жал бу ако ни су ис пу ње не про це сне прет по став ке за 
по сту па ња по њој. Од лу ком ко јом се усва ја устав на жал ба, а на 
осно ву утвр ђе ња Су да да је оспо ре ним по је ди нач ним ак том или 
рад њом по вре ђе но или ус кра ће но људ ско или ма њин ско пра во 
или сло бо да за јем че на Уста вом, Суд ће по ни шти ти по је ди нач ни 
акт, од но сно за бра ни ти да ље вр ше ње рад ње или на ре ди ти вр ше-
ње од ре ђе не рад ње и од ре ди ти да се от кло не штет не по сле ди-
це, у од ре ђе ном ро ку. Од лу ка Су да ко јом се усва ја устав на жал ба 
има прав но деј ство од да на до ста вља ња уче сни ци ма у по ступ ку 
и прав ни је основ за под но ше ње зах те ва за на кна ду ште те или 
от кла ња ње дру гих штет них по сле ди ца пред за то над ле жним 
ор га ном. Ре ше ње За ко на по ко ме Устав ни суд мо же по ни шти ти 
оспо ре ни по је ди нач ни акт би ло ког др жав ног ор га на иза зва ло је 
по себ не рас пра ве о то ме да ли та кво деј ство тре ба и мо же да има 
од лу ка Устав ног су да ка да се жал бом оспо ра ва од лу ка Вр хов ног 
(ка са ци о ног) су да и дру гих су до ва, а по том ка ко би се из вр ша ва ла 
евен ту ал но та ква од лу ка и да ли су ре дов ни су до ви ве за ни ста-
вом из ра же ним у од лу ци Устав ног су да по устав ној жал би. Већ 
са да је не спор но да ће се ово за кон ско ре ше ње мо ра ти бли же 
са гле да ти и од стра не са мог за ко но дав ца.



ПРЕДГОВОР � 45

За кон уста но вља ва и Ко ми си ју за на кна ду ште те (ко ја се фор ми ра 
ак том ми ни стра над ле жног за пра во су ђе), ко јој се под но си лац усво је-
не устав не жал бе мо же обра ти ти ра ди по сти за ња спо ра зу ма о ви си ни 
на кна де, а за слу чај да се спо ра зум не по стиг не или Ко ми си ја не од лу-
чи по зах те ву у ро ку од 30 да на, под но си лац устав не жал бе мо же код 
над ле жног су да под не ти ту жбу за на кна ду ште те (члан 90).

(8) По су ак о жал би ор а на ауо ном не о кра ји не, о но сно 
ор а на је и ни це ло кал не са мо у ра ве про тив по је ди нач них ака та и 
рад њи др жав ног ор га на или ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, 
ко ји ма се оне мо гу ћа ва вр ше ње над ле жно сти ауто ном не по кра ји-
не, од но сно ло кал не са мо у пра ве пред мет је уре ђи ва ња чл. 91. и 92. 
За ко на. За по сту па ње Устав ног су да у овом по ступ ку За кон упу ћу је 
на сход ну при ме ну оних сво јих од ре да ба ко је уре ђу ју по сту па ње 
по устав ној жал би (чл. 82–88), а не по сред но уре ђу је са мо мо гу ћу 
са др жи ну од лу ке ко ју Суд до но си кад утвр ди да је жал ба осно ва на 
(„по ни шти ће по је ди нач ни акт, од но сно за бра ни ће да ље вр ше ње 
или на ре ди ти вр ше ње од ре ђе не рад ње и од ре ди ти да се укло не 
штет не по сле ди це“) и про пи су је да од лу ка има прав но деј ство од 
да на до ста вља ња уче сни ци ма у по ступ ку. Ова кав на чин (не)уре ђи-
ва ња овог по ступ ка под ло жан је кри ти ци с об зи ром на то да су у 
пи та њу ва жни устав но прав ни од но си ко је Устав уста но вља ва као 
ин стру мен те „за шти те по кра јин ске ауто но ми је” (члан 187. став 1. 
Уста ва), од но сно „за шти те ло кал не са мо у пра ве” (члан 193. став 1), 
а да је Устав ни суд, као ор ган ко ји тре ба да од лу чу је у тим спо ро ви-
ма, оста вљен без про пи са не про це ду ре у ко јој ће то чи ни ти.

(9) По су ак о лу чи ва ња о о вре и Уса ва о сра не ре се-
ни ка Ре у бли ке (чл. 93–98), ко ји прет хо ди по ступ ку од лу чи ва ња 
На род не скуп шти не о раз ре ше њу пред сед ни ка Ре пу бли ке, мо же 
пред Устав ним су дом да по кре не На род на скуп шти на, на пред лог 
јед не тре ћи не на род них по сла ни ка. Устав ном су ду се, у овом слу-
ча ју, мо ра под не ти акт о по кре та њу по ступ ка ко ји са др жи прав ни 
основ, на зна ку од ре да ба Уста ва ко је су по вре ђе не и до ка зе о по-
вре ди Уста ва. На кон што утвр ди да је по сту пак по кре нут у скла ду 
са Уста вом и за ко ном, Устав ни суд до ста вља пред сед ни ку Ре пу бли-
ке на од го вор акт На род не скуп шти не, а по том за ка зу је рас пра ву. 
Ро ко ве у овом по ступ ку од ре ђу је Устав ни суд во де ћи ра чу на да, по 
Уста ву, има оба ве зу да по сту пак окон ча у ро ку од 45 да на. У овом 
по ступ ку Устав ни суд је огра ни чен да од лу чу је о по сто ја њу са мо 
оних по вре да од ре да ба Уста ва ко је су на ве де не у ак ту На род не 
скуп шти не. Устав ни суд је оба ве зан да об у ста ви по сту пак ако 
На род на скуп шти на по ву че акт о по кре та њу по ступ ка и ако у то ку 
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по ступ ка пре ста не функ ци ја пред сед ни ка Ре пу бли ке. Од лу ка Устав-
ног су да о по вре ди Уста ва од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке има 
прав но деј ство од да на до ста вља ња На род ној скуп шти ни.

(10) По су ак о жал би су и ја, јав них у жи ла ца и за ме ни ка јав них 
у жи ла ца на о лу ку о ре сан ку функ ци је (чл. 99–103) мо гу да по кре-
ну ова ли ца под но ше њем жал бе Устав ном су ду, у ро ку од 30 да на од 
до ста вља ња од лу ке о пре стан ку функ ци је. По сле при је ма од го во ра 
до но си о ца од лу ке, Устав ни суд за ка зу је рас пра ву, са ко је мо же да ис-
кљу чи јав ност. Од лу ком, Устав ни суд мо же усво ји ти жал бу и по ни шти-
ти од лу ку о раз ре ше њу или од би ти жал бу. Од лу ка Су да про из во ди 
прав но деј ство од да на до ста вља ња уче сни ци ма у по ступ ку.

За кон упу ћу је на при ме ну ових од ре да ба и у по ступ ку од лу чи-
ва ња по жал би на о лу ку Ви со ко са ве а су сва „у слу ча је ви ма 
про пи са ним за ко ном“. И у уре ђи ва њу овог по ступ ка вид на је под-
нор ми ра ност, што ће се сва ка ко од ра зи ти на оства ри ва ње ове над-
ле жно сти Су да.

6. Део V За ко на ко ји чи ни са мо је дан члан (члан 104) о све ћен 
је „из вр ше њу ака а Усав но су а“. Из вр ше ње ака та Устав ног су-
да утвр ђе но је као оба ве за др жав них и дру гих ор га на, ор га ни за ци-
ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ких стра на ка, син-
ди кал них ор га ни за ци ја, удру же ња гра ђа на или вер ских за јед ни ца, 
у окви ру њи хо вих пра ва и ду жно сти. „У слу ча ју по тре бе” (што се 
мо же раз у ме ти као од би ја ње или не мо гућ ност из вр ше ња од лу ке, 
од но сно ре ше ња Устав ног су да), из вр ше ње ће обез бе ди ти Вла да, а 
на на чин ко ји утвр ди Устав ни суд сво јим по себ ним ре ше њем. Чи ни 
се да ово за кон ско ре ше ње не ће бит ни је уна пре ди ти ме ха ни зам 
из вр ша ва ња од лу ка Устав ног су да, тим пре што се Устав ном су ду 
на ме ће оба ве за да у сва ком кон крет ном слу ча ју ка да Вла да обез-
бе ђу је из вр ше ње од лу ке од ре ди на чин њи хо вог из вр ше ња, и то 
по себ ним ре ше њем, иако Устав ка же да Суд то чи ни са мо ка да је 
„то по треб но“.

7. О ре бе о о но су Усав но су а и На ро не ску ши не 
чи не Део VI За ко на (чл. 105–107) и предвиђају да На род на скуп-
шти на у по ступ ку ко ји се во ди пред Устав ним су дом у ко јем је 
пред мет оце не за кон или дру ги оп шти акт Скуп шти не има ста тус 
уче сни ка у по ступ ку, али уста но вља ва и ин сти тут обра ћа ња Устав-
ног су да На род ној скуп шти ни, по по себ ним осно ви ма, и то: 1) оба-
ве шта ва ње На род не скуп шти не о ста њу и про бле ми ма оства ри-
ва ња устав но сти и за ко ни то сти у Ре пу бли ци, да ва ње ми шље ња и 
ука зи ва ње на по тре бу до но ше ња и из ме ну за ко на, и по тре бу пред-
у зи ма ња дру гих ме ра ра ди за шти те устав но сти и за ко ни то сти, 
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и 2) оба ве шта ва ње На род не скуп шти не да над ле жни ор ган ни је до-
нео оп шти акт за из вр ша ва ње од ре да ба Уста ва, за ко на или дру гог 
оп штег ак та, иако је био ду жан да та кав акт до не се. Ова ре ше ња 
пре у зе та су из ра ни јег За ко на и по сво јој са др жи ни, чи ни се, да 
ви ше приличе си сте му скуп штин ске вла да ви не, не го Уста вом ус по-
ста вље ном прин ци пу по де ле вла сти.

8. Са ра ња Усав но су а са р жав ним и ру им ор а ни ма и 
ор а ни за ци ја ма и ме ђу на ро на са ра ња пред мет је уре ђи ва ња 
VII е ла За ко на (чл. 108. и 109). Устав ни суд у оства ри ва њу сво јих 
функ ци ја са ра ђу је са др жав ним и дру гим ор га ни ма и ор га ни за ци-
ја ма, на уч ним и дру гим уста но ва ма, при вред ним дру штви ма и дру-
гим прав ним ли ци ма, у пи та њи ма од ин те ре са за очу ва ње устав но-
сти и за ко ни то сти, а ме ђу на род ну са рад њу оства ру је са стра ним и 
ме ђу на род ним су до ви ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма у скла-
ду са сво јом над ле жно шћу. Чи ни се да су на ве де на пи та ња „не при-
род но спо је на“ и да је са рад њу Устав ног су да са устав ним су до ви-
ма дру гих зе ма ља и ме ђу на род ним су до ви ма по треб но уре ди ти у 
по себ ном одељ ку.

9. Ка зне не о ре бе (члан 110) про пи су ју пре кр шај ну од го вор-
ност и нов ча не ка зне за не по сту па ња по зах те ви ма Су да за до ста-
вља ње ака та и по да та ка од зна ча ја за во ђе ње по ступ ка и од лу-
чи ва ње. Но, тре ба ре ћи да нам ни су зна ни раз ло зи због којих је 
из о ста ла ка зне на од ред ба за слу чај не из вр ше ња од лу ке Устав ног 
су да, ко ју је на ше до са да шње за ко но дав ство по зна ва ло.

10. Део IX За ко на са р жи ре ла зне и за вр шне о ре бе 
(чл. 111–118). Овим де лом За ко на: уре ђу је се по че так ра да Устав-
ног су да на кон ње го вог кон сти ту и са ња на те ме љу но вог Уста ва; 
од ре ђу је се при ме на од ре да ба овог за ко на на по ступ ке ко ји су 
за по че ти пре ње го вог сту па ња на сна гу; од ре ђу је се да ће се по-
сту пак по устав ним жал ба ма ко је су под не те од да на про гла ше ња 
Уста ва до да на сту па ња на сна гу овог за ко на спро ве сти по ње го-
вим од ред ба ма; од ре ђу је се рок од 30 да на од да на сту па ња За-
ко на на сна гу за под но ше ње устав не жал бе про тив ака та ко ји су 
до не ти или рад њи ко је су из вр ше не у пе ри о ду од про гла ше ња 
Уста ва до да на сту па ња на сна гу За ко на; уре ђу је се ста тус су ди ја 
Устав ног су да ко ји ма је пре ста ла функ ци ја и др жав них слу жбе ни-
ка и на ме ште ни ка за по сле них у Слу жби Устав ног су да; утвр ђу је 
се рок за до но ше ње но вог по слов ни ка Устав ног су да и дру гих ака-
та, те про пи су је пре ста нак ва же ња За ко на о по ступ ку пред Устав-
ним су дом и прав ном деј ству ње го вих од лу ка.
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III. НЕ КО ЛИ КО НА ПО МЕ НА О ПО СЛОВ НИ КУ 
О РА ДУ УСТАВ НОГ СУ ДА ОД 2008. ГО ДИ НЕ

До но ше ње По слов ни ка о ра ду Устав ног су да, као ак та ко јим Суд 
са мо стал но уре ђу је свој на чин ра да, на рав но у окви ри ма Уста ва и 
За ко на, већ је тра ди ци о нал но из раз ауто но ми је овог су да. Сту па-
ње на сна гу но вог Уста ва, ко ји је унео зна чај не про ме не у обла сти 
устав ног су до ва ња у нас и За ко на о Устав ном су ду, на мет ну ло је 
по тре бу до но ше ња и но вог по слов ни ка Устав ног су да.

По слов ни ком о ра ду Уставног суда („Службени гласник РС“, број 
24/08) као до пун ским ак том у од но су на Устав и За кон, Суд је бли же 
уре дио пи та ња сво је ор га ни за ци је и на чи на ра да, као и пра ви ла 
свог по сту па ња, али и дру га пи та ња од зна ча ја за рад Су да ко ја ни-
су уре ђе на Уста вом и За ко ном. У из ра ди но вог тек ста По слов ни ка, 
Суд је по шао од устав них и за кон ских ре ше ња, а по том и од пра-
ви ла ра да Су да ко ја су би ла пред мет уре ђи ва ња до та да шњег по-
слов ни ка о ра ду Су да, ко ја су се по твр ди ла у до са да шњој прак си, 
по себ но у до ме ну нор ма тив не кон тро ле. Не ка од тих пра ви ла пре-
у зе та су in tex to из ра ни јег по слов ни ка, а не ка су пре ци зи ра на, од-
но сно ре дак циј ски „до те ра на“. Уз то, Суд је имао у ви ду и по је ди на 
ре ше ња ко ја су се афир ми са ла у ра ду европ ских устав них су до ва, 
на ро чи то оних су до ва ко ји има ју бо га ту тра ди ци ју устав но суд ске 
за шти те људ ских сло бо да и пра ва, као и од ре ђе на пра ви ла о на чи-
ну ра да и по сту па ња Европ ског су да за људ ска пра ва у Стра збу ру.

Но ви По слов ник је знат но обим ни ји од ра ни јег по слов ни ка (са-
др жи 113 у од но су на 55 чла но ва). По ред но ве си сте ма ти ке, у прав-
но тех нич ком по гле ду, но ви на у По слов ни ку је сте и на сло вља ва ње 
сва ког ње го вог чла на (ru bru mi), што од го ва ра по тре ба ма прак се, 
јер се ти ме омо гу ћа ва лак ше и јед но став ни је сна ла же ње у ње го вој 
нор ма тив ној струк ту ри. Од ред бе По слов ни ка гру пи са не су у де вет 
де ло ва. Део I. Основ не о ре бе, по све ћен је пред ме ту По слов ни ка, 
обе леж ји ма Су да и иму ни те ту су ди ја (чл. 1–3). Део II. Ор а ни за ци ја 
Усав но су а са др жи но ве од ред бе о сед ни ца ма Су да, пра ви ма и 
ду жно сти ма пред сед ни ка, за ме ни ка и су ди ја, слу жбе ној ле ги ти ма-
ци ји и слу жбе ној оде ћи су ди ја и од ред бе о се кре та ру и Струч ној 
слу жби Су да (чл. 4–17). Део III. По слов ни ка уре ђу је по је ди на пи та ња 
по ступ ка „из бо ра и раз ре ше ња ре се ни ка и за ме ни ка ре се ни ка 
Су а и по ступ ка утвр ђи ва ња ис пу ње но сти усло ва за раз ре ше ње су-
ди ја Устав ног су да“ (чл. 18–27). Део IV, ко ји је на сло вљен „На чин ра а 
Усав но су а“, са др жи од ред бе о сед ни ца ма Су да, рад ним те ли ма 
Су да – ко ми си ја ма и од бо ри ма за устав не жал бе (чл. 28–38). У Де лу V. 
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По су ак ре Усав ним су ом (чл. 39–94) – ко ји је и нај о бу хват ни-
ји део По слов ни ка – уре ђе на су бли же и де таљ ни је пи та ња при је ма 
под не са ка и ток по ступ ка пред Устав ним су дом, по том по је ди ни по-
ступ ци, ак ти Су да (из ра да и до ста вља ње, пре и спи ти ва ње ака та и 
прав них ста во ва Су да, из вр ше ње ака та) и др. Јав но си ра а Устав-
ног су да по све ћен је VI. Део По слов ни ка (чл. 95–101), ко ји са др жи од-
ред бе о на чи ну оства ри ва ња јав но сти ра да, при су ству пред став ни-
ка јав ног ин фор ми са ња, чу ва њу тај но сти по да та ка, кон фе рен ци ја ма 
за штам пу, са оп ште њи ма за јав ност и за бра ни јав ног из ја шња ва ња о 
„жи вим пред ме ти ма“. Део VII. Про рам, лан и ре ле ра а Усав но 
су а чи не од ред бе чл. 102. и 103. За ко на. У Де лу VI II. Оса ле о ре бе 
(чл. 104–110) уре ђе но је по сту па ње са пред ме ти ма за ко је Устав ни 
суд ни је над ле жан и утвр ђе на оба ве за до но ше ња пра ви ла о уну тра-
шњем ре ду, при је му стра на ка и рад ном вре ме ну у Су ду и утвр ђен по-
сту пак из ме на и до пу на По слов ни ка. И на кра ју, Пре ла зне и за вр шне 
о ре бе По слов ни ка (чл. 111–113) има ју уоби ча је ну са др жи ну.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Све сни ствар не уло ге и мо гућ но сти прав них тек сто ва у ре ал но-
сти уоп ште, а по себ но у усло ви ма крх ке де мо кра ти је као што је на ша, 
ипак се на да мо да ће ре ше ња са др жа на у три но ва ак та о Уста вном 
су ду (Уста ву, За ко ну и По слов ни ку), у по не че му убу ду ће про ме ње ни 
– до пу ње ни и пре ци зи ра ни, до при не ти да Устав ни суд Ср би је у вре-
ме ну ко је до ла зи зна чај ни је ути че на уте ме ље ње вла да ви не пра ва у 
Ре пу бли ци Ср би ји и та ко оправ да раз ло ге свог по сто ја ња. Пут ко јим 
Устав ни суд иде ка том ци љу ни да нас ни је нима ло лак. Тога мо ра ју 
би ти све сни сви они ко ји има ју устав ну оба ве зу да ства ра ју усло ве за 
ја ча ње устав но суд ске функције. По нај пре су ди је Устав ног су да, ко ји 
мо ра ју не по ре ци во ре ћи шта је устав но и за ко ни то а шта ни је, не за ви-
сно од то га ко чи ни по вре ду Уста ва и за ко на.

Бе о град, 15. сеп тем бар 2008.
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ЗАКОН
О УСТАВ НОМ СУ ДУ*

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Уре ђе ње Устав ног су да, по сту пак пред Устав ним су дом и прав но 
деј ство од лу ка Устав ног су да уре ђу ју се овим за ко ном.

Члан 2.

Устав ни суд од лу чу је о пи та њи ма из сво је над ле жно сти утвр ђе-
не Уста вом Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: Устав) и вр ши дру ге 
по сло ве од ре ђе не Уста вом и за ко ном.

Члан 3.
Рад Устав ног су да је ја ван.
Јав ност се обез бе ђу је јав ним рас пра вља њем у по ступ ку пред 

Устав ним су дом, об ја вљи ва њем од лу ка, да ва њем са оп ште ња сред-
стви ма јав ног ин фор ми са ња и на дру ги на чин.

Устав ни суд мо же ис кљу чи ти јав ност са мо ра ди за шти те ин те ре-
са на ци о нал не без бед но сти, јав ног ре да и мо ра ла у де мо крат ском 
дру штву, као и ра ди за шти те ин те ре са ма ло лет ни ка или при ват но-
сти уче сни ка у по ступ ку.

Ис кљу че ње јав но сти не од но си се на уче сни ке у по ступ ку, њи хо ве 
пу но моћ ни ке и пред став ни ке струч не јав но сти.

Су ди ја не мо же јав но из но си ти сво је ми шље ње о пи та њу ко је је 
пред мет спо ра пред Устав ним су дом.

Члан 4.

Сва ко ли це мо же зах те ва ти да му се омо гу ћи увид у спи се пред ме-
та и да му се до зво ли пре пис спи са, у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је 
сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја.

* „Службени гласник РС“, број 109 od 28. новембра 2007. године.
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Увид у спи се пред ме та и пре пис спи са не ће се до зво ли ти ако 
по сто је раз ло зи за ис кљу че ње јав но сти и у дру гим слу ча је ви ма, 
у скла ду са за ко ном.

Члан 5.

По сту пак пред Устав ним су дом во ди се на срп ском је зи ку уз упо-
тре бу ћи ри лич ког пи сма.

Слу жбе на упо тре ба дру гих је зи ка и пи са ма, у по ступ ку пред 
Устав ним су дом, вр ши се у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је упо тре бу 
тих је зи ка и пи са ма.

Члан 6.

У по ступ ку пред Устав ним су дом не пла ћа се так са.
Уче сни ци у по ступ ку пред Устав ним су дом сно се сво је тро шко ве, 

ако Устав ни суд не од ре ди друк чи је.
Устав ни суд мо же на кна ди ти тро шко ве дру гим по зва ним ли ци ма 

и од ре ди ти на кна ду за њи хо во уче шће у по ступ ку.

Члан 7.

Од лу ке Устав ног су да су ко нач не, из вр шне и оп ште о ба ве зу ју ће.
На чин и по сту пак из вр ше ња од лу ка Устав ног су да уре ђу ју се 

овим за ко ном.

Члан 8.

О пи та њи ма по ступ ка пред Устав ним су дом ко ја ни су уре ђе на 
овим за ко ном сход но се при ме њу ју од ред бе од го ва ра ју ћих про це-
сних за ко на.

О пи та њи ма по ступ ка ко ја ни су уре ђе на овим за ко ном или од-
ред ба ма про це сних за ко на, Устав ни суд ће од лу чи ти у сва ком кон-
крет ном слу ча ју.

Члан 9.

Устав ни суд до но си оп ште и по је ди нач не ак те, ве ћи ном гла со ва 
свих су ди ја, из у зев у слу ча ју про пи са ном овим за ко ном.

Члан 10.

Устав ни суд има По слов ник о ра ду Устав ног су да (у да љем тек-
сту: По слов ник) ко јим се бли же про пи су је ор га ни за ци ја, на чин 
и јав ност ра да и по сту пак пред Устав ним су дом.

По слов ник се об ја вљу је у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.
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II. ИЗ БОР, ИМЕ НО ВА ЊЕ И ПРЕ СТА НАК ДУ ЖНО СТИ 
СУ ДИ ЈА УСТАВ НОГ СУ ДА

Члан 11.

Устав ни суд чи ни 15 су ди ја, ко ји се би ра ју и име ну ју на на чин 
про пи сан Уста вом.

При ли ком сту па ња на ду жност су ди је по ла жу за кле тву пред 
пред сед ни ком На род не скуп шти не.

Текст за кле тве гла си: „За кли њем се да ћу се у свом ра ду при др-
жа ва ти Уста ва и за ко на и да ћу сво ју ду жност оба вља ти ча сно, са ве-
сно и не при стра сно”.

Члан 12.

Пред сед ник Устав ног су да ду жан је да шест ме се ци пре ис те ка 
пе ри о да од де вет го ди на на ко ји је име но ван, од но сно иза бран су-
ди ја Устав ног су да, оба ве сти о то ме овла шће ног пред ла га ча и На-
род ну скуп шти ну.

Члан 13.

Су ди ја Устав ног су да под но си зах тев да му пре ста не ду жност 
пре ис те ка пе ри о да на ко ји је иза бран, од но сно име но ван, овла-
шће ном пред ла га чу за из бор, од но сно име но ва ње, На род ној скуп-
шти ни и пред сед ни ку Устав ног су да.

Ако На род на скуп шти на не до не се од лу ку о зах те ву из ста ва 1. 
овог чла на у ро ку од три ме се ца од да на под но ше ња зах те ва, су ди ји 
Устав ног су да ду жност пре ста је по си ли за ко на ис те ком тог ро ка, 
а то се кон ста ту је ре ше њем ко је до но си пред сед ник Устав ног су да.

У слу ча ју смр ти су ди је Устав ног су да пред сед ник Устав ног су да 
о то ме оба ве шта ва овла шће ног пред ла га ча и На род ну скуп шти ну.

Члан 14.

О ис пу ње њу усло ва за ста ро сну пен зи ју су ди је, пред сед ник 
Устав ног су да оба ве шта ва овла шће ног пред ла га ча за из бор, од но-
сно име но ва ње и На род ну скуп шти ну, нај ка сни је шест ме се ци пре 
ис пу ње ња усло ва.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на овла шће ни пред ла гач је ду жан 
да по кре не по сту пак за пре ста нак ду жно сти су ди је Устав ног су да.

Ако На род на скуп шти на не до не се од лу ку о пре стан ку ду жно-
сти су ди је ко ји је ис пу нио усло ве за ста ро сну пен зи ју, том су ди ји 
ду жност пре ста је да ном ис пу ње ња усло ва, а то се кон ста ту је ре ше-
њем ко је до но си пред сед ник Устав ног су да.
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Члан 15.

Су ди ја Устав ног су да раз ре ша ва се ако по ста не члан по ли тич-
ке стран ке, по вре ди за бра ну су ко ба ин те ре са, трај но из гу би рад ну 
спо соб ност за ду жност су ди је Устав ног су да, бу де осу ђен на ка зну 
за тво ра или за ка жњи во де ло ко је га чи ни не до стој ним ду жно сти 
су ди је Устав ног су да.

Ис пу ње ност усло ва за раз ре ше ње су ди је Устав ног су да утвр ђу је 
Устав ни суд.

По сту пак за раз ре ше ње по кре ћу овла шће ни пред ла га чи за из-
бор, од но сно име но ва ње су ди ја Устав ног су да. Ини ци ја ти ву за по-
кре та ње по ступ ка за раз ре ше ње мо же да под не се Устав ни суд.

Члан 16.
Су ди ја Устав ног су да не мо же вр ши ти дру гу јав ну или про фе си-

о нал ну функ ци ју, ни ти по сао, из у зев про фе су ре на прав ном фа кул-
те ту у Ре пу бли ци Ср би ји.

Јав ном или про фе си о нал ном функ ци јом или по слом, у сми слу 
овог за ко на, не сма тра се де ло ва ње у кул тур но-умет нич ком, ху ма-
ни тар ном, спорт ском или дру гом удру же њу, без на кна де.

О де ло ва њу из ста ва 2. овог чла на су ди ја Устав ног су да је ду жан 
да оба ве сти Устав ни суд.

Про фе су ром на прав ном фа кул те ту у сми слу овог за ко на сма-
тра се оба вља ње на ста ве на фа кул те ту у зва њу ре дов ног или ван-
ред ног про фе со ра.

У слу ча ју сум ње у по сто ја ње су ко ба ин те ре са, су ди ја Устав ног 
су да мо же се обра ти ти Устав ном су ду ра ди да ва ња ми шље ња.

Члан 17.
Гу би так рад не спо соб но сти за ду жност су ди је Устав ног су да 

утвр ђу је се на осно ву струч ног на ла за и ми шље ња овла шће не 
здрав стве не уста но ве.

Члан 18.
Над ле жни суд, од но сно дру ги др жав ни ор ган ду жан је да до ста-

ви овла шће ном пред ла га чу за из бор, од но сно име но ва ње су ди је 
Устав ног су да и Устав ном су ду, прав но сна жну од лу ку о осу ди су ди-
је Устав ног су да на ка зну за тво ра или за дру го ка жњи во де ло.

Члан 19.
У то ку по ступ ка за утвр ђи ва ње ис пу ње но сти усло ва за раз ре ше ње, 

су ди ја Устав ног су да мо же би ти уда љен са ду жно сти.
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Од лу ка о уда ље њу су ди је Устав ног су да до но си се на пред лог 
пред сед ни ка Устав ног су да.

Од лу ка о уда ље њу пред сед ни ка Устав ног су да до но си се на 
пред лог нај ма ње тро је су ди ја Устав ног су да.

Од лу ку о уда ље њу до но си Устав ни суд, ве ћи ном гла со ва свих 
су ди ја, у скла ду са По слов ни ком.

Члан 20.

У слу ча ју да су ди ји Устав ног су да пре ста не ду жност пре ис те ка 
ро ка на ко ји је иза бран, од но сно име но ван, овла шће ни пред ла гач 
пред ла же два кан ди да та за из бор, од но сно име но ва ње.

Пред лог из ста ва 1. овог чла на до ста вља се ор га ну над ле жном 
за из бор, од но сно име но ва ње у ро ку од три ме се ца од да на оба ве-
шта ва ња о пре стан ку ду жно сти су ди је Устав ног су да.

Ако је су ди ја Устав ног су да ко ме је пре ста ла ду жност био са те-
ри то ри је ауто ном не по кра ји не, кан ди да ти за из бор, од но сно име-
но ва ње мо ра ју би ти са те ри то ри је ауто ном не по кра ји не.

Члан 21.

Су ди ја Устав ног су да ко ме је пре ста ла ду жност има пра во на на кна-
ду пла те у тра ја њу од шест ме се ци у ви си ни пла те су ди је Устав ног су да.

Пра во на на кна ду пла те пре ста је пре про те ка ро ка од шест ме-
се ци ако су ди ја ко ме је пре ста ла функ ци ја за сну је рад ни од нос или 
стек не пра во на пен зи ју, а мо же би ти про ду же но за још шест ме се-
ци ако у тих шест ме се ци сти че пра во на пен зи ју.

Су ди ја Устав ног су да ко ме је ду жност пре ста ла због ис пу ње ња усло-
ва за ста ро сну пен зи ју, од но сно ко ји је раз ре шен због члан ства у по ли-
тич кој стран ци, по вре де за бра не су ко ба ин те ре са, осу де на ка зну за-
тво ра или за ка жњи во де ло ко је га чи ни не до стој ним ду жно сти су ди је 
Устав ног су да, не ма пра во на на кна ду пла те из ст. 1. и 2. овог чла на.

III. УРЕ ЂЕ ЊЕ УСТАВ НОГ СУ ДА

Члан 22.

Се ди ште Устав ног су да је у Бе о гра ду.

Члан 23.

Устав ни суд има пред сед ни ка.
Пред сед ни ка Устав ног су да би ра ју су ди је Устав ног су да из свог са ста-

ва, на пред лог нај ма ње тро је су ди ја, тај ним гла са њем, ве ћи ном гла со ва 
свих су ди ја, на пе ри од од три го ди не, са мо гућ но шћу по нов ног из бо ра.
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Ако пред сед ник Устав ног су да не бу де иза бран, функ ци ју пред-
сед ни ка, до из бо ра, вр ши за ме ник пред сед ни ка, од но сно нај ста ри-
ји су ди ја.

Члан 24.

Пред сед ник Устав ног су да пред ста вља Устав ни суд, са зи ва сед-
ни це, пред ла же днев ни ред и пред се да ва сед ни ца ма, ускла ђу је 
рад Устав ног су да, ста ра се о спро во ђе њу ака та Устав ног су да и 
вр ши дру ге ду жно сти утвр ђе не овим за ко ном, По слов ни ком и дру-
гим ак ти ма Устав ног су да.

Пред сед ник Устав ног су да исто вре ме но оба вља и ду жност су ди је.

Члан 25.

Устав ни суд има за ме ни ка пред сед ни ка, ко ји за ме њу је пред сед-
ни ка Устав ног су да, у слу ча ју ње го вог од су ства или спре че но сти.

Од ред бе овог за ко на о из бо ру и ман да ту пред сед ни ка Устав-
ног су да сход но се при ме њу ју и на из бор и ман дат за ме ни ка 
пред сед ни ка.

За ме ник пред сед ни ка Устав ног су да исто вре ме но оба вља и ду-
жност су ди је.

Члан 26.

Устав ни суд има се кре та ра, ко ји се по ста вља ве ћи ном гла со ва свих 
су ди ја, на пе ри од од пет го ди на и мо же би ти по но во по ста вљен.

Се кре тар ру ко во ди Струч ном слу жбом Устав ног су да и за свој 
рад је од го во ран Устав ном су ду.

Се кре тар Устав ног су да мо же има ти за ме ни ка, ко га по ста вља 
Устав ни суд ве ћи ном гла со ва свих су ди ја, на пе ри од од пет го ди на 
и ко ји мо же би ти по но во по ста вљен.

Се кре тар и за ме ник се кре та ра Устав ног су да има ју ста тус др-
жав ног слу жбе ни ка на по ло жа ју.

Усло ви за по ста вље ње се кре та ра и за ме ни ка се кре та ра од ре ђу-
ју се ак том Устав ног су да.

Члан 27.

За оба вља ње струч них и дру гих по сло ва Устав ни суд обра зу је 
Струч ну слу жбу.

Ор га ни за ци ја, по сло ви и на чин ра да Струч не слу жбе бли же се 
уре ђу ју ак том Устав ног су да.
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На пра ва и оба ве зе за по сле них у Струч ној слу жби при ме њу ју 
се про пи си ко ји уре ђу ју пра ва и ду жно сти др жав них слу жбе ни ка 
и на ме ште ни ка.

Члан 28.

Сред ства за рад и функ ци о ни са ње Устав ног су да обез бе ђу ју се 
у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је, на пред лог Устав ног су да.

Устав ни суд са мо стал но рас по ла же сред стви ма из ста ва 1. овог 
чла на, у скла ду са за ко ном и По слов ни ком.

IV. ПО СТУ ПАК ПРЕД УСТАВ НИМ СУ ДОМ 
И ПРАВ НО ДЕЈ СТВО ЊЕ ГО ВИХ ОД ЛУ КА

1. Оп ште од ред бе

а) Уче сни ци у о су ку

Члан 29.

Уче сни ци у по ступ ку пред Устав ним су дом су:
1) др жав ни ор га ни, ор га ни ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло-

кал не са мо у пра ве, на род ни по сла ни ци, у по ступ ку за оце ну устав-
но сти или за ко ни то сти (у да љем тек сту: овла шће ни пред ла гач);

2) сва ко по чи јој је ини ци ја ти ви по кре нут по сту пак за оце ну 
устав но сти или за ко ни то сти (у да љем тек сту: ини ци ја тор);

3) до но си лац за ко на, ста ту та ауто ном не по кра ји не, од но сно је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве и дру гог оп штег ак та (у да љем тек сту: 
оп шти акт) ко ји је пред мет оце њи ва ња устав но сти или за ко ни то-
сти, као и стра не ко је су за кљу чи ле ко лек тив ни уго вор;

4) по ли тич ка стран ка, син ди кал на ор га ни за ци ја или удру же ње 
гра ђа на чи ји је ста тут или дру ги оп шти акт пред мет оце њи ва ња 
устав но сти или за ко ни то сти или о чи јој се за бра ни ра да од лу чу је;

5) вер ска за јед ни ца о чи јој се за бра ни ра да од лу чу је;
6) сва ко по чи јем се зах те ву во ди по сту пак за од лу чи ва ње о из-

бор ном спо ру за ко је за ко ном ни је од ре ђе на над ле жност су до ва, 
као и ор ган за спро во ђе ње из бо ра у ве зи са чи јом из бор ном ак тив-
но шћу се по кре ће спор;

7) др жав ни и дру ги ор га ни ко ји при хва та ју, од но сно од би ја ју 
над ле жност, као и сва ко ко због при хва та ња, од но сно од би ја ња 
над ле жно сти ни је мо гао да оства ри сво је пра во;
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8) Вла да, Ре пу блич ки јав ни ту жи лац и ор ган над ле жан за упис 
у ре ги стар по ли тич ких стра на ка, син ди кал них ор га ни за ци ја, удру-
же ња гра ђа на или вер ских за јед ни ца, у по ступ ку за за бра ну ра да 
по ли тич ких стра на ка, син ди кал них ор га ни за ци ја, удру же ња гра ђа-
на или вер ских за јед ни ца;

9) под но си лац устав не жал бе, као и др жав ни ор ган, од но сно 
ор га ни за ци ја ко јој су по ве ре на јав на овла шће ња про тив чи јег је 
по је ди нач ног ак та или рад ње из ја вље на устав на жал ба;

10) ор ган од ре ђен ста ту том ауто ном не по кра ји не, од но сно 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве у по ступ ку по жал би ако се по је ди-
нач ним ак том или рад њом др жав ног ор га на или ор га на је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве оне мо гу ћа ва вр ше ње над ле жно сти ауто ном-
не по кра ји не, од но сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, као и ор ган 
про тив чи јег је по је ди нач ног ак та или рад ње из ја вље на жал ба;

11) На род на скуп шти на и пред сед ник Ре пу бли ке ка да се од лу чу-
је о по сто ја њу по вре де Уста ва у по ступ ку за ње го во раз ре ше ње;

12) су ди је, јав ни ту жи о ци и за ме ни ци јав них ту жи ла ца у по ступ-
ку по жал би на од лу ку о пре стан ку функ ци је, као и ор ган ко ји је 
до нео од лу ку о пре стан ку функ ци је;

13) дру га ли ца у скла ду са за ко ном.
У по ступ ку пред Устав ним су дом мо гу уче ство ва ти и дру га ли ца 

ко ја Устав ни суд по зо ве.

Члан 30.

У по ступ ку пред Устав ним су дом ор ган или ор га ни за ци ју пред-
ста вља ју њи хо ви овла шће ни пред став ни ци.

У по ступ ку пред Устав ним су дом мо гу уче ство ва ти и ли ца ко ја 
овла сти уче сник у по ступ ку.

Члан 31.

Уче сник у по ступ ку има пра во да да је пред ло ге и ду жност да 
пру жа по треб не по дат ке и оба ве ште ња у то ку по ступ ка и на рас-
пра ви, да под но си до ка зе и да пред у зи ма дру ге рад ње од зна ча ја 
за од лу чи ва ње Устав ног су да.

Уче сник у по ступ ку има пра во да из не се и обра зло жи свој став 
и раз ло ге то ком по ступ ка, као и да да је од го вор на на во де и раз ло-
ге дру гих уче сни ка у по ступ ку.

Уче сник у по ступ ку мо же у то ку по ступ ка од у ста ти од пред ло га, 
зах те ва, жал бе, од но сно ини ци ја ти ве.
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б) Пре хо ни о су ак

Члан 32.
Под не сци упу ће ни Устав ном су ду пре да ју се пре ко по ште или 

не по сред но Устав ном су ду и мо ра ју би ти пот пи са ни.
Пред лог, ини ци ја ти ва, од но сно дру ги под не сак сма тра се под-

не тим оног да на ка да је пре дат Устав ном су ду.
Ако је пред лог, ини ци ја ти ва, од но сно дру ги под не сак упу ћен 

пре ко по ште пре по ру че но, дан пре да је по шти сма тра се као дан 
пре да је Устав ном су ду.

Члан 33.
На зах тев Устав ног су да, од го вор на пред лог, ини ци ја ти ву и ре-

ше ње о по кре та њу по ступ ка за оце њи ва ње устав но сти, од но сно 
за ко ни то сти оп штег ак та, да је до но си лац тог ак та, од но сно ор ган 
ко га он овла сти.

По во дом ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти за ко на, од но сно 
устав но сти или за ко ни то сти дру гог оп штег ак та ко ји до но си На род-
на скуп шти на, Устав ни суд мо же, пре по кре та ња по ступ ка, да за тра-
жи ми шље ње од На род не скуп шти не.

По во дом ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти ста ту та ауто ном не по-
кра ји не, од но сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, Устав ни суд мо же, 
пре по кре та ња по ступ ка, да за тра жи ми шље ње од скуп шти не ауто-
ном не по кра ји не, од но сно скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Члан 34.
До но си лац оспо ре ног оп штег ак та ду жан је да у ро ку ко ји од-

ре ди Устав ни суд, а ко ји не мо же би ти кра ћи од 15 да на, до ста ви 
оспо ре ни оп шти акт и по треб ну до ку мен та ци ју и да пру жи по дат ке 
и оба ве ште ња од зна ча ја за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње.

Др жав ни и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је ко је вр ше јав на овла-
шће ња, прав на и фи зич ка ли ца, ду жна су да, на зах тев Устав ног су-
да, у ро ку ко ји не мо же би ти кра ћи од 15 да на, до ста ве по дат ке и 
оба ве ште ња од зна ча ја за по сту пак и од лу чи ва ње Устав ног су да.

Ако у од ре ђе ном ро ку Устав ни суд не до би је од го вор, ми шље-
ње, тра же не по дат ке и оба ве ште ња, по сту пак се мо же на ста ви ти.

Члан 35.
У по ступ ку пред Устав ним су дом, од уче сни ка у по ступ ку и дру гих 

ли ца, при ку пља ју се по да ци, оба ве ште ња, ми шље ња и до ка зи, те оба-
вља ју дру ге рад ње ко је су од зна ча ја за рас пра вља ње и од лу чи ва ње 
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на сед ни ци Устав ног су да, а на ро чи то: да ли је Устав ни суд над ле жан 
за од лу чи ва ње; да ли је пред лог под нет од овла шће ног пред ла га ча, 
од но сно да ли су пред лог или ини ци ја ти ва пот пу ни и ра зу мљи ви; да 
ли су до ста вље ни по треб ни при ло зи и при ба вље на по треб на оба ве-
ште ња и до ку мен та; да ли су ис пу ње не и дру ге про це сне прет по став-
ке за во ђе ње по ступ ка.

У по ступ ку пред Устав ним су дом од ре ђу је се су ди ја из ве сти лац, 
у скла ду са По слов ни ком.

Члан 36.

Устав ни суд од ба ци ће пред лог, ини ци ја ти ву, устав ну жал бу, зах-
тев, од но сно дру ги акт ко јим се по кре ће по сту пак:

1) кад утвр ди да ни је над ле жан за од лу чи ва ње;
2) ако ни је под нет у од ре ђе ном ро ку;
3) кад у оста вље ном ро ку под но си лац ни је от кло нио не до стат-

ке ко ји оне мо гу ћа ва ју по сту па ње;
4) кад за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње не по сто је дру ге прет-

по став ке утвр ђе не за ко ном.
Кад Устав ни суд утвр ди да ни је над ле жан за од лу чи ва ње, мо же 

пред лог, ини ци ја ти ву, зах тев, устав ну жал бу, од но сно дру ги акт 
ко јим се по кре ће по сту пак, усту пи ти над ле жном ор га ну.

в) Јав на рас ра ва

Члан 37.

Устав ни суд одр жа ва јав ну рас пра ву, у по ступ ку оце њи ва ња устав-
но сти или за ко ни то сти, у по ступ ку од лу чи ва ња о из бор ним спо ро ви-
ма, као и у по ступ ку за за бра ну ра да по ли тич ке стран ке, син ди кал не 
ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це.

Устав ни суд мо же од лу чи ти да се не одр жи јав на рас пра ва у по-
ступ ку оце њи ва ња устав но сти или за ко ни то сти: ако оце ни да је у 
то ку по ступ ка ствар до вољ но раз ја шње на и да, на осно ву при ба-
вље них до ка за, мо же од лу чи ти и без одр жа ва ња јав не рас пра ве; 
ако је о ис тој ства ри већ од лу чи вао, а ни су да ти но ви раз ло зи за 
дру га чи је од лу чи ва ње у тој ства ри, као и ако по сто је усло ви за об-
у ста ву по ступ ка.

Устав ни суд мо же одр жа ти јав ну рас пра ву и у дру гим слу ча је ви ма 
кад оце ни да је одр жа ва ње јав не рас пра ве по треб но, а на ро чи то 
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кад се ра ди о сло же ном устав но–прав ном пи та њу или кад се по-
ста ви пи та ње устав но сти или за ко ни то сти о ко ме не по сто ји став 
Устав ног су да.

Члан 38.

На јав ну рас пра ву по зи ва ју се сви уче сни ци у по ступ ку ра ди из-
ла га ња ста во ва и да ва ња по треб них оба ве ште ња.

Ако је то од ин те ре са за оце ну устав но сти или за ко ни то сти, 
Устав ни суд мо же на јав ну рас пра ву по зва ти пред став ни ке ор га на 
и ор га ни за ци ја ко ји су од го вор ни за из вр ша ва ње пред мет ног оп-
штег ак та.

На јав ну рас пра ву по зи ва ју се, кад је то по треб но, пред став ни-
ци ор га на и ор га ни за ци ја, на уч ни и јав ни рад ни ци, као и дру га ли-
ца, ра ди да ва ња ми шље ња и об ја шње ња.

Члан 39.

Од су ство по је ди них уче сни ка у по ступ ку на јав ној рас пра ви не 
спре ча ва Устав ни суд да одр жи јав ну рас пра ву и да до не се од лу ку.

Члан 40.

Устав ни суд мо же јав ну рас пра ву од ло жи ти или пре ки ну ти ра ди 
при ба вља ња по треб них по да та ка, оба ве ште ња и ми шље ња, као и 
у дру гим оправ да ним слу ча је ви ма.

Члан 41.

Дру га пи та ња ко ја се од но се на јав ну рас пра ву бли же се уре ђу-
ју По слов ни ком.

) Об ли ци ра а Усав но су а

Члан 42.

Устав ни суд од лу чу је о пи та њи ма из сво је над ле жно сти на сед ни ци.
Сед ни це Устав ног су да за ка зу је и њи ма ру ко во ди пред сед ник 

Устав ног су да.
На сед ни ци Устав ног су да во ди се за пи сник.
На чин ра да и од лу чи ва ње на сед ни ци Устав ног су да уре ђу ју се 

По слов ни ком.
Устав ни суд мо же, ра ди раз ја шње ња ства ри у пред ме ту, одр жа-

ва ти и дру ге сед ни це, у скла ду са По слов ни ком.
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Члан 43.

Устав ни суд обра зу је ко ми си је као стал на рад на те ла.
Устав ни суд мо же обра зо ва ти и по вре ме на рад на те ла.
Стал на и по вре ме на рад на те ла из ст. 1. и 2. овог чла на, обра зу ју 

се у скла ду са По слов ни ком.

) Ак и Усав но су а

Члан 44.

Устав ни суд до но си од лу ке, ре ше ња и за кључ ке.

Члан 45.

Устав ни суд од лу ком:
1) утвр ђу је да за кон, ста тут ауто ном не по кра ји не или је ди ни це 

ло кал не са мо у пра ве и дру ги оп шти акт ни је у са гла сно сти с Уста-
вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр-
ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, од но сно да у вре ме ва же ња ни је 
био у са гла сно сти са Уста вом;

2) утвр ђу је да за кон ко ји је из гла сан, а ни је ука зом про гла шен, 
ни је у са гла сно сти са Уста вом;

3) утвр ђу је да по твр ђе ни ме ђу на род ни уго вор ни је у са гла сно-
сти са Уста вом;

4) утвр ђу је да ста тут ауто ном не по кра ји не или је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве или дру ги оп шти акт ни је у са гла сно сти са за ко ном, 
од но сно да у вре ме ва же ња ни је био у са гла сно сти са за ко ном;

5) утвр ђу је да ко лек тив ни уго вор ни је у са гла сно сти са Уста вом 
и за ко ном;

6) од ре ђу је на чин от кла ња ња по сле ди ца ко је су на ста ле услед 
при ме не оп штег ак та ко ји ни је у са гла сно сти с Уста вом или за ко ном;

7) од лу чу је о из бор ним спо ро ви ма за ко је за ко ном ни је од ре ђе-
на над ле жност су до ва;

8) за бра њу је рад по ли тич ке стран ке, син ди кал не ор га ни за ци је, 
удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це;

9) од лу чу је о устав ној жал би;
10) од лу чу је о жал би ор га на ауто ном не по кра ји не, од но сно је-

ди ни це ло кал не са мо у пра ве у по ступ ку ако се по је ди нач ним ак-
том или рад њом др жав ног ор га на или ор га на је ди ни це ло кал не 
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са мо у пра ве оне мо гу ћа ва вр ше ње над ле жно сти ауто ном не по кра-
ји не, од но сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве;

11) од лу чу је у по ступ ку о по сто ја њу по вре де Уста ва од стра не 
пред сед ни ка Ре пу бли ке;

12) од лу чу је у по ступ ку по жал би су ди ја на од лу ку о пре стан ку 
функ ци је и дру ге од лу ке Ви со ког са ве та суд ства;

13) од лу чу је у по ступ ку по жал би јав них ту жи ла ца и за ме ни ка 
јав них ту жи ла ца на од лу ку о пре стан ку функ ци је;

14) од би ја пред лог за утвр ђи ва ње не у став но сти или не за ко ни-
то сти.

Члан 46.

Устав ни суд ре ше њем:
1) по кре ће по сту пак;
2) ре ша ва о су ко бу над ле жно сти из ме ђу др жав них и дру гих ор-

га на, у скла ду са Уста вом;
3) об у ста вља из вр ше ње по је ди нач ног ак та, од но сно рад ње и 

уки да ме ру об у ста ве или од ба цу је зах тев за об у ста ву из вр ше ња по-
је ди нач ног ак та или рад ње;

4) од ла же сту па ње на сна гу од лу ке ор га на ауто ном не по кра ји не;
5) не при хва та ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-

ње не у став но сти или не за ко ни то сти;
6) од ре ђу је на чин из вр ше ња од лу ке или ре ше ња Устав ног су да;
7) об у ста вља по сту пак у слу ча је ви ма из чл. 57, 88. и 97. овог за-

ко на;
8) од ба цу је зах тев за оце њи ва ње устав но сти или за ко ни то сти 

оп штег ак та о ко ме је већ од лу чи вао, а из но вих на во да, раз ло га 
и под не тих до ка за не про из и ла зи да има осно ва за по нов но од лу-
чи ва ње;

9) од ба цу је устав ну жал бу ако ни су ис пу ње не про це сне прет по-
став ке.

Члан 47.

Од лу ка и ре ше ње Устав ног су да са др жи: увод, из ре ку и обра зло-
же ње.

Члан 48.

Кад не до но си дру ге ак те, Устав ни суд до но си за кључ ке.
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Члан 49.

Од лу ке Устав ног су да, из у зев од лу ке по устав ној жал би, об ја вљу-
ју се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, као и у слу жбе ном 
гла си лу у ко ме је об ја вљен ста тут ауто ном не по кра ји не, дру ги оп-
шти акт и ко лек тив ни уго вор, од но сно на на чин на ко ји је об ја вљен 
оп шти акт о ко ме је Устав ни суд од лу чи вао.

У „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је” мо же се об ја ви ти од-
лу ка по устав ној жал би, као и ре ше ња ко ја су од ши рег зна ча ја за 
за шти ту устав но сти и за ко ни то сти.

2. По сту пак за оце њи ва ње устав но сти 
или за ко ни то сти оп штих ака та

Члан 50.

По сту пак за оце њи ва ње устав но сти или за ко ни то сти оп штег ак-
та по кре ће се пред ло гом овла шће ног пред ла га ча или ре ше њем о 
по кре та њу по ступ ка.

По сту пак за оце ну устав но сти или за ко ни то сти Устав ни суд мо-
же да по кре не са мо стал но, на осно ву од лу ке ко ју до но си дво тре-
ћин ском ве ћи ном гла со ва свих су ди ја.

Члан 51.

Пред лог, од но сно ини ци ја ти ва за оце њи ва ње устав но сти или 
за ко ни то сти оп штег ак та, са др жи: на зив оп штег ак та, озна ку од ред-
бе, на зив и број слу жбе ног гла си ла у ко ме је об ја вљен, раз ло ге на 
ко ји ма се пред лог за сни ва, пред лог или зах тев ка ко да се од лу чи, 
као и дру ге по дат ке од зна ча ја за оце њи ва ње устав но сти или за ко-
ни то сти.

Ако оп шти акт чи ја се устав ност или за ко ни тост оспо ра ва ни је 
об ја вљен у слу жбе ном гла си лу, уз пред лог се при ла же и ове ре ни 
пре пис тог ак та.

Члан 52.

По сту пак се сма тра по кре ну тим да ном под но ше ња пред ло га Устав-
ном су ду, од но сно да ном до но ше ња ре ше ња о по кре та њу по ступ ка.

Члан 53.

Кад Устав ни суд оце ни да има осно ва за по кре та ње по ступ ка 
по во дом ини ци ја ти ве, по сту пак по кре ће ре ше њем.
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Кад се ини ци ја ти вом оспо ра ва устав ност или за ко ни тост оп-
штег ак та, осим за ко на и ста ту та ауто ном не по кра ји не или је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве, од но сно по је ди них од ре да ба овог ак та 
ко ји ма се ре гу ли шу пи та ња о ко ји ма Устав ни суд већ има за у зет 
став или кад је у то ку прет ход ног по ступ ка прав но ста ње пот пу но 
утвр ђе но и при ку пље ни по да ци пру жа ју по у здан основ за од лу чи-
ва ње, Устав ни суд од лу чу је без до но ше ња ре ше ња о по кре та њу 
по ступ ка.

Кад Устав ни суд на ђе да не ма осно ва за по кре та ње по ступ ка по-
во дом ини ци ја ти ве, ини ци ја ти ву не ће при хва ти ти.

Члан 54.

У по ступ ку оце њи ва ња устав но сти или за ко ни то сти Устав ни суд ни-
је огра ни чен зах те вом овла шће ног пред ла га ча, од но сно ини ци ја то ра.

Кад овла шће ни пред ла гач, од но сно ини ци ја тор од у ста не 
од пред ло га, од но сно ини ци ја ти ве, Устав ни суд ће на ста ви ти 
по сту пак за оце ну устав но сти или за ко ни то сти, ако за то на ђе 
осно ва.

Члан 55.

У то ку по ступ ка, а на зах тев до но си о ца оспо ре ног оп штег ак та, 
Устав ни суд мо же, пре до но ше ња од лу ке о устав но сти или за ко ни-
то сти, за ста ти са по ступ ком и да ти мо гућ ност до но си о цу оп штег 
ак та, да у од ре ђе ном ро ку от кло ни уоче не не у став но сти или не за-
ко ни то сти.

Ако у од ре ђе ном ро ку не у став ност или не за ко ни тост не бу де 
от кло ње на, Устав ни суд ће на ста ви ти по сту пак.

Члан 56.

Устав ни суд мо же у то ку по ступ ка, до до но ше ња ко нач не од-
лу ке, об у ста ви ти из вр ше ње по је ди нач ног ак та или рад ње ко ја је 
пред у зе та на осно ву оп штег ак та чи ја се устав ност или за ко ни тост 
оце њу је, ако би њи хо вим из вр ша ва њем мо гле на сту пи ти нео т кло-
њи ве штет не по сле ди це.

Ако у то ку по ступ ка Устав ни суд оце ни да су раз ло зи об у ста ве 
услед из ме ње них окол но сти пре ста ли, уки ну ће ме ру об у ста ве из-
вр ше ња по је ди нач ног ак та, од но сно рад ње.

Устав ни суд ће од ба ци ти зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди-
нач ног ак та, од но сно рад ње кад до но си ко нач ну од лу ку.
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Члан 57.

Устав ни суд ће об у ста ви ти по сту пак:
1) кад је у то ку по ступ ка оп шти акт уса гла шен са Уста вом или за-

ко ном, а Устав ни суд ни је оце нио да због по сле ди ца не у став но сти 
или не за ко ни то сти тре ба до не ти од лу ку због то га што ни су от кло-
ње не по сле ди це не у став но сти или не за ко ни то сти;

2) кад у то ку по ступ ка пре ста ну про це сне прет по став ке за во ђе-
ње по ступ ка.

Члан 58.

Кад Устав ни суд утвр ди да за кон, ста тут ауто ном не по кра ји не 
или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, дру ги оп шти акт или ко лек тив-
ни уго вор ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви-
ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром, 
тај за кон, ста тут ауто ном не по кра ји не или је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве, дру ги оп шти акт или ко лек тив ни уго вор пре ста је да ва жи 
да ном об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку 
Ре пу бли ке Ср би је”.

Од ред бе по твр ђе ног ме ђу на род ног уго во ра за ко је је од лу ком 
Устав ног су да утвр ђе но да ни су у са гла сно сти са Уста вом, пре ста ју 
да ва же на на чин пред ви ђен тим ме ђу на род ним уго во ром и оп ште-
при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва.

Кад Устав ни суд утвр ди да оп шти акт или ко лек тив ни уго вор ни-
је у са гла сно сти са за ко ном, тај оп шти акт или ко лек тив ни уго вор 
пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да у „Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Члан 59.

Кад Устав ни суд од ре ди на чин от кла ња ња по сле ди ца ко је су 
на ста ле услед при ме не оп штег ак та ко ји ни је у са гла сно сти са 
Уста вом или за ко ном, од лу ка Устав ног су да има прав но деј ство 
од да на ње ног об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

Члан 60.

За ко ни и дру ги оп шти ак ти за ко је је од лу ком Устав ног су да 
утвр ђе но да ни су у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним 
пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, не мо гу се при ме њи ва ти на од но се ко ји 
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су на ста ли пре да на об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да, ако до 
тог да на ни су прав но сна жно ре ше ни.

Оп шти ак ти до не ти за из вр ше ње за ко на и дру гих оп штих ака та 
за ко је се од лу ком Устав ног су да утвр ди да ни су у са гла сно сти 
с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по-
твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко ном, не ће се при ме-
њи ва ти од да на об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да, ако из од лу ке 
про из и ла зи да су ти оп шти ак ти не са гла сни Уста ву оп ште при хва ће-
ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ну.

Из вр ше ње прав но сна жних по је ди нач них ака та до не тих на осно-
ву про пи са ко ји се ви ше не мо гу при ме њи ва ти, не мо же се ни до зво-
ли ти ни спро ве сти, а ако је из вр ше ње за по че то – об у ста ви ће се.

Члан 61.

Сва ко ко ме је по вре ђе но пра во ко нач ним или прав но сна-
жним по је ди нач ним ак том, до не тим на осно ву за ко на или дру гог 
оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но да ни је 
у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на-
род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко-
ном, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на из ме ну тог по је-
ди нач ног ак та.

Пред лог за из ме ну ко нач ног или прав но сна жног по је ди нач ног 
ак та, до не тог на осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је 
од лу ком Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом, 
оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним 
ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко ном, мо же се под не ти у ро ку од 
шест ме се ци од да на об ја вљи ва ња од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку 
Ре пу бли ке Ср би је”, ако од до ста вља ња по је ди нач ног ак та до под но-
ше ња пред ло га или ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка ни је про-
те кло ви ше од две го ди не.

Члан 62.

Ако се утвр ди да се из ме ном по је ди нач ног ак та не мо гу от кло-
ни ти по сле ди це на ста ле услед при ме не оп штег ак та за ко ји је од-
лу ком Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом, 
оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним 
ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко ном, Устав ни суд мо же од ре ди-
ти да се ове по сле ди це от кло не по вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на-
кна дом ште те или на дру ги на чин.
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Члан 63.

Ако се у по ступ ку пред су дом оп ште или по себ не над ле жно сти 
по ста ви пи та ње са гла сно сти за ко на или дру гог оп штег ак та са Уста-
вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр-
ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко ном, суд ће за ста ти са 
по ступ ком и по кре ну ти по сту пак за оце ну устав но сти или за ко ни-
то сти тог ак та пред Устав ним су дом.

Члан 64.

Кад је у то ку по ступ ка оп шти акт пре стао да ва жи или је уса гла шен 
са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по-
твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко ном, али ни су от кло ње-
не по сле ди це не у став но сти или не за ко ни то сти, Устав ни суд мо же 
од лу ком утвр ди ти да оп шти акт ни је био у са гла сно сти с Уста вом, оп-
ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме-
ђу на род ним уго во ри ма или за ко ном. Ова од лу ка Устав ног су да има 
исто прав но деј ство као и од лу ка ко јом се утвр ђу је да оп шти акт ни је 
у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род-
ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко ном.

Члан 65.

Од ред бе чл. 50. до 64. овог за ко на сход но се при ме њу ју у по-
ступ ку од лу чи ва ња о са гла сно сти за ко на и дру гих оп штих ака та 
са оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе-
ним ме ђу на род ним уго во ри ма.

3. По сту пак за оце ну устав но сти за ко на 
пре ње го вог про гла ше ња

Члан 66.

Уз пред лог за оце ну устав но сти за ко на пре ње го вог про гла ше-
ња под но си се и текст из гла са ног за ко на ко ји је ове рио се кре тар 
На род не скуп шти не или ли це ко је он на то овла сти.

Пред лог за оце ну устав но сти за ко на пре ње го вог про гла ше ња 
се не до ста вља на ми шље ње На род ној скуп шти ни, ни ти се о ње му 
во ди јав на рас пра ва.

О то ме да је по кре нут по сту пак за оце ну устав но сти за ко на пре ње-
го вог про гла ше ња, Устав ни суд оба ве шта ва пред сед ни ка Ре пу бли ке.

По сту пак оце не устав но сти пре ње го вог про гла ше ња је хи тан и 
во ди се у скла ду са ро ко ви ма ко је уре ђу је Устав.
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Од лу ка ко јом се утвр ђу је да за кон ко ји ни је про гла шен ни је у 
са гла сно сти са Уста вом про из во ди прав но деј ство од да на про гла-
ше ња за ко на.

4. По сту пак од лу чи ва ња о од ла га њу сту па ња 
на сна гу од лу ке ор га на ауто ном не по кра ји не

Члан 67.

Вла да мо же у пред ло гу за оце ну устав но сти или за ко ни то сти 
од лу ке ор га на ауто ном не по кра ји не ко ја још ни је сту пи ла на сна-
гу пред ло жи ти Устав ном су ду да од ло жи сту па ње на сна гу оспо-
ре не од лу ке док Устав ни суд не од лу чи о ње ној устав но сти или 
за ко ни то сти.

Вла да је ду жна да уз пред лог до ста ви текст оспо ре не од лу ке 
ор га на ауто ном не по кра ји не.

Устав ни суд нај пре од лу чу је о пред ло гу Вла де да се од ло жи сту-
па ње на сна гу оспо ре не од лу ке, у скла ду са ро ко ви ма ко је уре ђу је 
По слов ник, с тим што оспо ре ну од лу ку не до ста вља на ми шље ње 
ор га ну ко ји ју је до нео, ни ти о пред ло гу во ди јав ну рас пра ву.

Ако Устав ни суд до не се ре ше ње да од ло жи сту па ње на сна гу 
оспо ре не од лу ке ор га на ауто ном не по кра ји не, ду жан је да по-
сту пак оце њи ва ња устав но сти или за ко ни то сти хит но спро ве де, 
у скла ду са ро ко ви ма ко је уре ђу је По слов ник.

Ре ше ње ко јим Устав ни суд од ла же сту па ње на сна гу оспо ре не од-
лу ке ор га на ауто ном не по кра ји не, про из во ди прав но деј ство од да-
на до ста вља ња ор га ну ауто ном не по кра ји не ко ји је од лу ку до нео.

5. По сту пак ре ша ва ња су ко ба над ле жно сти

Члан 68.

Устав ни суд ре ша ва су коб над ле жно сти из чла на 167. став 2. тач. 1. 
до 4. Уста ва.

Зах тев за ре ша ва ње су ко ба над ле жно сти из ста ва 1. овог чла на, 
под но си је дан или оба ор га на ко ји су у су ко бу, као и ли це по во дом 
чи јег је пра ва на стао су коб над ле жно сти.

Члан 69.

Зах тев за ре ша ва ње су ко ба над ле жно сти са др жи на зив ор га-
на ко ји при хва та ју или од би ја ју над ле жност и раз ло ге на осно ву 
ко јих то чи не.
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Члан 70.

У слу ча ју ка да ор га ни од би ја ју над ле жност, зах тев за ре ша ва ње 
су ко ба над ле жно сти под но си се у ро ку од 15 да на од да на прав но-
сна жно сти, од но сно ко нач но сти од лу ке дру гог ор га на ко ји се огла-
сио не на дле жним.

Члан 71.

По сту пак за ре ша ва ње су ко ба над ле жно сти сма тра се по кре ну-
тим оног да на кад је зах тев пре дат Устав ном су ду.

Члан 72.

Рок за од го вор ор га на ко ји су у су ко бу над ле жно сти је осам да-
на од да на до ста вља ња.

Члан 73.

Устав ни суд мо же од ре ди ти да се до окон ча ња по ступ ка ре ша-
ва ња су ко ба над ле жно сти Устав ног су да пре ки не по сту пак пред 
ор га ни ма из ме ђу ко јих је на стао су коб над ле жно сти.

Члан 74.

Кад Устав ни суд ре ши су коб над ле жно сти, ре ше ње Устав ног 
су да има прав но деј ство од да на до ста вља ња ор га ни ма ко ји су у 
су ко бу над ле жно сти, од но сно ли цу по во дом чи јег је пра ва на стао 
су коб над ле жно сти.

Ре ше њем из ста ва 1. овог чла на Устав ни суд по ни шта ва и ак те 
ко је је до нео не на дле жни ор ган.

6. По сту пак од лу чи ва ња о из бор ним спо ро ви ма

Члан 75.

Зах тев за од лу чи ва ње о из бор ном спо ру за ко ји за ко ном ни је 
од ре ђе на над ле жност су до ва мо же под не ти: сва ки би рач, кан ди-
дат за пред сед ни ка Ре пу бли ке, од но сно по сла ни ка или од бор ни-
ка, као и под но си лац пред ло га кан ди да та.

Зах тев са др жи раз ло ге и до ка зе због ко јих се тра жи од лу чи ва-
ње о из бор ном спо ру.

Зах тев се мо же под не ти нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на 
окон ча ња из бор ног по ступ ка ко ји се оспо ра ва.
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Члан 76.

Устав ни суд до ста вља је дан при ме рак под не тог зах те ва за од лу чи-
ва ње о из бор ном спо ру ор га ну за спро во ђе ње из бо ра у ве зи са чи јом 
ак тив но шћу се из бор ни спор по кре ће, са на ло гом да у од ре ђе ном ро-
ку до ста ви од го вор и по треб не из бор не ак те, од но сно до ку мен та ци ју.

Члан 77.
Ако је не пра вил ност у из бор ном по ступ ку до ка за на, а има ла је би тан 

ути цај на из бор ни ре зул тат, Устав ни суд од лу ком по ни шта ва цео из бор-
ни по сту пак или де ло ве тог по ступ ка, ко ји се мо ра ју тач но озна чи ти.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на цео из бор ни по сту пак или де-
ло ви тог по ступ ка по но ви ће се у ро ку од де сет да на од да на до ста-
вља ња од лу ке Устав ног су да над ле жном ор га ну.

Члан 78.
Од лу ка Устав ног су да о по ни ште њу це лог из бор ног по ступ ка 

или де ло ва тог по ступ ка има прав но деј ство од да на до ста вља ња 
од лу ке Устав ног су да над ле жном ор га ну.

Члан 79.
Жал бу на од лу ку до не ту у ве зи са по твр ђи ва њем ман да та на-

род них по сла ни ка мо же под не ти кан ди дат за на род ног по сла ни ка 
и под но си лац пред ло га кан ди да та.

У по ступ ку по жал би из ста ва 1. овог чла на, ор ган про тив чи је је 
од лу ке под не та жал ба ду жан је да у ро ку од 24 са та од под но ше ња 
жал бе, до ста ви по треб ну до ку мен та ци ју Устав ном су ду.

Устав ни суд ду жан је да до не се од лу ку у ро ку од 72 са та од под-
но ше ња жал бе.

Од ред бе чл. 75. до 78. овог за ко на сход но се при ме њу ју и у по-
ступ ку по жал би на од лу ку до не ту у ве зи са по твр ђи ва њем ман да-
та на род них по сла ни ка.

7. По сту пак од лу чи ва ња о за бра ни ра да 
по ли тич ке стран ке, син ди кал не ор га ни за ци је, 

удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це

Члан 80.

Устав ни суд од лу чу је о за бра ни ра да по ли тич ке стран ке, син ди-
кал не ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це на 
осно ву пред ло га Вла де, Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца или ор га на 



74 � ЗАКОН О УСТАВНОМ СУДУ

над ле жног за упис у ре ги стар по ли тич ких стра на ка, син ди кал них 
ор га ни за ци ја, удру же ња гра ђа на или вер ских за јед ни ца.

У пред ло гу се на во де раз ло зи и до ка зи због ко јих се тра жи за-
бра на ра да по ли тич ке стран ке, син ди кал не ор га ни за ци је, удру же-
ња гра ђа на или вер ске за јед ни це.

Члан 81.

Кад Устав ни суд за бра ни рад по ли тич ке стран ке, син ди кал не ор-
га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це, та по ли тич ка 
стран ка, син ди кал на ор га ни за ци ја, удру же ње гра ђа на или вер ска 
за јед ни ца бри ше се из од го ва ра ју ћег ре ги стра да ном до ста вља ња 
од лу ке Устав ног су да над ле жном ор га ну.

8. По сту пак по устав ној жал би

Члан 82.

Устав на жал ба мо же се из ја ви ти про тив по је ди нач ног ак та или 
рад ње др жав ног ор га на или ор га ни за ци је ко јој је по ве ре но јав но 
овла шће ње, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма-
њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр пље на или 
ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства или је за ко ном ис кљу че-
но пра во на њи хо ву суд ску за шти ту.

Устав на жал ба мо же се из ја ви ти и ако ни су ис цр пље на прав на 
сред ства, у слу ча ју ка да је под но си о цу жал бе по вре ђе но пра во на 
су ђе ње у ра зум ном ро ку.

Члан 83.

Устав ну жал бу мо же из ја ви ти сва ко ли це ко је сма тра да му је по-
је ди нач ним ак том или рад њом др жав ног ор га на или ор га ни за ци је 
ко јој је по ве ре но јав но овла шће ње по вре ђе но или ус кра ће но људ-
ско или ма њин ско пра во и сло бо да за јем че на Уста вом.

Устав ну жал бу у име ли ца из ста ва 1. ово га чла на, на осно ву ње-
го вог пи сме ног овла шће ња, мо же из ја ви ти дру го фи зич ко ли це, 
од но сно др жав ни или дру ги ор ган над ле жан за пра ће ње и оства-
ри ва ње људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да.

Члан 84.

Устав на жал ба се мо же из ја ви ти у ро ку од 30 да на од да на до ста-
вља ња по је ди нач ног ак та, од но сно од да на пред у зи ма ња рад ње 
ко јом се по вре ђу је или ус кра ћу је људ ско или ма њин ско пра во и 
сло бо да за јем че на Уста вом.
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Ли цу ко је из оправ да них раз ло га про пу сти рок за под но ше ње 
устав не жал бе, Устав ни суд ће до зво ли ти по вра ћај у пре ђа шње 
ста ње ако то ли це у ро ку од 15 да на од да на пре стан ка раз ло га 
ко ји је иза звао про пу шта ње, под не се пред лог за по вра ћај у пре-
ђа шње ста ње и ако исто вре ме но са овим пред ло гом под не се и 
устав ну жал бу.

По сле ис те ка три ме се ца од да на про пу шта ња не мо же се тра-
жи ти по вра ћај у пре ђа шње ста ње.

Члан 85.

Устав на жал ба мо ра да са др жи име и пре зи ме, је дин стве ни ма-
тич ни број гра ђа на, пре би ва ли ште или бо ра ви ште, од но сно на зив 
и се ди ште под но си о ца устав не жал бе, име и пре зи ме ње го вог пу-
но моћ ни ка, број и да тум ак та про тив ко га је жал ба из ја вље на и на-
зив ор га на ко ји га је до нео, на зна ку људ ског или ма њин ског пра ва 
или сло бо де за јем че не Уста вом за ко је се твр ди да је по вре ђе но са 
озна ком од ред бе Уста ва ко јом се то пра во, од но сно сло бо да јем чи, 
раз ло ге жал бе и на во де у че му се са сто ји по вре да или ус кра ћи ва-
ње, зах тев о ко ме Устав ни суд тре ба да од лу чи и пот пис под но си о-
ца устав не жал бе.

Уз устав ну жал бу се под но си и пре пис оспо ре ног по је ди нач ног 
ак та, до ка зи да су ис цр пље на прав на сред ства, као и дру ги до ка зи 
од зна ча ја за од лу чи ва ње.

Члан 86.

Устав на жал ба, по пра ви лу, не спре ча ва при ме ну по је ди нач ног 
ак та или рад ње про тив ко га је из ја вље на.

На пред лог под но си о ца устав не жал бе, Устав ни суд мо же од-
ло жи ти из вр ше ње по је ди нач ног ак та или рад ње из ста ва 1. овог 
чла на, ако би из вр ше ње про у зро ко ва ло не на док на ди ву ште ту под-
но си о цу, а од ла га ње ни је су прот но јав ном ин те ре су, ни ти би се од-
ла га њем на не ла ве ћа ште та тре ћем ли цу.

Члан 87.

Ако је по је ди нач ним ак том или рад њом по вре ђе но или ус кра-
ће но Уста вом за јем че но људ ско или ма њин ско пра во и сло бо да 
ви ше ли ца, а са мо не ки од њих су под не ли устав ну жал бу, од лу ка 
Устав ног су да од но си се и на ли ца ко ја ни су под не ла устав ну жал-
бу, ако се на ла зе у ис тој прав ној си ту а ци ји.
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Члан 88.

Устав ни суд ће об у ста ви ти по сту пак:
1. ако је устав на жал ба по ву че на;
2. ако ор ган ко ји је до нео оспо ре ни по је ди нач ни акт по ни шти, 

уки не или из ме ни тај акт у скла ду са зах те вом из устав не жал бе или 
ако је пре ста ла рад ња ко ја је про у зро ко ва ла по вре ду или ус кра ћи-
ва ње за јем че ног Уста вом пра ва и сло бо да, уз са гла сност под но си-
о ца устав не жал бе;

3. ако пре ста ну дру ге про це сне прет по став ке за во ђе ње по-
ступ ка.

Члан 89.

Од лу ком се устав на жал ба усва ја или од би ја као нео сно ва на.
Кад Устав ни суд утвр ди да је оспо ре ним по је ди нач ним ак том, 

од но сно рад њом, по вре ђе но или ус кра ће но људ ско или ма њин-
ско пра во и сло бо да за јем че на Уста вом, по ни шти ће по је ди нач ни 
акт, од но сно за бра ни ће да ље вр ше ње или на ре ди ти вр ше ње од ре-
ђе не рад ње и од ре ди ти да се укло не штет не по сле ди це у од ре ђе-
ном ро ку.

Од лу ка Устав ног су да ко јом се усва ја устав на жал ба је прав ни 
основ за под но ше ње зах те ва за на кна ду ште те или от кла ња ња 
дру гих штет них по сле ди ца пред над ле жним ор га ном, у скла ду са 
за ко ном.

Од лу ка Устав ног су да ко јом је ува же на устав на жал ба има прав-
но деј ство од да на до ста вља ња уче сни ци ма у по ступ ку.

Члан 90.

На осно ву од лу ке Устав ног су да из чла на 89. став 3. овог за ко на, 
под но си лац устав не жал бе мо же да под не се зах тев за на кна ду ште-
те Ко ми си ји за на кна ду ште те, ра ди по сти за ња спо ра зу ма о ви си ни 
на кна де.

Ако зах тев за на кна ду ште те не бу де усво јен или по ње му Ко ми-
си ја за на кна ду ште те не до не се од лу ку у ро ку од 30 да на од да на 
под но ше ња зах те ва, под но си лац устав не жал бе мо же код над ле-
жног су да под не ти ту жбу за на кна ду ште те. Ако је по стиг нут спо ра-
зум са мо у по гле ду де ла зах те ва, ту жба се мо же под не ти у по гле ду 
остат ка зах те ва.

Ак том ми ни стра над ле жног за пра во су ђе од ре ђу је се са став Ко-
ми си је из ста ва 1. овог чла на и бли же уре ђу је њен рад.
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Члан 91.

Од ред бе чл. 82. до 88. овог за ко на сход но се при ме њу ју у по-
ступ ку по жал би ор га на од ре ђе ног ста ту том ауто ном не по кра ји не, 
од но сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ако се по је ди нач ним ак том 
или рад њом др жав ног ор га на или ор га на ло кал не са мо у пра ве, 
оне мо гу ћа ва вр ше ње над ле жно сти ауто ном не по кра ји не, од но-
сно ло кал не са мо у пра ве.

Члан 92.

Кад Устав ни суд у по ступ ку по жал би ор га на од ре ђе ног ста ту-
том ауто ном не по кра ји не, од но сно ло кал не са мо у пра ве утвр ди да 
је по је ди нач ним ак том или рад њом др жав ног ор га на или ор га на 
ло кал не са мо у пра ве оне мо гу ће но вр ше ње над ле жно сти ауто ном-
не по кра ји не, од но сно ло кал не са мо у пра ве, по ни шти ће по је ди нач-
ни акт, од но сно за бра ни ће да ље вр ше ње или на ре ди ти вр ше ње 
од ре ђе не рад ње и од ре ди ти да се укло не штет не по сле ди це.

Од лу ка Устав ног су да из ста ва 1. овог чла на има прав но деј ство 
од да на до ста вља ња уче сни ци ма у по ступ ку.

9. По сту пак од лу чи ва ња о по вре ди Уста ва 
од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке

Члан 93.

По сту пак од лу чи ва ња о по вре ди Уста ва од стра не пред сед ни ка 
Ре пу бли ке по кре ће На род на скуп шти на, на пред лог јед не тре ћи не 
укуп ног бро ја на род них по сла ни ка.

Акт о по кре та њу по ступ ка из ста ва 1. овог чла на са др жи прав ни 
основ, од ред бе Уста ва ко је су по вре ђе не и до ка зе на ко ји ма се акт 
за сни ва.

Акт о по кре та њу по ступ ка из ста ва 1. овог чла на пред сед ник 
На род не скуп шти не до ста вља Устав ном су ду.

Ако Устав ни суд утвр ди да је по сту пак за раз ре ше ње пред сед ни-
ка Ре пу бли ке по кре нут у скла ду са Уста вом и за ко ном, акт На род-
не скуп шти не ко јим се по кре ће по сту пак од лу чи ва ња о по вре ди 
Уста ва до ста вља се на од го вор пред сед ни ку Ре пу бли ке, у ро ку ко ји 
Устав ни суд од ре ди.

Члан 94.

По сле ис те ка ро ка за од го вор, пред сед ник Устав ног су да за ка-
за ће рас пра ву, на ко ју по зи ва пред сед ни ка Ре пу бли ке и пред сед-
ни ка На род не скуп шти не.
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Члан 95.
У по ступ ку од лу чи ва ња о по вре ди Уста ва од стра не пред сед ни ка 

Ре пу бли ке Устав ни суд је огра ни чен са мо на од лу чи ва ње о по вре да-
ма од ре да ба Уста ва ко је су на ве де не у ак ту На род не скуп шти не 
о по кре та њу по ступ ка.

Члан 96.
Устав ни суд ће од лу чи ти да ли је пред сед ник Ре пу бли ке по вре-

дио Устав и од лу ку о то ме до ста ви ће На род ној скуп шти ни и пред-
сед ни ку Ре пу бли ке.

Од лу ку из ста ва 1. овог чла на Устав ни суд мо ра до не ти у ро ку 
од 45 да на од да на под но ше ња ак та На род не скуп шти не ко јим се 
по кре ће по сту пак од лу чи ва ња о по вре ди Уста ва од стра не пред-
сед ни ка Ре пу бли ке.

Члан 97.
Устав ни суд ће об у ста ви ти по сту пак:
1. ако На род на скуп шти на по ву че акт о по кре та њу по ступ ка;
2. ако у то ку по ступ ка пре ста не функ ци ја пред сед ни ка Ре пу бли ке.

Члан 98.
Од лу ка Устав ног су да о по вре ди Уста ва од стра не пред сед ни ка 

Ре пу бли ке има прав но деј ство од да на до ста вља ња од лу ке На род-
ној скуп шти ни.

10. По сту пак по жал би су ди ја, јав них ту жи ла ца 
и за ме ни ка јав них ту жи ла ца на од лу ку 

о пре стан ку функ ци је

Члан 99.
Про тив од лу ке о пре стан ку функ ци је, су ди ја, јав ни ту жи лац и 

за ме ник јав ног ту жи о ца мо же из ја ви ти жал бу Устав ном су ду у ро ку 
од 30 да на од да на до ста вља ња од лу ке.

Ор ган ко ји је до нео од лу ку о раз ре ше њу има пра во на од го вор 
на жал бу у ро ку од 15 да на од да на до ста вља ња жал бе.

Члан 100.
По сле ис те ка ро ка за до ста вља ње од го во ра на жал бу, Устав ни 

суд за ка зу је рас пра ву на ко ју по зи ва под но си о ца жал бе и пред став-
ни ка ор га на ко ји је до нео од лу ку о раз ре ше њу.

На рас пра ви из ста ва 1. овог чла на мо же се ис кљу чи ти јав ност.
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Члан 101.

Устав ни суд сво јом од лу ком мо же усво ји ти жал бу и по ни шти ти 
од лу ку о раз ре ше њу или од би ти жал бу.

Члан 102.

Од лу ка Устав ног су да у по ступ ку по жал би су ди ја, јав них ту жи-
ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца на од лу ку о пре стан ку функ ци је 
има прав но деј ство од да на до ста вља ња уче сни ци ма у по ступ ку.

Члан 103.

Од ред бе чл. 99. до 102. сход но се при ме њу ју и у по ступ ку по 
жал би про тив од лу ке Ви со ког са ве та суд ства, у слу ча је ви ма про пи-
са ним за ко ном.

V. ИЗ ВР ШЕ ЊЕ АКА ТА УСТАВ НОГ СУ ДА

Члан 104.

Др жав ни и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је ко ји ма су по ве ре на јав-
на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, син ди кал не ор га ни за ци је, удру-
же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це ду жни су да, у окви ру сво јих 
пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и ре ше ња Устав ног су да.

У слу ча ју по тре бе, из вр ше ње од лу ке и ре ше ња Устав ног су да 
обез бе ди ће Вла да, на на чин ко ји је утвр ђен по себ ним ре ше њем 
Устав ног су да.

VI. ОД НОС УСТАВ НОГ СУ ДА ПРЕ МА 
НА РОД НОЈ СКУП ШТИ НИ

Члан 105.

Устав ни суд оба ве шта ва На род ну скуп шти ну о ста њу и про бле ми-
ма оства ри ва ња устав но сти и за ко ни то сти у Ре пу бли ци Ср би ји, да је 
ми шље ња и ука зу је на по тре бу до но ше ња и из ме ну за ко на и пред у-
зи ма ње дру гих ме ра ра ди за шти те устав но сти и за ко ни то сти.

Члан 106.

Кад Устав ни суд утвр ди да над ле жни ор ган ни је до нео оп шти 
акт за из вр ша ва ње од ре да ба Уста ва, за ко на или дру гог оп штег ак-
та, а био је ду жан да та кав оп шти акт до не се, оба ве сти ће о то ме 
На род ну скуп шти ну.
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Члан 107.

Пред лог овла шће ног пред ла га ча и ре ше ње о по кре та њу по ступ-
ка за оце ну устав но сти за ко на, од но сно устав но сти или за ко ни то-
сти дру гог оп штег ак та ко ји је до не ла На род на скуп шти на, Устав ни 
суд до ста вља На род ној скуп шти ни на од го вор.

Устав ни суд до ста вља На род ној скуп шти ни од лу ку ко јом је утвр-
дио да за кон или дру ги оп шти акт ко ји је до не ла На род на скуп шти на 
ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на-
род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко ном.

VII. СА РАД ЊА СА ДР ЖАВ НИМ И ДРУ ГИМ ОР ГА НИ МА 
И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МА И МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД ЊА

Члан 108.

У оства ри ва њу сво јих функ ци ја Устав ни суд са ра ђу је са др жав-
ним и дру гим ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма, на уч ним и дру гим уста-
но ва ма, при вред ним дру штви ма и дру гим прав ним ли ци ма, о пи та-
њи ма од ин те ре са за очу ва ње устав но сти и за ко ни то сти.

Члан 109.

Устав ни суд оства ру је ме ђу на род ну са рад њу са стра ним и ме ђу-
на род ним су до ви ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма у скла ду са 
сво јом над ле жно шћу.

VI II. КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 110.

Нов ча ном ка зном од 50.000 до 1.000.000 ди на ра ка зни ће се за 
пре кр шај ор га ни за ци ја, од но сно дру го прав но ли це:

1) ако у ро ку не до ста ви Устав ном су ду оспо ре ни оп шти акт и 
по треб ну до ку мен та ци ју и пру жи по дат ке и оба ве ште ња од зна ча-
ја за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње (члан 34. став 1);

2) ако не до ста ви Устав ном су ду по треб не по дат ке и оба ве ште-
ња од зна ча ја за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње (члан 34. став 2).

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и пред у зет ник 
нов ча ном ка зном од 20.000 до 500.000 ди на ра.

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од го вор но ли це 
у ор га ни за ци ји, од но сно дру гом прав ном ли цу нов ча ном ка зном 
до 50.000 ди на ра.
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За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од го вор но ли це 
у др жав ном и дру гом ор га ну, нов ча ном ка зном до 50.000 ди на ра.

IX. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 111.

Пр вом сед ни цом Устав ног су да пред се да ва нај ста ри ји су ди ја.

Члан 112.

По ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на, окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на.

Члан 113.

По сту пак по устав ним жал ба ма под не тим од да на про гла ше ња 
Уста ва до да на сту па ња на сна гу овог за ко на, спро ве шће се по од-
ред ба ма овог за ко на.

Устав на жал ба се мо же из ја ви ти и про тив по је ди нач ног ак та 
или рад ње др жав ног ор га на или ор га ни за ци је ко јој је по ве ре но 
јав но овла шће ње, а ко јим је по вре ђе но или ус кра ће но људ ско или 
ма њин ско пра во и сло бо да за јем че на Уста вом, ако је тај акт или 
рад ња из вр ше на од да на про гла ше ња Уста ва до да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на.

Устав на жал ба у слу ча ју из ста ва 2. овог чла на мо же се из ја ви ти 
у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 114.

Су ди ја Устав ног су да иза бран у скла ду са Уста вом Ре пу бли ке 
Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 1/90), ко ме пре ста је функ ци ја, 
има пра во на на кна ду пла те у тра ја њу од шест ме се ци у ви си ни пла-
те су ди је Устав ног су да.

Пра во на на кна ду пла те пре ста је пре про те ка ро ка од шест ме-
се ци ако су ди ја ко ме је пре ста ла функ ци ја за сну је рад ни од нос или 
стек не пра во на пен зи ју, а мо же би ти про ду же но за још шест ме се-
ци ако у тих шест ме се ци сти че пра во на пен зи ју.

Члан 115.

Др жав ни слу жбе ни ци и на ме ште ни ци, за по сле ни у Слу жби 
Устав ног су да Ср би је, на ста вља ју да ра де у Устав ном су ду на по-
сло ви ма на ко ји ма су би ли по ста вље ни, од но сно рас по ре ђе ни до 
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сту па ња на сна гу овог за ко на, до до но ше ња ре ше ња о по ста вље-
њу и рас по ре ђи ва њу, од но сно скла па ња уго во ра о ра ду, у скла ду 
са ак том Устав ног су да из чла на 27. став 2. овог за ко на.

Члан 116.

Устав ни суд у ро ку од 90 да на од да на сту па ња на сна гу овог 
за ко на до но си По слов ник и акт из чла на 27. став 2. овог за ко на.

Ми ни стар над ле жан за пра во су ђе у ро ку од 90 да на од да на сту па-
ња на сна гу овог за ко на до но си акт из чла на 90. став 3. овог за ко на.

Члан 117.

Да ном сту па ња на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон о 
по ступ ку пред Устав ним су дом и прав ном деј ству ње го вих од лу ка 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 32/91, 67/93 и 101/05).

Члан 118.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.
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РЕГИСТАР ПОЈМОВА ИЗ ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ*

* Садржи преглед важнијих појмова датих по азбучном реду. Први број означава 
члан, а број после косе црте означава став у том члану.

А
Ак ти Устав ног су да
–  ко јим се од ре ђу ју усло ви за 

по ста вља ње се кре та ра 
и за ме ни ка се кре та ра 26/5

–  ко јим се уре ђу ју ор га ни за ци ја, 
по сло ви и нач ни ра да Струч не 
слу жбе 27/2, 115 и 116/1

–  оп шти ак ти 9
–  по је ди нач ни ак ти 9
–  в. од лу ка, ре ше ње, за кљу чак
–  в. По слов ник о ра ду

Ауто ном на по кра ји на
–  кан ди дат за из бор од но сно 

име но ва ње су ди је Устав ног 
су да са те ри то ри је ауто ном не 
по кра ји не 20/3

–  ор га ни ауто ном не по кра ји не 
29/1 тач. 1) и 10)

–  до но си лац ста ту та Ауто ном не 
по кра ји не 29/1 тач. 3)

–  жал ба ор га на ауто ном не 
по кра ји не 29/1 тач. 10), 
45. тач. 10), 91 и 92/1

–  ста тут Ауто ном не по кра ји не 33/3, 
45. тач. 1) и 4), 53/2 и 58/1

–  скуп шти на Ауто ном не по кра ји не 
33/3

–  в. по сту пак од лу чи ва ња о од ла га њу 
сту па ња на сна гу од лу ке ор га на 
ауто ном не по кра ји не

Б
Бу џет 28/1

В
Вер ска за јед ни ца 29/1 тач. 5) 
и 104
–  в. по сту пак од лу чи ва ња о за бра ни 

ра да вер ске за јед ни це

Вла да 29/1 тач. 8), 67/1, 67/2, 
67/3, 80/1 и 104/2

Ви со ки са вет суд ства
–  в. жал ба про тив од лу ке Ви со ког 

са ве та суд ства

Д
До но си лац
–  за ко на 29/1 тач. 3)
–  ста ту та ауто ном не по кра ји не 

29/1 тач. 3)
–  је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 

29/1 тач. 3)
–  оп штег ак та 29/1 тач. 3), 33/1 

и 55/1
–  оспо ре ног оп штег ак та 34/1 

и 55/1

До но ше ње ака та устав ног су да
–  ве ћи ном гла со ва свих су ди ја 9, 

19/4, 23/2, 26/1 и 26/3
–  дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва 

свих су ди ја 50/2
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Др жав ни ор ган 18, 29/1 тач. 1), 7) 
и 9) и 46. тач. 2) и 108

Др жав ни или дру ги ор ган над ле-
жан за пра ће ње и оства ри ва ње 
људ ских и ма њин ских пра ва и 
сло бо да 83/2

Др жав ни слу жбе ни ци
–  на по ло жа ју 26/4
–  про пи си ко ји уре ђу ју пра ва и 

ду жно сти др жав них слу жбе ни ка 
и на ме ште ни ка 27/3

–  пре ла зне и за вр шне од ред бе 115

Ж
Жал ба про тив од лу ке Ви со ког 
са ве та суд ства 45. тач. 12) и 103

З
За бра на ра да по ли тич ке стран ке

–  в. по сту пак од лу чи ва ња о за бра ни 
ра да по ли тич ке стран ке

За бра на ра да син ди кал не 
ор га ни за ци је
–  в. по сту пак од лу чи ва ња о за бра ни 

ра да син ди кал не ор га ни за ци је

За бра на ра да удру же ња гра ђа на
–  в. по сту пак од лу чи ва ња о за бра ни 

ра да удру же ња гра ђа на

За бра на ра да вер ске за јед ни це
–  в. по сту пак од лу чи ва ња о за бра ни 

ра да вер ске за јед ни це

За бра на вр ше ња рад ње 89/2 
и 92/1

За кле тва 11/2 и 11/3

За кон 2, 4, 5/2, 8, 33/2, 45. тач. 1), 
2), 4), 5) и 6), 53/2, 57. тач. 1. 58/1, 
58/3, 59, 60/1, 60/2, 61–66, 82/1, 
89/3, 93 и 105–107

За кљу чак 48

За ме ник пред сед ни ка Устав ног 
су да 23/3 и 25

За ме ник се кре та ра Устав ног 
су да 26/4 и 26/5

Зах тев за на кна ду ште те 89/3, 
90/1 и 90/2

Зах тев за од лу чи ва ње о из бор ном 
спо ру 75

Зах тев за ре ша ва ње су ко ба 
над ле жно сти 68/2, 69 и 70

И
Из бор и име но ва ње су ди ја 
Устав ног су да 11, 20

Из бор пред сед ни ка Устав ног 
су да 23/2

Из бор за ме ни ка пред сед ни ка 
Устав ног су да 25/2

Из бор ни спор
–  в. По сту пак од лу чи ва ња 

о из бор ним спо ро ви ма

Из вр ше ње ака та Устав ног 
су да 104

Ини ци ја тор 29/1 тач. 2) и 54

Ини ци ја ти ва 29/1 тач. 2), 31/3, 
32/2, 32/3, 33, 35/1, 36, 46. тач. 5), 
51/1, 53, 54/2 и 61/2

Ј

Јав ни ту жи о ци и за ме ни ци 
јав них ту жи ла ца 29/1 тач. 12) 
и 99/1

Јав на рас пра ва
–  одр жа ва ње 37
–  ко се по зи ва 38
–  од су ство по је ди них уче сни ка 39
–  од ла га ње и пре ки да ње 40
–  бли же се уре ђу је По слов ни ком 41
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–  ка да се не во ди јав на рас пра ва 
66/2 и 67/3

Јав ност ра да
–  јав но рас пра вља ње 3/2
–  об ја вљи ва ње од лу ка 3/2
–  са оп ште ња сред стви ма јав ног 

ин фор ми са ња 3/2
–  ис кљу че ње јав но сти 3/3, 3/4, 4/2 

и 100/2

Је дин стве ни ма тич ни број 
гра ђа на 85/1

Је зик и пи смо
–  срп ски је зик 5/1
–  ћи ри лич ко пи смо 5/1
–  упо тре ба дру гих је зи ка 

и пи са ма 5/2

К
Ка зне не од ред бе 110

Кан ди дат за из бор од но сно 
име но ва ње су ди је Устав ног су да 
20/1 и 20/3

Кан ди дат за на род ног 
по сла ни ка 75/1 и 79

Кан ди дат за од бор ни ка 75/1

Кан ди дат за пред сед ни ка 
Ре пу бли ке 75/1

Ко лек тив ни уго вор 29/1 тач. 3), 
45. тач. 5), 49/1, 58/1 и 58/3

Ко ми си је 43/1

Ко ми си ја за на кна ду ште те 90/2

Л
Ло кал на са мо у пра ва
–  ор га ни је ди ни це ло кал не 

са мо у пра ве 29/1 тач. 1)
–  до но си лац ста ту та је ди ни це 

ло кал не са мо у пра ве 29/1 тач. 3) 
и 10)

–  жал ба ор га на је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве 29/1 тач. 10), 45. тач. 
10), 91 и 92/1

–  ста тут је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве 33/3, 45. тач. 1) и 4), 53/2

–  скуп шти на је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве 33/3

Љ
Људ ска и ма њин ска пра ва и 
сло бо де за јем че не Уста вом 82/1, 
83/1, 84/1, 85/1, 87, 89/2 и 113/2

М
Ман дат пред сед ни ка и за ме ни ка 
пред сед ни ка Устав ног су да 23/2 
и 25/2

Ман дат на род них по сла ни ка 79

Ме ђу на род но пра во

–  в. оп ште при хва ће на пра ви ла 
ме ђу на род ног пра ва

Ме ђу на род ни уго во ри 45. тач. 1) 
и 3), 58/1, 58/2, 60/1. 60/2, 62–65, 
107/2

Ме ђу на род на са рад ња 109

Ме ђу на род ни су до ви 109

Ме ђу на род не ор га ни за ци је 109

Ми ни стар над ле жан за 
пра во су ђе 90/3 и 116/2

Н
Над ле жност Устав ног су да 2, 
42/1 и 109

На кна да ште те 62

На род на скуп шти на
–  из бор, име но ва ње и пре ста нак 

ду жно сти су ди ја Устав ног су да 12, 
13 и 14/1 и 14/3

–  уче сни ци у по ступ ку 12, 29/1 
тач. 11)
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–  тра же ње ми шље ња од На род не 
скуп шти не 33/2

–  оце на устав но сти за ко на пре 
ње го вог про гла ше ња 66/2

–  по вре да Уста ва од стра не 
пред сед ни ка Ре пу бли ке и акт о 
по кре та њу тог по ступ ка 93 
и 95–98

–  се кре тар На род не скуп шти не 
66/1

–  в. од нос Устав ног су да пре ма 
На род ној скуп шти ни

–  в. пред сед ник На род не 
скуп шти не

На род ни по сла ни ци
–  уче сни ци у по ступ ку 29/1 тач. 1)
–  по кре та ње по ступ ка за од лу чи ва ња 

о по вре ди Уста ва од стра не 
пред сед ни ка Ре пу бли ке 93/1

–  в. – кан ди дат за на род ног 
по сла ни ка

Не спо ји вост функ ци ја
–  в. раз ре ше ње, по вре да за бра не 

су ко ба ин те ре са

Нов ча на ка зна 110

О

Обез бе ђе ње из вр ше ња од лу ка 
Устав ног су да 104/2

Об у ста ва по ступ ка
–  јав на рас пра ва 37/2
–  по ступ ка за оце ну устав но сти 

и за ко ни то сти оп штих ака та 57
–  по ступ ка по устав ној жал би 88
–  по ступ ка од лу чи ва ња о по вре ди 

Уста ва од стра не пред сед ни ка 
Ре пу бли ке 97

Овла шће ни пред ла гач 29/1 
тач. 1), 50/1 и 54

Ове ре ни пре пис ак та 51/2

Од лу ке
–  ко нач не, из вр шне и 

оп ште о ба ве зу ју ће 7/1
–  из вр ше ње 7/2 и 104
–  ка да се до но се од лу ке 45
–  са др жи на 47
–  об ја вљи ва ње 49

Од нос Устав ног су да пре ма 
На род ној скуп шти ни
–  оба ве ште ње о ста њу и про бле ми ма 

оства ри ва ња устав но сти 
и за ко ни то сти 105

–  оба ве ште ње да над ле жни ор ган 
ни је до нео оп шти акт за из вр ша-
ва ње Уста ва, за ко на или дру гог 
оп штег ак та 106

–  до ста вља ње на од го вор пред лог 
овла шће ног пред ла га ча и ре ше ње 
о по кре та њу по ступ ка 107/1

–  до ста вља ње утвр ђу ју ћу од лу ку 
107/2

Од у ста нак од пред ло га од но сно 
ини ци ја ти ве 54/2

Оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу-
на род ног пра ва 45. тач. 1), 58/1, 
58/2, 60/1. 60/2, 62–65, 107/2

Оп шти ак ти
–  Устав ног су да 9
–  На род не скуп шти не 33/2 и 107
–  оспо ре ни оп шти акт 34/1 и 110/1 

тач. 1.
–  дру ги оп шти ак ти 29/1 тач. 3) и 4), 

33/1, 38/2, 45. тач. 1), 4) и 6), 49/1, 
50/1, 51, 53/2 56/1, 57. тач. 1), 58/1, 
58/3, 59/1, 60/1, 60/2, 61–65 и 106

Ор га ни за ци ја ко јој су по ве ре на 
јав на овла шће ња 29/1 тач. 9) и 104

Оце на устав но сти и за ко ни то сти
–  в. по сту пак за оце њи ва ње 

устав но сти или за ко ни то сти 
оп штих ака та
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П
Пи та ња ко ја ни су уре ђе на 
За ко ном 8

По вре да пра ва на су ђе ње 
у ра зум ном ро ку 82/2

По вре да Уста ва од стра не 
пред сед ни ка Ре пу бли ке
–  в. по сту пак од лу чи ва ња о по вре ди 

Уста ва од стра не пред сед ни ка 
Ре пу бли ке

По вре ме на рад на те ла 43/2 и 43/3

Под не сак 32

Под но си лац устав не жал бе 29/1 
тач. 9), 90/1 и 90/2

Под но си лац пред ло га кан ди да та 
75/1 и 79

По је ди нач ни акт 9, 28/1 тач. 9) и 
10), 45. тач. 10), 46. тач. 3), 56/2, 
56/3, 60/3, 61, 62, 82/1, 83/1, 84/1, 
85/2, 86–88, 89/2, 91, 92/1 и 113/2

По ли тич ка стран ка 29/1 тач. 4) 
и 104
–  в. по сту пак од лу чи ва ња о за бра ни 

ра да по ли тич ке стран ке

По слов ник о ра ду 10, 19/4, 24/1, 
28/2, 35/2, 41, 42/4, 42/5, 43/3, 
67/3, 67/4 и 116/1

По сту пак за оце њи ва ње 
устав но сти или за ко ни то сти 
оп штих ака та
–  уче сни ци у по ступ ку 29/1 тач. 1) 

до 4)
–  прет ход ни по сту пак 32–36
–  јав на рас пра ва 37, 38/2
–  по кре та ње по ступ ка 50
–  пред лог и ини ци ја ти ва за 

оце њи ва ње устав но сти 
или за ко ни то сти 51/1

–  кад се по сту пак сма тра 
по кре ну тим 52

–  по кре та ње по ступ ка по во дом 
ини ци ја ти ве 53/1

–  ре ше ње о по кре та њу по ступ ка 
46. тач. 1)

–  од лу чи ва ње без до но ше ња ре ше ња 
о по кре та њу по ступ ка 53/2

–  не при хва та ње ини ци ја ти ве 53/3
–  за ста ја ње са по ступ ком на зах тев 

до но си о ца 55
–  ме ра об у ста ве из вр ше ња по је ди-

нач ног ак та или рад ње 56
–  ре ше ње о об у ста вља њу из вр ше ња 

по је ди нач ног ак та или рад ње 46. 
тач. 3)

–  ре ше ње о уки да њу ме ре об у ста ве 
или од ба ци ва ње зах те ва 
за об у ста ву 46. тач. 3)

–  об у ста ва по ступ ка 57
–  ре ше ње о об у ста вља њу по ступ ка 

46. тач. 7)
–  утвр ђу ју ћа од лу ка 45. тач. 1), 3)– 5)
–  од лу ка о од би ја њу пред ло га за 

утвр ђи ва ње не у став но сти или 
не за ко ни то сти 45. тач. 14

–  ре ше ње о не при хва та њу 
ини ци ја ти ве 46. тач. 5)

–  ре ше ње о од ба ци ва њу зах те ва о 
оце ни устав но сти и за ко ни то сти 
ак та о ко ме је већ од лу чи ва но 46. 
тач. 8)

–  пре ста нак ва же ња за ко на и дру гих 
оп штих ака та 58/1 и 58/3

–  пре ста нак ва же ња од ре да ба 
по твр ђе ног ме ђу на род ног 58/2

–  пра во да се тра жи из ме на по је ди-
нач ног ак та или рад ње 61

–  от кла ња ње по сле ди ца по вра ћа јем 
у пре ђа шње ста ње, на кна дом 
ште те или на дру ги на чин 62

–  по кре та ња по ступ ка од стра не 
су да оп ште или по себ не 
над ле жно сти 63

–  пре ста нак ва же ња или уса гла-
ша ва ње оспо ре ног ак та у то ку 
по ступ ка 64



88 � ЗАКОН О УСТАВНОМ СУДУ

–  од лу чи ва ње о са гла сно сти 
за ко на и дру гих оп штих ака та са 
оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним 
ме ђу на род ним уго во ри ма 65

По сту пак за оце ну устав но сти 
за ко на пре ње го вог сту па ња на 
сна гу
–  пред лог 66
–  оба ве шта ва се пред сед ни ка Ре пу-

бли ке о по кре та њу по ступ ка 66/3
–  хи тан по сту пак 66/4
–  утвр ђу ју ћа од лу ка 45. тач. 2)
–  прав но деј ство утвр ђу ју ће 

од лу ке 66/5

По сту пак од лу чи ва ња о за бра ни 
ра да по ли тич ке стран ке
–  уче сни ци у по ступ ку 29/1 тач. 4), 

5) и 8)
–  пред лог 80
–  прет ход ни по сту пак 32, 35 и 36
–  јав на рас пра ва 37/1
–  од лу ка о за бра ни ра да 45. тач. 8)
–  бри са ње из ре ги стра 81

По сту пак од лу чи ва ња о за бра ни 
ра да син ди кал не ор га ни за ци је
–  уче сни ци у по ступ ку 29/1 тач. 4), 

5) и 8)
–  пред лог 80
–  прет ход ни по сту пак 32, 35 и 36
–  јав на рас пра ва 37/1
–  од лу ка о за бра ни ра да 45. тач. 8)
–  бри са ње из ре ги стра 81

По сту пак од лу чи ва ња о за бра ни 
ра да удру же ња гра ђа на или
–  уче сни ци у по ступ ку 29/1 тач. 4), 

5) и 8)
–  пред лог 80
–  прет ход ни по сту пак 32, 35 и 36
–  јав на рас пра ва 37/1
–  од лу ка о за бра ни ра да 45. тач. 8)
–  бри са ње из ре ги стра 81

По сту пак од лу чи ва ња о за бра ни 
ра да вер ске за јед ни це
–  уче сни ци у по ступ ку 29/1 тач. 4), 

5) и 8)
–  пред лог 80
–  прет ход ни по сту пак 32, 35 и 36
–  јав на рас пра ва 37/1
–  од лу ка о за бра ни ра да 45. тач. 8)
–  бри са ње из ре ги стра 81

По сту пак од лу чи ва ња о из бор ним 
спо ро ви ма
–  уче сни ци у по ступ ку 29/1 тач. 6), 

75/1
–  зах тев за од лу чи ва ње о из бор ном 

спо ру 75
–  прет ход ни по сту пак 32, 35 и 36
–  јав на рас пра ва 37/1
–  од лу ка о из бор ним спо ро ви ма 

45. тач. 7
–  до ста вља ње на од го вор зах те ва 

ор га ну за спро во ђе ње из бо ра 76
–  по ни шта ва ње це лог из бор ног 

по ступ ка или де ло ва тог 
по ступ ка 77

–  прав но деј ство од лу ке о по ни ште-
њу из бор ног по ступ ка 78

–  жал ба на од лу ку до не ту у ве зи са 
по твр ђи ва њем ман да та на род них 
по сла ни ка 79

По сту пак од лу чи ва ња о од ла га њу 
сту па ња на сна гу од лу ке ор га на 
ауто ном не по кра ји не
–  пред лог Вла де 67
–  од лу чи ва ње о пред ло гу Вла де 67/3
–  рок за од лу чи ва ње о пред ло гу 

Вла де 67/3
–  ду жност хит ног спро во ђе ња 

по ступ ка оце њи ва ња устав но сти 
и за ко ни то сти оспо ре не од лу ке 
67/4

–  ре ше ња о од ла га њу сту па ња на 
сна гу 46. тач. 4)
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–  прав но деј ство ре ше ња о од ла га њу 
сту па ња на сна гу 67/5

По сту пак од лу чи ва ња о по вре ди 
Уста ва од стра не пред сед ни ка 
Ре пу бли ке
–  уче сни ци у по ступ ку 29/1 тач. 11)
–  прет ход ни по сту пак 32, 35 и 36
–  по кре та ње по ступ ка од стра не 

На род не скуп шти не 93
–  до ста вља ње ак та о по кре та њу 

по ступ ка на од го вор пред сед ни ку 
Ре пу бли ке 93/4

–  за ка зи ва ње рас пра ве 94
–  од лу чи ва ње, до ста вља ње од лу ке 

и рок за до но ше ње од лу ке 96
–  об у ста ва по ступ ка 97
–  од лу ка 45. тач. 11)
–  прав но деј ство од лу ке 98

По сту пак по жал би су ди ја, јав них 
ту жи ла ца и за ме ни ка јав них 
ту жи ла ца на од лу ку о пре стан ку 
функ ци је
–  уче сни ци у по ступ ку 29/1 тач. 12)
–  рок за из ја вљи ва ње жал бе 99/1
–  од го вор на жал бу ор га на ко ји је 

до нео од лу ку о раз ре ше њу 99/2
–  за ка зи ва ње рас пра ве 100
–  од лу ка о усва ја њу жал бе и по ни-

шта ју од лу ке 45. тач. 13), 101
–  од лу ка о раз ре ше њу или од лу ка 

о од би ја њу жал бе 45. тач. 13), 101
–  прав но деј ство од лу ке 102
–  по сту пак по жал би про тив од лу ке 

Ви со ког са ве та суд ства 103

По сту пак по устав ној жал би
–  уче сни ци у по ступ ку 29/1 тач. 9
–  од лу ка по устав ној жал би 45. тач 9)
–  ре ше ње о од ба ци ва њу устав не 

жал бе 46. тач. 9)
–  об ја вљи ва ње од лу ке по устав ној 

жал би 49

–  про тив ко јих по је ди нач них ака та 
и рад њи и ка да се мо же из ја ви ти 
устав на жал ба 82

–  ко мо же из ја ви ти устав ну жал бу 83
–  рок за из ја вљи ва ње устав не жал-

бе 84/1
–  по вра ћај у пре ђа шње ста ње 84/2 

и 84/3
–  са др жи на устав не жал бе 85/1
–  шта се под но си уз устав ну жал бу 

85/2
–  од ла га ње из вр ше ња по је ди нач ног 

ак та или рад ње про тив ко га је 
из ја вље на устав на жал ба 86/2

–  деј ство од лу ка и на ли ца ко ја се 
на ла зе у ис тој прав ној си ту а ци ји 87

–  об у ста ва по ступ ка 88
–  од лу ка о усва ја њу или од би ја њу 

устав не жал бе 45. тач. 9) и 89/1
–  по ни шта ва ње по је ди нач ног ак та 

89/2
–  за бра на да љег вр ше ња или 

на ре ђи ва ње вр ше ња од ре ђе не 
рад ње 89/2

–  укла ња ње штет них по сле ди ца 
89/2

–  зах тев за на кна ду ште те или 
от кла ња ње дру гих штет них 
по сле ди ца 89/3

–  прав но деј ство од лу ке ко јом је 
ува же на устав на жал ба 89/4

–  под но ше ње зах те ва за на кна ду 
ште те Ко ми си ји за на кна ду ште те 
90/1

–  под но ше ње ту жбе за на кна ду 
ште те над ле жном су ду 90/2

–  по сту пак по жал би ор га на 
од ре ђе ног ста ту том ауто ном не 
по кра ји не 91 и 92

–  по сту пак по жал би ор га на 
од ре ђе ног ста ту том је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве 91 и 92

– пре ла зне и за вр шне од ред бе 113
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По сту пак ре ша ва ња су ко ба 
над ле жно сти
–  уче сни ци у по ступ ку 29/1 тач. 7)
–  прет ход ни по сту пак 32, 35, 36
–  ре ше ње 46. тач. 2.
–  зах тев за ре ша ва ње су ко ба 

над ле жно сти 68/2, 69, 70
–  кад се по сту пак сма тра 

по кре ну тим 71
–  пре кид по ступ ка пред ор га ни ма 

из ме ђу ко јих је на стао су коб 
над ле жно сти 73

–  ре ше ње о су ко бу над ле жно сти 
46. тач. 2)

–  прав но деј ство ре ше ња о су ко бу 
над ле жно сти 74

Прав но деј ство од лу ка и ре ше ња 
Устав ног су да 1, 59, 64, 66/5, 
67/6, 74/1, 78, 89/4, 92/2, 98, 102

Пред лог за оце ну устав но сти 
и за ко ни то сти 31/2, 32/3, 33/1, 
35/1, 36, 45. тач. 14), 50/1, 51, 52, 
54/2, 61/2, 66/1 и 67/1

Пред лог о за бра ни ра да
–  по ли тич ке стран ке 80/1, 80/2
–  син ди кал не ор га ни за ци је 80/1, 80/2
–  удру же ња гра ђа на 80/1, 80/2
–  вер ске за јед ни це 80/1, 80/2

Пред ла гач
– в. овла шће ни пред ла гач

Пред сед ник На род не скуп шти не 
11/2, 93/3 и 94

Пред сед ник Ре пу бли ке 29/1 
тач. 11), 66/3, 93/4 и 96/1
–  в. кан ди дат за пред сед ни ка 

Ре пу бли ке
–  в. по вре да Уста ва од стра не 

пред сед ни ка Ре пу бли ке

Пред сед ник Устав ног су да
–  из бор 23/2
–  ман дат 23/2

–  ду жно сти пред сед ни ка 13/2, 13/3, 
14/1, 14/3, 24, 19/2, 42/2, 94

Пре кр шај 110
Пре ла зне и за вр шне од ред бе 
111–118
Пре ста нак ду жно сти су ди ја 
Устав ног су да
–  пре ис те ка пе ри о да на ко ји је 

иза бран 12 и 13
–  ис пу ње њем усло ва за ста ро сну 

пен зи ју 14
–  в. раз ре ше ње
–  в. пра во на на кна ду пла те
Прет ход ни по сту пак
–  пред лог, ини ци ја ти ва, од но сно 

дру ги под не сак 32
–  од го вор на пред лог, ини ци ја ти ву 

и ре ше ње о по кре та њу по ступ ка 
33/1

–  тра же ње ми шље ња од На род не 
скуп шти не 33/2

–  тра же ње ми шље ња од скуп шти не 
ауто ном не по кра ји не и скуп шти не 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 33/3

–  до ста вља ње оспо ре ног оп штег 
ак та, по треб не до ку мен та ци је 
и по да та ка и оба ве ште ња 34

–  ис пи ти ва ње над ле жно сти и дру-
гих про це сних прет по став ки 35/1

–  од ре ђи ва ње су ди је из ве сти о ца 
35/2

–  од ба ци ва ње пред ло га, ини ци ја ти-
ве, устав не жал бе, зах те ва, од но сно 
дру гог ак та ко јим се по кре ће 
по сту пак 36

Р
Рад на те ла 43
– в. стал на и по вре ме на рад на те ла
Рад ње 28/1 тач. 9) и 10), 45. тач. 
10), 46. тач. 3), 56/2, 56/3, 82/1, 
83/1, 84/1, 86–88, 89/2, 91, 92/1 и 
113/2
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Рас пра ва
–  по вре да Уста ва од стра не 

пред сед ни ка Ре пу бли ке 94
–  жал ба су ди ја, јав них ту жи ла ца 

и за ме ни ка јав них ту жи ла ца на 
од лу ку о пре стан ку функ ци је 100

Раз ре ше ње су ди је Устав ног су да
–  по јам 15/1
–  ис пу ње ност усло ва 15/2
–  по сту пак за раз ре ше ње 15/3
–  члан ство у по ли тич кој стран ци 15/1
–  по вре да за бра не су ко ба 

ин те ре са 16
–  гу би так рад не спо соб но сти 17
–  осу да су ди је на ка зну за тво ра 

или за дру го ка жњи во де ло 18
–  по сту пак за утвр ђи ва ње ис пу ње-

но сти усло ва за раз ре ше ње 19/1
–  од лу ка о уда ље њу су ди је и 

пред сед ни ка Устав ног су да 19

Ре пу блич ки јав ни ту жи лац 29/1 
тач. 8) и 80/1

Ре ше ње
–  ка да до но си ре ше ње 46
–  са др жи на 47
–  об ја вљи ва ње 49/2
–  из вр ше ње 104

Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка 
33/1, 50/1, 52, 53/1 и 107/1

Ре ше ње ко је до но си пред сед ник 
Устав ног су да 13/2 и 14/3

Рок
–  пре ста нак ду жно сти су ди је на 

лич ни зах тев 13/2
–  раз ре ше ње су ди је Устав ног су да 

20/2
–  за до ста вља ње оспо ре ног оп штег 

ак та и по треб не до ку мен та ци је 34/1
–  за до ста вља ње по да та ка и оба ве-

ште ња од зна ча ја за по сту пак и 
од лу чи ва ње 34/2

–  за под но ше ње пред ло га за из ме ну 
ко нач ног или прав но сна жног 
по је ди нач ног ак та 61/2

–  за под но ше ње зах те ва за 
ре ша ва ње не га тив ног су ко ба 
над ле жно сти 70

–  за под но ше ње зах те ва за од лу чи-
ва ње о из бор ном спо ру 75/3

–  у ко ме тре ба по но ви ти из бор ни 
по сту пак, у слу ча ју да је по ни штен 
од лу ком Устав ног су да 77/2

–  по сту пак по жал би на од лу ку 
до не ту у ве зи са по твр ђи ва њем 
ман да та на род них по сла ни ка 
79/2 и 79/3

–  за из ја вљи ва ње устав не жал бе 
84/1

–  за под но ше ње пред ло га за 
по вра ћај у пре ђа шње ста ње 
84/2 и 84/3

–  за од лу чи ва ње о зах те ву за 
на кна ду ште те Ко ми си је за 
на кна ду ште те 90/2

–  за од лу чи ва ње о по вре ди Уста ва 
од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке 
96/2

–  за из ја вљи ва ње жал бе су ди ја, 
јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав-
них ту жи ла ца на од лу ку 
о пре стан ку функ ци је 99/1

–  за од го вор ор га на ко ји је до нео 
од лу ку о раз ре ше њу 99/2

–  за из ја вљи ва ње устав не жал бе 
про тив ака та и рад њи ко ји су 
из вр ше ни од да на про гла ше ња 
Уста ва до сту па ња на сна гу За ко на 
113/3

–  за до но ше ње По слов ни ка и ак та 
из чла на 27. став 2. За ко на 116/1

–  за до но ше ње ак та Ми ни стар ства 
над ле жног за пра во су ђе, ко јим 
се од ре ђу је са став и рад Ко ми си је 
за на кна ду ште те 116/2
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Ро ко ви
–  ко је од ре ђу је Устав ни суд 34/1 

и 93/4
–  ко је уре ђу је Устав 66/4
–  ко је уре ђу је По слов ник о ра ду 

67/3 и 67/4

С

Са рад ња са др жав ним и дру гим 
ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма 108

Се ди ште Устав ног су да 22

Сед ни ца Устав ног су да
–  за ка зи ва ње и ру ко во ђе ње 42/1
–  за пи сник 42/2
–  дру ге сед ни це 42/4

Се кре тар Устав ног су да 26

Син ди кал на ор га ни за ци ја 29/1 
тач. 4) и 104
–  в. По сту пак за бра не ра да 

син ди кал не ор га ни за ци је

Сло бо дан при ступ 
ин фор ма ци ја ма од јав ног 
зна ча ја 4/1

Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Ср би је 10/2, 49, 58/1, 58/3, 59 
и 61/2

Стал на рад на те ла 43/1 и 43/3

Ста тут
–  ауто ном не по кра ји не 33/3, 45. 

тач. 1) и 4), 49/1, 53/2 и 58/1
–  је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 

33/3, 45. тач. 1) и 4), 53/2 и 58/1
–  по ли тич ке стран ке 29/1 тач. 4)
–  син ди кал не ор га ни за ци је 29/1 

тач. 4)
–  удру же ња гра ђа на 29/1 тач. 4)

Стра не ко је су за кљу чи ле 
ко лек тив ни уго вор 29/1 тач. 3)

Струч на слу жба 26/2, 27

Суд оп ште и по себ не 
над ле жно сти 63

Су ди је Устав ног су да
–  нај ста ри ји су ди ја 23/3 и 111
–  су ди ја из ве сти лац 35/2
–  в. из бор и име но ва ње су ди ја 

Устав ног су да
–  в. пре ста нак ду жно сти су ди ја 

Устав ног су да

Су ди је 29/1 тач. 12), 99/1

Су коб над ле жно сти
–  в. по сту пак ре ша ва ња су ко ба 

над ле жно сти

Сход на при ме на 8/1, 25/2, 65, 
79/4, 91 и 103

Т
Так са 6/1

Тро шко ви по ступ ка 6/2 и 6/3

Ту жба за на кна ду ште те 90/2

У

Увид у спи се пред ме та и пре пис 
спи са 4

Удру же ње гра ђа на 29/1 тач. 4)
и 8), 37/1, 45. тач 8) и 104
–  в. по сту пак за бра не ра да удру же ња 

гра ђа на

Устав 11/1, 45. тач. 1–3) и 5) и 6), 
46. тач. 2), 57. тач. 1), 58/1, 58/2, 
59, 60/1, 60/2, 61–64, 66/4, 66/5, 
68/1, 85, 106, 107/2, 113/1, 113/2 
и 114

Устав на жал ба
–  в. по сту пак по устав ној жал би

Уче сни ци у по ступ ку
–  овла шће ни пред ла гач 29/1 тач. 1)
–  ини ци ја тор 29/1 тач. 2)
–  до но си лац за ко на 29/1 тач. 3)
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–  до но си лац ста ту та ауто ном не 
по кра ји не 29/1 тач. 3)

–  до но си лац ста ту та је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве 29/1 тач. 3)

–  до но си лац дру гог оп штег ак та 
29/1 тач. 3)

–  стра не ко је су за кљу чи ле 
ко лек тив ни уго вор 29/1 тач. 3)

–  по ли тич ка ор га ни за ци ја 29/1 
тач. 4)

–  син ди кал на ор га ни за ци ја 29/1 
тач. 4)

–  удру же ње гра ђа на 29/1 тач. 4)
–  вер ска за јед ни ца 29/1 тач.5)
–  сва ко по чи јем се зах те ву во ди 

из бор ни по сту пак 29/1 тач.6)
–  ор ган за спро во ђе ње из бо ра 

29/1 тач.6)
–  др жав ни или дру ги ор га ни ко ји 

при хва та ју од но сно од би ја ју 
над ле жност 29/1 тач. 7)

–  сва ко ко због не при хва та ња 
од но сно од би ја ња над ле жно сти 
ни је мо гао да оства ри сво је 
пра во 29/1 тач. 7)

–  Вла да 29/1 тач. 8)
–  Ре пу блич ки јав ни ту жи лац 29/1 

тач. 8)
–  ор ган над ле жан за упис у ре ги стар 

по ли тич ких стра на ка 29/1 тач. 8)
–  ор ган над ле жан за упис у ре ги стар 

син ди кал них ор га ни за ци ја 29/1 
тач. 8)

–  ор ган над ле жан за упис у ре ги стар 
удру же ња гра ђа на 29/1 тач. 8)

–  ор ган над ле жан за упис у ре ги стар 
вер ских за јед ни ца 29/1 тач. 8)

–  под но си лац устав не жал бе 29/1 
тач. 9)

–  др жав ни ор ган 29/1 тач. 9)
–  ор га ни за ци ја ко јој су по ве ре на 

јав на овла шће ња 29/1 тач. 9)
–  ор ган од ре ђен ста ту том 

ауто ном не по кра ји не 29/1 
тач. 10)

–  ор ган од ре ђен ста ту том је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве 29/1 тач. 10)

–  На род на скуп шти на 29/1 тач. 11)
–  пред сед ник Ре пу бли ке 29/1 тач. 11)
–  су ди је 29/1 тач. 12)
–  јав ни ту жи о ци и за ме ни ци јав них 

ту жи ла ца 29/1 тач. 12)
–  дру га ли ца 29/1 тач. 13) и 29/2
–  овла шће ни пред став ни ци 30/1
–  ли ца ко ја овла сти уче сник 

у по ступ ку 30/2
–  пра ва и ду жно сти уче сни ка 

у по ступ ку 31
–  од у ста нак од пред ло га, зах те ва, 

жал бе, од но сно ини ци ја ти ве 31/3

Ф
Фи зич ка ли ца 34/2 и 83/2

Х
Хи тан по сту пак 66/4 и 67/4

Ш
Ште та 86/2

Штет не по сле ди це 56/1, 89/2 
и 92/1
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ПОСЛОВНИК
О РАДУ УСТАВ НОГ СУ ДА*

I. ОСНОВНE ОД РЕД БЕ

Пред мет По слов ни ка

Члан 1.

Овим по слов ни ком се бли же уре ђу је, у скла ду са Уста вом и за-
ко ном, ор га ни за ци ја, на чин ра да, по сту пак пред Устав ним су дом и 
дру га пи та ња од зна ча ја за рад Су да.

Обе леж ја Устав ног су да

Члан 2.

Се ди ште Устав ног су да је у Бе о гра ду.
На зив и се ди ште Устав ног су да ис ти чу се на вид ном ме сту 

суд ске згра де.
За ста ва Ре пу бли ке Ср би је ис ти че се у про сто ри ји у ко јој Устав ни 

суд за се да.
Устав ни суд има пе чат, у скла ду са за ко ном.
Устав ни суд мо же има ти знак (ло го) чи ји се об лик, са др жи на 

и на чин упо тре бе уре ђу ју ак том Устав ног су да.

Иму ни тет су ди је Устав ног су да

Члан 3.

Су ди ја Устав ног су да ужи ва иму ни тет од да на сту па ња на ду-
жност до да на пре стан ка ду жно сти су ди је.

Су ди ја Устав ног су да не мо же би ти по зван на кри вич ну или 
дру гу од го вор ност за из ра же но ми шље ње или гла са ње у вр ше њу 
су диј ске ду жно сти.

* „Службени гласник РС“ број 24 од 7. марта 2008. године, исправка „Службени 
гласник РС“ број 27 од 17. марта 2008. године.
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Су ди ја Устав ног су да ко ји се по звао на иму ни тет не мо же би ти 
при тво рен, ни ти се про тив ње га мо же во ди ти кри вич ни или дру-
ги по сту пак у ко ме се мо же из ре ћи ка зна за тво ра, без одо бре ња 
Устав ног су да.

Су ди ја Устав ног су да ко ји је за те чен у из вр ше њу кри вич ног де-
ла за ко је је про пи са на ка зна за тво ра у тра ја њу ду жем од пет го ди-
на мо же би ти при тво рен без одо бре ња Устав ног су да.

У кри вич ном или дру гом по ступ ку у ко ме је ус по ста вљен 
иму ни тет су ди је Устав ног су да, не те ку ро ко ви про пи са ни за тај 
по сту пак.

Не по зи ва ње су ди је Устав ног су да на иму ни тет не ис кљу чу је пра-
во Устав ног су да да ус по ста ви иму ни тет.

Устав ни суд од лу чу је о иму ни те ту су ди је Устав ног су да на пр вој 
на ред ној сед ни ци од да на при је ма зах те ва за од лу чи ва ње о иму ни-
те ту су ди је.

Су ди ја Устав ног су да о чи јем се иму ни те ту рас пра вља не мо же 
уче ство ва ти у гла са њу.

II. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА УСТАВ НОГ СУ ДА

1. Сед ни ца Устав ног су да

Са сав се ни це

Члан 4.

Сед ни цу Устав ног су да чи не пред сед ник, за ме ник пред сед ни ка 
и су ди је Устав ног су да.

Де ло кру ра а

Члан 5.

На сед ни ци Устав ни суд од лу чу је о пи та њи ма из сво је над ле-
жно сти утвр ђе не Уста вом.

По ред од лу чи ва ња о пи та њи ма из ста ва 1. овог чла на, Устав ни 
суд, на сед ни ци, у скла ду са За ко ном о Устав ном су ду (у да љем тек-
сту: За кон) и дру гим за ко ном:

– до но си оп ште ак те из сво је над ле жно сти;
– до но си го ди шњи про грам ра да и пла но ве ра да Устав ног су да 

и усва ја го ди шњи пре глед ра да Устав ног су да;
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– обра зу је стал на и по вре ме на рад на те ла Устав ног су да и би ра 
пред сед ни ке и чла но ве стал них и по вре ме них рад них те ла и од ре-
ђу је њи хо ве се кре та ре;

– од лу чу је о ус по ста вља њу са рад ње са дру гим устав ним су до ви-
ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма;

– утвр ђу је пред лог го ди шњег фи нан сиј ског пла на Устав ног су-
да, до но си план из вр ше ња бу џе та, го ди шњи из ве штај о из вр ше њу 
бу џе та и план јав них на бав ки;

– до но си акт о раз вр ста ва њу рад них ме ста и по сло ва у Струч ној 
слу жби Устав ног су да и од ре ђи ва њу по ло жа ја;

– до но си пра вил ник о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји 
рад них ме ста у Струч ној слу жби Устав ног су да и ка дров ски план;

– од лу чу је о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма пред сед ни-
ка, за ме ни ка пред сед ни ка и су ди ја Устав ног су да, у скла ду са Уста-
вом и за ко ном;

– по ста вља се кре та ра и за ме ни ка се кре та ра Устав ног су да, као 
и дру ге др жав не слу жбе ни ке на полoжа ју у Струч ној слу жби Устав-
ног су да;

– од лу чу је о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма др жав них 
слу жбе ни ка на по ло жа ју у Струч ној слу жби Устав ног су да, у скла ду 
са за ко ном;

– до но си акт о обе ле жа ва њу устав но суд ских пред ме та;
– име ну је пред сед ни ка и чла но ве Жал бе не ко ми си је Устав ног 

су да;
– од лу чу је о дру гим пи та њи ма утвр ђе ним за ко ном, овим по-

слов ни ком и дру гим ак ти ма Устав ног су да.

2. Пред сед ник, за ме ник пред сед ни ка 
и су ди је Устав ног су да

Пре се ник Усав но су а

Члан 6.

Пред сед ник Устав ног су да, по ред пра ва и ду жно сти утвр ђе них 
За ко ном: пред ста вља Устав ни суд пред др жав ним ор га ни ма Ре пу-
бли ке Ср би је, дру гим до ма ћим и ме ђу на род ним ор га ни ма и ор га-
ни за ци ја ма; ста ра се о очу ва њу са мо стал ног и не за ви сног по ло жа-
ја Су да; ор га ни зу је рад Су да; од ре ђу је су ди је за де жур ство ка да је 
то нео п ход но ра ди оба вља ња по сло ва из над ле жно сти Су да; 
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пот пи су је оп ште и дру ге ак те Су да; до но си по је ди нач не ак те, 
у скла ду са за ко ном; на ред бо да вац је за рас по ла га ње фи нан сиј-
ским сред стви ма; раз ма тра при ту жбе стра на ка на рад Су да; од лу чу-
је о пра ви ма и ду жно сти ма др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка у 
Струч ној слу жби Устав ног су да, у скла ду са за ко ном; од лу чу је у по-
ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти, у скла ду са ак том Су да; одо-
бра ва слу жбе на пу то ва ња у ино стран ство; оба вља и дру ге по сло-
ве од ре ђе не за ко ном, овим по слов ни ком и дру гим ак ти ма Су да.

Пред сед ник Устав ног су да мо же пре не ти за ме ни ку пред сед ни ка 
од ре ђе не по сло ве из сво је над ле жно сти.

Пред сед ник Устав ног су да се од ре ђу је и за су ди ју из ве сти о ца, 
у скла ду са од лу ком Устав ног су да.

За ме ник ре се ни ка Усав но су а

Члан 7.

За ме ник пред сед ни ка Устав ног су да за ме њу је пред сед ни ка у 
слу ча ју спре че но сти или од сут но сти.

За ме ник пред сед ни ка Устав ног су да вр ши функ ци ју пред сед ни ка 
Устав ног су да и у слу ча ју кад пред сед ник Устав ног су да ни је иза бран.

Нај са ри ји су и ја

Члан 8.

Ка да за ме ник пред сед ни ка Устав ног су да ни је иза бран, од но-
сно ка да је од су тан или спре чен да за ме њу је пред сед ни ка Устав-
ног су да, ду жно сти из чла на 7. овог по слов ни ка оба вља нај ста ри ји 
су ди ја Устав ног су да.

Су и ја Усав но су а

Члан 9.

Су ди ја Устав ног су да: уче ству је у ра ду и од лу чи ва њу Устав ног су-
да; из ве сти лац је и пред ла гач од лу ке у пред ме ту у ко јем је од ре ђен 
за су ди ју из ве сти о ца; из ра ђу је на црт од лу ке, од но сно ре ше ња за 
Ре дак ци о ну ко ми си ју у пред ме ту у ко јем је био су ди ја из ве сти лац; 
пред ла же по кре та ње по ступ ка за оце њи ва ње устав но сти и за ко ни-
то сти; пред ла же да Суд по но во раз мо три до не ту од лу ку, у скла ду са 
овим по слов ни ком; уче ству је у ра ду ко ми си ја, од бо ра и дру гих рад-
них те ла Су да; при ба вља струч на ми шље ња о пи та њи ма од зна ча ја 
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за об ра ду пред ме та; пра ти и про у ча ва по ја ве од ин те ре са за оства-
ри ва ње устав но сти и за ко ни то сти и да је ини ци ја ти ву Су ду за про у-
ча ва ње од ре ђе ног пи та ња или пред у зи ма ње од го ва ра ју ћих ме ра; 
оба вља и дру ге по сло ве од зна ча ја за рад и од лу чи ва ње Су да.

Слу жбе на ле и и ма ци ја

Члан 10.

Пред сед ник, за ме ник пред сед ни ка и су ди ја Устав ног су да има ју 
слу жбе ну ле ги ти ма ци ју.

Об лик и са др жи ну ле ги ти ма ци је из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је 
Устав ни суд.

Слу жбе на ле ги ти ма ци ја се по пре стан ку ду жно сти вра ћа Устав-
ном су ду.

Слу жбе на ое ћа

Члан 11.

Су ди ја Устав ног су да има слу жбе ну оде ћу, чи ји се из глед и 
на чин ко ри шће ња уре ђу ју ак том Устав ног су да.

3. Се кре тар и за ме ник се кре та ра Устав ног су да

Се кре а р У сав но су а

Члан 12.

Се кре тар Устав ног су да: ру ко во ди ра дом Струч не слу жбе 
Устав ног су да; по ма же пред сед ни ку Устав ног су да у ор га ни зо ва-
њу и при пре ма њу сед ни ца Су да; ста ра се о из ра ди и до ста вља њу 
ма те ри ја ла по треб них за рад и од лу чи ва ње Су да и ње го вих рад-
них те ла; ста ра се и од го во ран је за из вр ша ва ње за кљу ча ка Су да; 
ста ра се о об ја вљи ва њу ака та Су да; ста ра се о при ме ни за ко на и 
овог по слов ни ка у окви ру сво јих овла шће ња; уче ству је у при пре-
ми пред ло га про гра ма, пла но ва ра да и го ди шњег пре гле да ра да 
Су да, пра ти њи хо во из вр ша ва ње и о то ме из ве шта ва Суд; ста ра се 
о при пре ми и из вр ше њу ака та о фи нан сиј ском по сло ва њу Су да; 
ста ра се о обез бе ђе њу и уна пре ђе њу усло ва за рад Су да и ње го-
вих рад них те ла; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и 
ак ти ма Су да, као и по сло ве по на ло гу, од но сно овла шће њу пред-
сед ни ка Устав ног су да.
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За ме ник се кре а ра Усав но су а

Члан 13.

Се кре тар Устав ног су да има за ме ни ка.
За ме ник се кре та ра Устав ног су да за ме њу је се кре та ра у слу ча-

ју спре че но сти или од сут но сти и оба вља дру ге по сло ве утвр ђе не 
ак том Устав ног су да, као и дру ге по сло ве по на ло гу, од но сно овла-
шће њу пред сед ни ка Устав ног су да.

По са вље ње и раз ре ше ње се кре а ра 
и за ме ни ка се кре а ра

Члан 14.

Устав ни суд, у скла ду са за ко ном, по ста вља и раз ре ша ва се-
кре та ра и за ме ни ка се кре та ра Устав ног су да, ве ћи ном гла со ва 
свих су ди ја.

Ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за раз ре ше ње се кре та ра, 
од но сно за ме ни ка се кре та ра мо же под не ти пред сед ник, рад но 
те ло или су ди ја Устав ног су да.

4. Струч на слу жба Устав ног су да

По сло ви Сруч не слу жбе

Члан 15.

У Струч ној слу жби Устав ног су да оба вља ју се по сло ви струч не 
об ра де устав но прав них пи та ња из над ле жно сти Устав ног су да и 
дру ги са њи ма по ве за ни по сло ви, као и прав ни, фи нан сиј ски, ад ми-
ни стра тив ни и дру ги оп шти по сло ви за по тре бе Су да.

Устав ни суд раз ма тра го ди шњи из ве штај о ра ду Струч не слу жбе, 
ко ји под но си се кре тар Устав ног су да.

Ор а ни за ци ја Сруч не слу жбе

Члан 16.

Струч ну слу жбу Устав ног су да чи не:
1. Слу жба за по сло ве из над ле жно сти Устав ног су да;
2. Слу жба пред сед ни ка Устав ног су да;
3. Слу жба за оп ште и фи нан сиј ске по сло ве.
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У слу жба ма из ста ва 1. овог чла на мо гу се обра зо ва ти уже ор га-
ни за ци о не је ди ни це, у скла ду са ак том Устав ног су да.

Слу жба ма из ста ва 1. овог чла на ру ко во де др жав ни слу жбе ни-
ци на по ло жа ју.

Ак том Устав ног су да утвр ђу је се ко је по сло ве из де ло кру га 
Струч не слу жбе, у скла ду са за ко ном, оба вља ју др жав ни слу жбе ни-
ци на по ло жа ју.

Об ра ђи вач ре ме а

Члан 17.

Струч ну об ра ду пред ме та из над ле жно сти Устав ног су да, у скла-
ду са овим по слов ни ком, вр ше др жав ни слу жбе ни ци у Струч ној 
слу жби Устав ног су да (у да љем тек сту: об ра ђи вач пред ме та).

Об ра ђи вач пред ме та: уче ству је у пред у зи ма њу рад њи у прет ход-
ном по ступ ку пред Устав ног су дом; уче ству је у из ра ди ре фе ра та и 
пред ло га од лу ка; уче ству је у при пре ми на цр та од лу ка за Ре дак ци о ну 
ко ми си ју; уче ству је у ра ду стал них и по вре ме них рад них те ла Су да; 
са мо стал но во ди по сту пак по под не сци ма из чла на 104. овог по слов-
ни ка и оба вља дру ге струч не по сло ве утвр ђе не ак том Устав ног су да.

III. ИЗ БОР И РАЗ РЕ ШЕ ЊЕ ПРЕД СЕД НИ КА И ЗА МЕ НИ КА 
ПРЕД СЕД НИ КА УСТАВ НОГ СУ ДА, УТВР ЂИ ВА ЊЕ ИС ПУ ЊЕ НО СТИ 

УСЛО ВА ЗА РАЗ РЕ ШЕ ЊЕ СУ ДИ ЈЕ УСТАВ НОГ СУ ДА

1. По сту пак из бо ра и раз ре ше ња пред сед ни ка 
и за ме ни ка пред сед ни ка Устав ног су да

По кре а ње о су ка из бо ра ре се ни ка Усав но су а

Члан 18.

Устав ни суд до но си од лу ку о по кре та њу по ступ ка из бо ра пред-
сед ни ка Устав ног су да нај ка сни је 30 да на пре ис те ка ман да та пред-
сед ни ка Устав ног су да.

У слу ча ју пре стан ка функ ци је пред сед ни ка Устав ног су да пре ис-
те ка пе ри о да на ко ји је иза бран, од лу ку из ста ва 1. овог чла на Устав-
ни суд до но си на пр вој ре дов ној сед ни ци по пре стан ку функ ци је.

По сту пак из ст. 1. и 2. овог чла на окон ча ће се нај ка сни је у ро ку 
од 30 да на од да на до но ше ња од лу ке Устав ног су да о по кре та њу 
по ступ ка.
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Пре ла а ње кан и а а

Члан 19.

Обра зло же ни пред лог кан ди да та за из бор пред сед ни ка Устав-
ног су да, у скла ду са за ко ном, под но си се пред сед ни ку Устав ног 
су да у пи са ном об ли ку, пот пи сан од стра не пред ла га ча.

Увр ђи ва ње ли се кан и а а

Члан 20.

Устав ни суд утвр ђу је ли сту кан ди да та за пред сед ни ка Устав ног 
су да и обра зу је ко ми си ју за спро во ђе ње по ступ ка гла са ња.

Ко ми си ја из ста ва 1. овог чла на има пред сед ни ка и два чла на 
ко ји се би ра ју из ре да су ди ја Устав ног су да ко ји ни су кан ди да ти за 
пред сед ни ка.

Гла са ње

Члан 21.

Гла са ње о пред ло же ним кан ди да ти ма за пред сед ни ка Устав ног 
су да спро во ди се пу тем гла сач ких ли сти ћа, за о кру жи ва њем ред-
ног бро ја ис пред име на кан ди да та и уба ци ва њем ли сти ћа у гла сач-
ку ку ти ју.

Ко ми си ја утвр ђу је ре зул та те гла са ња и о то ме са чи ња ва за-
пи сник.

За пи сник из ста ва 2. овог чла на до ста вља се пред сед ни ку 
Устав ног су да, ра ди са оп шта ва ња ре зул та та гла са ња на ре дов ној 
сед ни ци Су да.

По на вља ње о су ка ла са ња и из бо ра

Члан 22.

Ка да је за пред сед ни ка Устав ног су да пред ло жен је дан кан ди-
дат ко ји не до би је по треб ну ве ћи ну гла со ва, по сту пак из бо ра пред-
сед ни ка се по на вља у це ли ни, у ро ку ко ји од ре ди Устав ни суд.

Ка да су за пред сед ни ка Устав ног су да пред ло же на два кан ди-
да та, од ко јих ни је дан у пр вом кру гу гла са ња не до би је по треб ну 
ве ћи ну гла со ва, гла са ње се по на вља. У дру гом кру гу гла са се о кан-
ди да ту ко ји је у пр вом кру гу до био ве ћи број гла со ва.
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Ка да је за пред сед ни ка Устав ног су да пред ло же но ви ше од два 
кан ди да та, од ко јих ни је дан у пр вом кру гу гла са ња не до би је по-
треб ну ве ћи ну гла со ва, гла са ње се по на вља. У дру гом кру гу гла са 
се о два кан ди да та ко ја су у пр вом кру гу до би ла нај ве ћи број гла-
со ва, од но сно о кан ди да ти ма ко ји су у пр вом кру гу до би ли јед нак 
нај ве ћи број гла со ва.

По но вље но гла са ње из ст. 2. и 3. овог чла на оба вља се нај ка сни је 
у ро ку од се дам да на од да на прет ход ног гла са ња. Ако у по но вље ном 
гла са њу ни је дан од кан ди да та не до би је по треб ну ве ћи ну гла со ва, по-
сту пак из бо ра пред сед ни ка Устав ног су да се по на вља у це ли ни.

Раз ре ше ње ре се ни ка Усав но су а

Члан 23.

По сту пак раз ре ше ња пред сед ни ка Устав ног су да по кре ће се на 
обра зло же ни пред лог нај ма ње тро је су ди ја и мо ра се спро ве сти у 
ро ку од 15 да на од да на под но ше ња пред ло га.

Од лу ка о раз ре ше њу пред сед ни ка Устав ног су да до но си се ве-
ћи ном гла со ва свих су ди ја Устав ног су да.

На по сту пак раз ре ше ња из ста ва 1. овог чла на, сход но се при-
ме њу ју од ред бе овог по слов ни ка о по ступ ку из бо ра пред сед ни ка 
Устав ног су да.

Из бор и раз ре ше ње за ме ни ка ре се ни ка Усав но су а

Члан 24.

На из бор и раз ре ше ње за ме ни ка пред сед ни ка Устав ног су да 
сход но се при ме њу ју од ред бе овог по слов ни ка о из бо ру и раз ре-
ше њу пред сед ни ка Устав ног су да.

2. Утвр ђи ва ње ис пу ње но сти усло ва за раз ре ше ње 
су ди је Устав ног су да

По су ак за увр ђи ва ње ис у ње но си усло ва 
за раз ре ше ње су и је Усав но су а

Члан 25.

Пред сед ник Устав ног су да за ка зу је сед ни цу Су да за утвр ђи ва-
ње ис пу ње но сти усло ва за раз ре ше ње су ди је Устав ног су да, у ро ку 
од се дам да на од да на при је ма зах те ва овла шће ног пред ла га ча за 
из бор, од но сно име но ва ње су ди је.
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Ако је по кре нут по сту пак за раз ре ше ње су ди је ко ји је пред сед-
ник Устав ног су да, сед ни цу из ста ва 1. овог чла на за ка зу је и њо ме 
ру ко во ди за ме ник пред сед ни ка Устав ног су да.

За сед ни цу из ста ва 1. овог чла на за тра жи ће се пи сме но из ја-
шње ње су ди је у од но су на ко га је по кре нут по сту пак раз ре ше ња.

Ра ди при ба вља ња по треб не до ку мен та ци је, по да та ка и оба ве-
ште ња од зна ча ја за од лу чи ва ње о ис пу ње но сти усло ва за раз ре ше-
ње су ди је Устав ног су да, Суд мо же обра зо ва ти по себ ну ко ми си ју. 
Ак том о обра зо ва њу ко ми си је утвр ђу ју се са став, за да ци ко ми си је 
и ро ко ви за њи хо во из вр ше ње.

Устав ни суд не мо же до не ти од лу ку о ис пу ње но сти усло ва за 
раз ре ше ње су ди је пре не го што се су ди ји омо гу ћи из ја шње ње. Уко-
ли ко се су ди ја не из ја сни у оста вље ном ро ку, Устав ни суд ће на ста-
ви ти по сту пак.

У до но ше њу од лу ке о ис пу ње но сти усло ва за раз ре ше ње су ди-
је Устав ног су да не уче ству је су ди ја у од но су на ко га је по кре нут 
по сту пак за раз ре ше ње.

Од лу ка Устав ног су да о ис пу ње но сти усло ва за раз ре ше ње су-
ди је Устав ног су да до ста вља се овла шће ном пред ла га чу, На род ној 
скуп шти ни и су ди ји у од но су на ко га је по кре нут по сту пак за раз-
ре ше ње.

Уа ље ње су и је Усав но су а

Члан 26.

У то ку по ступ ка за утвр ђи ва ње ис пу ње но сти усло ва за раз ре-
ше ње, Устав ни суд мо же до не ти од лу ку о уда ље њу су ди је Устав ног 
су да са ду жно сти.

У до но ше њу од лу ке о уда ље њу не уче ству је су ди ја чи је је уда-
ље ње пред ло же но.

На за ка зи ва ње и ру ко во ђе ње сед ни цом на ко јој се од лу чу је о 
уда ље њу пред сед ни ка Устав ног су да сход но се при ме њу је од ред-
ба чла на 25. став 2. овог по слов ни ка.

Ако Устав ни суд утвр ди да ни су ис пу ње ни усло ви за раз ре ше ње 
су ди је Устав ног су да, од лу ка о уда ље њу су ди је пре ста је да ва жи.

Ако Устав ни суд утвр ди да су ис пу ње ни усло ви за раз ре ше ње 
су ди је Устав ног су да, од лу ка о уда ље њу су ди је оста је на сна зи до 
до но ше ња од лу ке о раз ре ше њу су ди је Устав ног су да.
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Ини ци ја и ва за о кре а ње о су ка за раз ре ше ње 
су и је Усав но су а

Члан 27.

Ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за раз ре ше ње су ди је 
Устав ног су да мо же да под не се Устав ни суд.

Обра зло жен пред лог за под но ше ње ини ци ја ти ве из ста ва 1. 
овог чла на, у пи са ном об ли ку, мо гу да ти пред сед ник, рад но те ло 
или нај ма ње тро је су ди ја Устав ног су да.

О пред ло гу из ста ва 2. овог чла на Устав ни суд од лу чу је нај ка сни-
је у ро ку од 30 да на од да на под но ше ња пред ло га.

IV. НА ЧИН РА ДА УСТАВ НОГ СУ ДА

Об ли ци ра да

Члан 28.

Рад Устав ног су да од ви ја се на сед ницaма Устав ног су да и рад-
них те ла Су да.

Сед ни це Устав ног су да из ста ва 1. овог чла на су: ре дов на, рад на 
и при прем на сед ни ца.

Устав ни суд обра зу је ко ми си је као стал на рад на те ла (у да љем 
тек сту: стал не ко ми си је).

Устав ни суд обра зу је и од бо ре за устав не жал бе као стал на рад-
на те ла.

Устав ни суд мо же да обра зу је и по вре ме на рад на те ла.

1. Сед ни це Устав ног су да

Ре ов на се ни ца

Члан 29.

На ре дов ној сед ни ци Устав ни суд од лу чу је о пи та њи ма из чла на 
5. овог по слов ни ка.

Ре дов на сед ни ца Устав ног су да одр жа ва се у се ди шту Устав ног 
су да, по пра ви лу, јед ном не дељ но.

Сед ни ца из ста ва 1. овог чла на мо же се одр жа ти и ван се ди шта 
Устав ног су да, ка да то Суд од лу чи.
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Ра на се ни ца

Члан 30.

На рад ној сед ни ци Устав ног су да раз ма тра ју се устав но прав на 
пи та ња са др жа на у пред ме ти ма ко ји су пред ло же ни за днев ни ред 
ре дов не сед ни це Устав ног су да и дру га пи та ња ко ја су од зна ча ја 
за рад и од лу чи ва ње Су да.

Рад ну сед ни цу ко ја се одр жа ва, по пра ви лу, јед ном не дељ но, 
за ка зу је пред сед ник Устав ног су да по соп стве ној ини ци ја ти ви, по 
за кључ ку Су да, на зах тев рад ног те ла или су ди је Устав ног су да.

Уз зах тев за са зи ва ње рад не сед ни це до ста вља ју се од го ва ра ју-
ћи ма те ри ја ли и дру га до ку мен та ци ја нео п ход на за рад.

О при пре ми ма те ри ја ла за рад ну сед ни цу ста ра се се кре тар 
Устав ног су да.

У ра ду рад не сед ни це уче ству је и се кре тар Устав ног су да, а по 
по тре би и дру ги др жав ни слу жбе ни ци.

За пи сник са рад не сед ни це во ди се кре тар Устав ног су да.

При рем на се ни ца

Члан 31.

Ра ди раз ја шње ња ста ња ства ри у пред ме ту, Устав ни суд мо же 
одр жа ти при прем ну сед ни цу.

При прем ну сед ни цу за ка зу је пред сед ник Устав ног су да по соп-
стве ној ини ци ја ти ви, на пред лог су ди је из ве сти о ца или по за кључ-
ку Устав ног су да.

На при прем ној сед ни ци Устав ни суд утвр ђу је по тре бу одр жа ва-
ња јав не рас пра ве или кон сул та тив ног са стан ка, рок и да тум одр-
жа ва ња и уче сни ке ко је тре ба по зва ти на јав ну рас пра ву или кон-
сул та тив ни са ста нак.

У ра ду при прем не сед ни це уче ству ју и се кре тар Устав ног 
су да и об ра ђи вач пред ме та, а по по тре би и дру ги др жав ни слу-
жбе ни ци.

За при прем ну сед ни цу су ди ја из ве сти лац при пре ма ре фе рат о 
спор ном пи та њу и, по по тре би, пред ла же одр жа ва ње јав не рас пра-
ве или кон сул та тив ног са стан ка.

За пи сник са при прем не сед ни це во ди об ра ђи вач пред ме та.
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2. Рад на те ла Устав ног су да

а) Сал на ра на е ла

Стал не ко ми си је

Члан 32.

Стал не ко ми си је Устав ног су да су:

1. Ре дак ци о на ко ми си ја;

2. Ко ми си ја за пра ће ње оства ри ва ња устав но сти и за ко ни то сти;

3. Ко ми си ја за ор га ни за ци о на и фи нан сиј ска пи та ња.

Стал не ко ми си је Устав ног су да има ју пред сед ни ка и три чла на.

Пред сед ник и чла но ви стал них ко ми си ја би ра ју се из ре да су ди-
ја Устав ног су да, на вре ме од три го ди не и по ис те ку тог вре ме на 
мо гу би ти по но во би ра ни за чла но ве исте ко ми си је.

У слу ча ју спре че но сти или од сут но сти, пред сед ни ка ко ми си је 
за ме њу је члан ко ми си је по азбуч ном ре ду пре зи ме на.

Се кре та ре стал них ко ми си ја од ре ђу је Устав ни суд из ре да 
др жав них слу жбе ни ка на по ло жа ју.

Ре дак ци о на ко ми си ја

Члан 33.

Ре дак ци о на ко ми си ја: утвр ђу је ко на чан текст од лу ка и ре ше ња 
Устав ног су да, а по за кључ ку Устав ног су да и дру гих ака та ко је до-
но си Суд; пред ла же Су ду пре и спи ти ва ње ака та Су да пре њи хо вог 
от пра вља ња из Су да, ка да оце ни да за то по сто је раз ло зи; раз ма-
тра пи та ња у ве зи са ме то до ло ги јом из ра де ака та Су да, као и из да-
ва њем бил те на и дру гих пу бли ка ци ја Су да.

Ко ми си ја за пра ће ње оства ри ва ња устав но сти 
и за ко ни то сти

Члан 34.

Ко ми си ја за пра ће ње оства ри ва ња устав но сти и за ко ни то-
сти: пра ти и про у ча ва про пи се, пи та ња и по ја ве од ин те ре са за 
оства ри ва ње и за шти ту устав но сти и за ко ни то сти и у ве зи са 
тим да је пред ло ге Устав ном су ду ра ди раз ма тра ња, за у зи ма ња 
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ста во ва и утвр ђи ва ња пред ло га и ми шље ња; ор га ни зу је са ве-
то ва ња и са стан ке у Устав ном су ду и уче шће Су да на са ве то ва-
њи ма и са стан ци ма; да је Су ду пред лог ту ма че ња од ре да ба овог 
по слов ни ка.

Ко ми си ја за ор га ни за ци о на 
и фи нан сиј ска пи та ња

Члан 35.

Ко ми си ја за ор га ни за ци о на и фи нан сиј ска пи та ња: пра ти и про-
у ча ва ор га ни за ци ју и на чин ра да Устав ног су да и ње го вих рад них 
те ла и о то ме да је Су ду од го ва ра ју ће пред ло ге; утвр ђу је на црт го-
ди шњег фи нан сиј ског пла на, пред лог пла на из вр ше ња бу џе та и 
пред лог го ди шњег из ве шта ја о из вр ше њу бу џе та; утвр ђу је пред-
ло ге ака та о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма пред сед ни ка 
и су ди ја Устав ног су да и др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка у 
Струч ној слу жби Устав ног су да; утвр ђу је пред лог ак та о раз вр ста ва-
њу рад них ме ста и по сло ва у Струч ној слу жби Устав ног су да и о од-
ре ђи ва њу по ло жа ја; утвр ђу је пред лог пра вил ни ка о уну тра шњем 
уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у Струч ној слу жби Устав-
ног су да; раз ма тра пред ло ге за по ста вље ња др жав них слу жбе ни ка 
на по ло жа је; раз ма тра пи та ња тех нич ко–тех но ло шког уна пре ђе ња 
ра да Су да и о то ме да је Су ду пред ло ге и ми шље ња; утвр ђу је пред-
лог ка дров ског пла на; утвр ђу је пред лог пла на јав них на бав ки; раз-
ма тра пи та ња ко ја се од но се на обез бе ђи ва ње и ко ри шће ње бу џет-
ских сред ста ва и обез бе ђи ва ње дру гих усло ва за рад Су да.

Од бо ри за устав не жал бе

Члан 36.

Од бо ри за устав не жал бе Устав ног су да су:
1. Од бор за устав не жал бе из обла сти кри вич ног пра ва;
2. Од бор за устав не жал бе из обла сти гра ђан ског пра ва;
3. Од бор за устав не жал бе из обла сти управ ног пра ва.
Устав ни суд мо же обра зо ва ти и дру ге од бо ре за устав не жал бе.
Од бо ри за устав не жал бе има ју пред сед ни ка и два чла на.
Пред сед ник и чла но ви од бо ра за устав не жал бе би ра ју се из ре-

да су ди ја Устав ног су да на вре ме од три го ди не и по ис те ку тог вре-
ме на мо гу би ти по но во би ра ни за чла но ве истог од бо ра.
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У слу ча ју спре че но сти или од сут но сти, пред сед ни ка од бо ра за-
ме њу је члан од бо ра по азбуч ном ре ду пре зи ме на, а од сут ног чла-
на за ме њу је члан дру гог од бо ра пре ма рас по ре ду ко ји се утвр ђу је 
го ди шњим пла ном ра да.

Се кре та ри од бо ра за устав не жал бе од ре ђу ју се из ре да др жав-
них слу жбе ни ка на по ло жа ју.

Де ло круг ра да од бо ра за устав не жал бе

Члан 37.

Од бор за устав не жал бе раз ма тра пред лог од лу ке су ди је из ве-
сти о ца са чи њен у пред ме ту по устав ној жал би и да је ми шље ње о 
пред ло гу.

б) По вре ме на ра на е ла

Обра зо ва ње по вре ме них рад них те ла

Члан 38.

По вре ме на рад на те ла Устав ни суд обра зу је од лу ком, ко јом се 
утвр ђу ју са став и за да ци рад ног те ла.

V. ПО СТУ ПАК ПРЕД УСТАВ НИМ СУ ДОМ

1. При јем под не са ка и рас по ре ђи ва ње пред ме та

При јем и еви ен и ра ње о не са ка

Члан 39.

Пoдне сци упу ће ни Устав ном су ду при ма ју се и еви ден ти ра ју у 
пи сар ни ци, пре ма астро ном ском ра чу на њу вре ме на.

Пред лог, зах тев, устав на жал ба и дру ги акт ко јим се по кре ће по-
сту пак, од но сно ини ци ја ти ва, не мо же се из ја ви ти усме но на за пи-
сник код Устав ног су да.

Под не сци и при ло зи се пре да ју Устав ном су ду у три при мер ка.
Елек трон ска по шта, пи сме на до ста вље на те ле фак сом и те ле-

гра ми упу ће ни Устав ном су ду, не сма тра ју се под не сци ма ко ји ма 
се по кре ће по сту пак, од но сно ини ци ра по кре та ње по ступ ка пред 
Устав ним су дом.
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Рас о ре ђи ва ње ре ме а

Члан 40.

Суд ски пред ме ти рас по ре ђу ју се су ди ји из ве сти о цу пре ма ре до-
сле ду при је ма и вр сти устав но суд ског по ступ ка, вр сти оспо ре них 
ака та и азбуч ном ре ду пре зи ме на су ди ја.

Пред лог за од ре ђи ва ње су ди је из ве сти о ца, пре ма кри те ри ју ми-
ма из ста ва 1. овог чла на, као и об ра ђи ва ча пред ме та, при пре ма 
се кре тар Устав ног су да у фор ми ин фор ма ци је о при мље ним пред-
ме ти ма, по пра ви лу, за пе ри од од се дам да на. Ин фор ма ци ју усва ја 
Устав ни суд на ре дов ној сед ни ци.

Пред лог су ди је из ве сти о ца или се кре та ра Устав ног су да за спа-
ја ње и раз два ја ње зах те ва из већ обра зо ва них пред ме та, под но си 
се Су ду на усва ја ње ин фор ма ци јом из ста ва 2. овог чла на.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, Устав ни суд мо же из вр ши ти 
про ме ну су ди је из ве сти о ца у слу ча ју ка да је су ди ја из ве сти лац ду-
же вре ме на од су тан, од но сно ка да је уче ство вао у при пре ми или 
до но ше њу ак та, од но сно пред у зи ма њу рад ње ко ја је оспо ре на 
пред Су дом.

Рас о ре ђи ва ње ре ме а у о је и ним о су ци ма

Члан 41.

У по ступ ци ма за оце ну устав но сти за ко на пре ње го вог про гла-
ше ња, за од лу чи ва ње у из бор ним спо ро ви ма, у по ступ ку од лу чи ва-
ња о по вре ди Уста ва од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке, као и у по-
ступ ку од лу чи ва ња о устав ној жал би ко ја зах те ва хит но по сту па ње 
Устав ног су да, се кре тар Устав ног су да, не по сред но по при је му ак та 
о по кре та њу по ступ ка, при пре ма ин фор ма ци ју са гла сно кри те ри ју-
ми ма утвр ђе ним у чла ну 40. став 1. овог по слов ни ка и до ста вља је 
пред сед ни ку Устав ног су да на усва ја ње.

Пред сед ник Устав ног су да, по при је му ин фор ма ци је из ста ва 1. 
овог чла на, без од ла га ња од ре ђу је су ди ју из ве сти о ца и об ра ђи ва-
ча пред ме та и о то ме оба ве шта ва су ди је Устав ног су да.

Са ја ње и раз ва ја ње ре ме а

Члан 42.

Ка да по сто ји ви ше пред ло га, од но сно ини ци ја ти ва за оце ну устав-
но сти истог за ко на или устав но сти и за ко ни то сти дру гог оп штег ак та, 



ПОСЛОВНИК О РАДУ УСТАВНОГ СУДА � 113

Устав ни суд ће, по пра ви лу, спо ји ти све пред ло ге, од но сно ини ци ја ти-
ве и по њи ма во ди ти је дин ствен по сту пак и до не ти јед ну од лу ку.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на ка сни је при мље ни пред ло зи, 
од но сно ини ци ја ти ве, спа ја ју се са ра ни је при спе лим пред ло гом, 
од но сно ини ци ја ти вом, ако по њи ма до та да Устав ни суд ни је од лу-
чи вао. У слу ча ју спа ја ња, пред ло зи, од но сно ини ци ја ти ве за др жа-
ва ју бро је ве под ко ји ма су еви ден ти ра ни у упи сни ку пред ме та, 
а по сту пак се во ди под бро јем пр вог фор ми ра ног пред ме та.

Ако се пред ло гом, од но сно ини ци ја ти вом оспо ра ва ви ше оп-
штих ака та истог или раз ли чи тих до но си ла ца, или ако раз ли чи та 
прав на при ро да од но са ре гу ли са них оспо ре ним оп штим ак том 
оте жа ва за јед нич ко раз ма тра ње и од лу чи ва ње, Устав ни суд мо же 
раз дво ји ти по сту пак по од но сним оп штим ак ти ма, од но сно прав-
ним пи та њи ма.

Од ред бе ст. 1. до 3. овог чла на сход но се при ме њу ју и у дру гим 
по ступ ци ма пред Устав ним су дом.

2. Ток по ступ ка

а) Прет ход ни по сту пак

Рад ње у прет ход ном по ступ ку

Члан 43.

У прет ход ном по ступ ку пред Устав ним су дом: про ве ра ва се 
ис пу ње ност про це сних прет по став ки за по кре та ње по ступ ка, во-
ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње; при ку пља ју се по треб ни по да ци, 
оба ве ште ња и до ку мен та; до ста вља се акт о по кре та њу по ступ ка, 
од но сно ини ци ја ти ва на од го вор или ми шље ње.

Прет ход ни по сту пак во ди су ди ја из ве сти лац, ко ме у во ђе њу по-
ступ ка и пред у зи ма њу рад њи по ма же об ра ђи вач пред ме та.

Прет ход но ис пи ти ва ње под не ска

Члан 44.

Ка да су пред лог, устав на жал ба, зах тев или дру ги акт ко јим се по кре-
ће по сту пак пред Устав ним су дом, од но сно ини ци ја ти ва, не ра зу мљи-
ви, не пот пу ни, не са др же по дат ке нео п ход не за во ђе ње по ступ ка или 
има ју дру ге не до стат ке ко ји оне мо гу ћа ва ју по сту па ње у пред ме ту, Суд 
ће од под но си о ца за тра жи ти да, у ро ку од 15 да на, от кло ни не до стат ке 
и упо зо ри ће га на по сле ди це про пу шта ња утвр ђе не За ко ном.
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Ако не до ста так бу де от кло њен у оста вље ном ро ку, сма тра ће се 
да је акт из из ста ва 1. овог чла на под нет Устав ном су ду оног да на 
ка да је пр ви пут био под нет.

До ста вља ње на од го вор

Члан 45.

Ако су ис пу ње не про це сне прет по став ке за по кре та ње, од но-
сно во ђе ње по ступ ка, Устав ни суд ће, на кон прет ход ног ис пи ти ва-
ња под не ска, акт ко јим се по кре ће по сту пак, од но сно ини ци ја ти ву, 
до ста ви ти на од го вор или ми шље ње до но си о цу оспо ре ног ак та и 
од ре ди ти рок за да ва ње од го во ра, од но сно ми шље ња.

На зах тев до но си о ца оспо ре ног ак та, Суд мо же да про ду жи рок 
за до ста вља ње од го во ра, од но сно ми шље ња, ако за то по сто је 
оправ да ни раз ло зи.

Ако од го вор, од но сно ми шље ње не бу де до ста вље но у оста вље-
ном ро ку, Суд мо же на ста ви ти по сту пак.

Ре фе рат и пред лог од лу ке

Члан 46.

По сле ис пи ти ва ња пред ло га, зах те ва, дру гог ак та ко јим се по-
кре ће по сту пак пред Устав ним су дом, од но сно ини ци ја ти ве, при-
је ма од го во ра, од но сно ми шље ња до но си о ца оспо ре ног ак та или 
ис те ка ро ка за њи хо во до ста вља ње, као и при ку пља ња по треб них 
по да та ка, оба ве ште ња и до ку ме на та од зна ча ја за од лу чи ва ње Су-
да, су ди ја из ве сти лац при пре ма ре фе рат и до ста вља га пред сед ни-
ку Устав ног су да.

Ре фе рат из ста ва 1. овог чла на, по пра ви лу, са др жи: на зив, од но-
сно име под но си о ца; дан при је ма зах те ва; са др жи ну зах те ва; са др-
жи ну од ре да ба оп штег ак та чи ја се устав ност, од но сно за ко ни тост 
оспо ра ва, од но сно са др жи ну оспо ре ног по је ди нач ног ак та или 
рад ње; утвр ђе но чи ње нич но и прав но ста ње у пред ме ту; об ра ду 
устав но прав ног пи та ња; струч на и дру га ми шље ња уко ли ко су у 
то ку по ступ ка при ба вље на и пред лог за од лу чи ва ње.

Уз ре фе рат и пред лог од лу ке при ла же се: пред лог, дру ги под-
не сак ко јим се по кре ће по сту пак, од но сно ини ци ја ти ва; од го вор, 
од но сно ми шље ње до но си о ца оспо ре ног ак та; аутен ти чан текст 
оспо ре не од ред бе оп штег ак та, од но сно оспо ре ни по је ди нач ни 
акт; дру га при ба вље на до ку мен та ци ја од зна ча ја за од лу чи ва ње и 
од ред бе ака та у од но су на ко је се вр ши оце на.
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У по ступ ку по устав ној жал би и дру гим жал ба ма из над ле жно-
сти Устав ног су да, су ди ја из ве сти лац при пре ма пред лог од лу ке, 
ко ји са до ку мен та ци јом од зна ча ја за од лу чи ва ње Устав ног су да 
до ста вља пред сед ни ку Устав ног су да.

Ре фе рат и пред лог од лу ке при пре мљен за сед ни цу Устав ног су-
да не мо же се да ти на увид јав но сти пре од лу чи ва ња на сед ни ци 
Устав ног су да.

б) Рас ра вља ње и о лу чи ва ње

1) Јав на рас пра ва

За ка зи ва ње јав не рас пра ве

Члан 47.

Јав ну рас пра ву за ка зу је и њом ру ко во ди пред сед ник Устав-
ног су да.

Пи сме ни по зив за јав ну рас пра ву до ста вља се уче сни ци ма у по-
ступ ку и дру гим по зва ним ли ци ма, нај ка сни је осам да на пре одр жа-
ва ња јав не рас пра ве. 

Из у зет но, Устав ни суд мо же од ре ди ти и кра ћи рок за до ста вља-
ње пи сме них по зи ва.

По зив за јав ну рас пра ву

Члан 48.

У по зи ву за јав ну рас пра ву на во ди се пред мет јав не рас пра ве, 
да тум и ме сто одр жа ва ња јав не рас пра ве.

За јав ну рас пра ву су ди ја из ве сти лац при пре ма ре фе рат ко ји се 
до ста вља уче сни ци ма у по ступ ку и дру гим ли ци ма ко ја су по зва на 
на јав ну рас пра ву.

Ре фе рат из ста ва 2. овог чла на са др жи на ро чи то: са др жи ну зах-
те ва из ак та о по кре та њу по ступ ка; са др жи ну од ред бе оп штег ак та 
чи ја се устав ност, од но сно за ко ни тост оспо ра ва; устав но прав на пи-
та ња ко ја су пред мет рас пра ве; струч на и дру га ми шље ња уко ли ко 
су у то ку по ступ ка при ба вље на.

Ток јав не рас пра ве

Члан 49.

Пред сед ник Устав ног су да об ја вљу је пред мет јав не рас пра ве и 
кон ста ту је при су ство уче сни ка у по ступ ку и дру гих по зва них ли ца, 
а на кон то га да је реч су ди ји из ве сти о цу.
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На јав ној рас пра ви су ди ја из ве сти лац из ла же устав но прав на пи-
та ња у ве зи са под не тим зах те вом, не из но се ћи пред лог од лу ке.

По сле из ла га ња су ди је из ве сти о ца, уче сни ци у по ступ ку из но се 
и обра зла жу ми шље ња и чи ње ни це од ин те ре са за раз ја шње ње 
ста ња ства ри.

У то ку јав не рас пра ве су ди је Устав ног су да, без из но ше ња свог 
ми шље ња, мо гу по ста вља ти пи та ња и тра жи ти раз ја шње ња од уче-
сни ка у по ступ ку и дру гих по зва них ли ца о ства ри ко ја је пред мет 
јав не рас пра ве.

Одр жа ва ње ре да на јав ној рас пра ви

Члан 50.

О одр жа ва њу ре да на јав ној рас пра ви ста ра се пред сед ник 
Устав ног су да.

Уче сни ку у јав ној рас пра ви ко ји зло у по тре бља ва реч на јав ној 
рас пра ви, пред сед ник Устав ног су да мо же, по сле опо ме не, од у зе-
ти реч, од но сно мо же уда љи ти уче сни ка или дру го при сут но ли це 
ко је оме та ред на јав ној рас пра ви.

За пи сник са јав не рас пра ве

Члан 51.

Ток сед ни це тон ски се сни ма или за пи су је на дру ги од го ва ра ју-
ћи на чин.

За пи сник на осно ву тон ског сним ка, од но сно за пи са, са чи ња ва 
об ра ђи вач пред ме та.

Тон ски сни мак, од но сно за пис, чи ни са став ни део за пи сни ка.

2) Кон сул та тив ни са ста нак

За ка зи ва ње кон сул та тив ног са стан ка

Члан 52.

У то ку по ступ ка, пре ко нач ног од лу чи ва ња, Устав ни суд мо же 
да одр жи кон сул та тив ни са ста нак о пи та њи ма од зна ча ја за од лу-
чи ва ње у пред ме ту.

Кон сул та тив ни са ста нак, на пред лог су ди је из ве сти о ца или по 
соп стве ној ини ци ја ти ви, за ка зу је и њи ме ру ко во ди пред сед ник 
Устав ног су да.
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На кон сул та тив ни са ста нак по зи ва ју се пред став ни ци ор га на и 
ор га ни за ци ја, на уч ни, јав ни и дру ги струч ни рад ни ци.

Кон сул та тив ном са стан ку, ако то Устав ни суд од лу чи, мо гу при-
су ство ва ти и уче сни ци у по ступ ку.

Са ста нак из ста ва 1. овог чла на мо же одр жа ти и са мо су ди ја из-
ве сти лац, по одо бре њу пред сед ни ка Устав ног су да.

Уче сни ци ма кон сул та тив ног са стан ка се, нај ка сни је осам да на 
пре ње го вог одр жа ва ња, до ста вља пи сме ни по зив и ре фе рат о 
устав но прав ном пи та њу ко је је пред мет са стан ка, са по треб ним 
при ло зи ма.

О то ку кон сул та тив ног са стан ка об ра ђи вач пред ме та са ста вља 
за пи сник, сход но од ред ба ма чла на 51. овог по слов ни ка.

3) Ток по ступ ка на сед ни ци

Са зи ва ње и одр жа ва ње сед ни це

Члан 53.

Сед ни цу Устав ног су да са зи ва пред сед ник Устав ног су да по соп-
стве ној ини ци ја ти ви, по за кључ ку Устав ног су да, на зах тев рад ног 
те ла или нај ма ње тро је су ди ја Устав ног су да.

Су ди ја ко ји је спре чен да при су ству је сед ни ци Устав ног су да ду-
жан је да о то ме оба ве сти пред сед ни ка Устав ног су да и на ве де раз-
ло ге спре че но сти.

По зив за сед ни цу

Члан 54.

По зив за сед ни цу, за јед но са пред ло гом днев ног ре да, од го ва-
ра ју ћом устав но суд ском до ку мен та ци јом и оста лим рад ним ма те-
ри ја ли ма, до ста вља се су ди ја ма, нај ка сни је пет да на пре одр жа ва-
ња сед ни це Устав ног су да.

По зив са при ло зи ма из ста ва 1. овог чла на до ста вља се и се кре-
та ру Устав ног су да и др жав ним слу жбе ни ци ма ко ји оба вља ју по-
сло ве из над ле жно сти Устав ног су да.

Рок из ста ва 1. овог чла на мо же би ти кра ћи у по ступ ку за оце ну 
устав но сти за ко на пре ње го вог про гла ше ња, по ступ ку од лу чи ва-
ња о из бор ним спо ро ви ма, по ступ ку од лу чи ва ња о устав ној жал би 
ко ја зах те ва хит но по сту па ње Су да и по ступ ку од лу чи ва ња о по вре-
ди Уста ва од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке.
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Утвр ђи ва ње и усва ја ње днев ног ре да

Члан 55.

Пред сед ник Устав ног су да отва ра сед ни цу и утвр ђу је да ли је 
при су тан по тре бан број су ди ја за рад и од лу чи ва ње Устав ног су да.

Су ди ја Устав ног су да ко ји је спре чен да при су ству је сед ни ци 
мо же о пред ло же ном днев ном ре ду и пред ме ту о ко ме се од лу-
чу је да ти пи сме но ми шље ње ко је ће би ти про чи та но на сед ни ци 
Устав ног су да.

Сва ки су ди ја има пра во да пред ло жи из ме ну днев ног ре да ко ји 
је пред ло жен у по зи ву за сед ни цу, уз усме но обра зло же ње пред-
ло га, о че му Устав ни суд од лу чу је ве ћи ном гла со ва свих су ди ја.

О обра зло же ном пред ло гу су ди је да се из пред ло же ног днев-
ног ре да из о ста ви пред мет у ко ме је су ди ја из ве сти лац, не рас пра-
вља се и не гла са, не го се за пи снич ки утвр ђу је да је пред мет из о-
ста вљен из днев ног ре да на пред лог су ди је из ве сти о ца и од ре ђу је 
рок у ко јем ће се пред мет по но во до ста ви ти пред сед ни ку Устав ног 
су да ра ди од лу чи ва ња на сед ни ци.

Днев ни ред је усво јен ка да се за ње га из ја сни ве ћи на од укуп-
ног бро ја су ди ја Устав ног су да.

Из ла га ње су ди је из ве сти о ца

Члан 56.

По усва ја њу днев ног ре да, пред сед ник Устав ног су да да је реч 
су ди ји из ве сти о цу у пред ме ту.

На сед ни ци Устав ног су да су ди ја из ве сти лац мо же до пу ни ти, 
од но сно из ме ни ти пред лог у ре фе ра ту.

Пред сед ник Устав ног су да има пра во да упо зо ри су ди ју на ду жи ну 
усме ног из ла га ња о пред ме ту.

Рас пра ва о пред ме ту

Члан 57.

На кон из ла га ња су ди је из ве сти о ца, пред сед ник Устав ног су да 
отва ра рас пра ву о пред ме ту.

По за вр шет ку рас пра ве о пред ме ту, пред сед ник Устав ног су да 
утвр ђу је пред ло ге ко ји су из не ти у рас пра ви и по зи ва су ди ју из ве-
сти о ца да се о њи ма из ја сни.
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Пред лог ко ји су ди ја из ве сти лац при хва ти сма тра се са став ним 
де лом ње го вог пред ло га.

На чин од лу чи ва ња

Члан 58.

По за кљу че њу рас пра ве Устав ни суд од лу чу је гла са њем у не јав-
ном де лу сед ни це.

Гла са ње о сва ком пред ло гу вр ши се ди за њем ру ке „за“ или 
„про тив“ пред ло га.

На пред лог пред сед ни ка, од но сно су ди је Устав ног су да, Суд мо-
же од лу чи ти да се гла са по и ме нич ним из ја шња ва њем су ди ја „за“ 
или „про тив“ пред ло га.

Устав ни суд до но си од лу ке ве ћи ном гла со ва свих су ди ја, осим 
кад до но си од лу ку да са мо стал но по кре не по сту пак за оце ну устав-
но сти и за ко ни то сти, ка да од лу чу је дво тре ћин ском ве ћи ном гла со-
ва свих су ди ја.

Гла са ње о ре ло у

Члан 59.

Ако је под нет пред лог ко ји се од но си на ре ша ва ње прет ход ног 
пи та ња, пр во се гла са о том пред ло гу.

На сед ни ци се гла са са мо о пред ло гу су ди је из ве сти о ца.
Ка да се пред лог су ди је из ве сти о ца не усво ји, при сту па се из ра-

ди но вог ре фе ра та, од но сно од лу ке.
Устав ни суд, на обра зло жен пред лог су ди је из ве сти о ца, мо же 

од ре ди ти дру гог су ди ју из ве сти о ца за из ра ду ре фе ра та, од но сно 
од лу ке из ста ва 3. овог чла на.

Не у че ство ва ње у гла са њу

Члан 60.

Су ди ја је ду жан да гла са о пред ло гу су ди је из ве сти о ца, осим у 
слу ча ју ка да је уче ство вао у при пре ми, од но сно до но ше њу оп штег 
или по је ди нач ног ак та, од но сно у пред у зи ма њу рад ње о ко ји ма се 
у по ступ ку пред Устав ним су дом од лу чу је.

У слу ча ју по сто ја ња раз ло га ста ва 1. овог чла на, су ди ја је ду жан 
да пре одр жа ва ња сед ни це Устав ног су да о то ме пи сме но оба ве-
сти пред сед ни ка Устав ног су да.
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 О ис пу ње но сти усло ва за не у че ство ва ње су ди је Устав ног су да 
у гла са њу од лу чу је Устав ни суд.

Из дво је но ми шље ње

Члан 61.

Су ди ја ко ји се про ти ви из ре ци, од но сно обра зло же њу од лу ке 
или ре ше ња Устав ног су да, има пра во на из дво је но ми шље ње.

Из дво је но ми шље ње из ста ва 1. овог чла на су ди ја је ду жан да 
усме но на ја ви на сед ни ци Устав ног су да на кон до но ше ња од лу ке, 
од но сно ре ше ња.

Су ди ја ко ји је из дво јио ми шље ње мо же да зах те ва да се то ми-
шље ње об ја ви за јед но са од лу ком, од но сно ре ше њем ко је се об ја-
вљу је.

Су ди ја Устав ног су да је ду жан да, у ро ку од се дам да на од да на 
до но ше ња од лу ке, од но сно ре ше ња, до ста ви пред сед ни ку Устав-
ног су да пи сме но обра зло же ње из дво је ног ми шље ња.

До до ста вља ња пи сме но обра зло же ног из дво је ног ми шље ња 
или до ис те ка ро ка из ста ва 4. овог чла на, од лу ка, од но сно ре ше ње 
се не от пре ма на об ја вљи ва ње. 

Ако из дво је но ми шље ње ни је до ста вље но пред сед ни ку Устав-
ног су да до ис те ка ро ка из ста ва 4. овог чла на, од лу ка, од но сно 
ре ше ње от пре ма се ра ди об ја вљи ва ња, а на кнад но до ста вље но 
из дво је но ми шље ње при ла же се устав но суд ском пред ме ту и чи ни 
ње гов са став ни део.

Из дво је но ми шље ње су ди је об ја вљу је се у збир ци од лу ка Устав-
ног су да у ко јој је об ја вље на и од лу ка, од но сно ре ше ње по во дом 
ко га је ми шље ње из дво је но.

Од ред бе ст. 1. до 7. овог чла на сход но се при ме њу ју и на за јед-
нич ко из дво је но ми шље ње ви ше су ди ја.

Одр жа ва ње ре да на сед ни ци

Члан 62.

Пред сед ник Устав ног су да ста ра се о одр жа ва њу ре да на сед ни-
ци и мо же да упо зо ри, из рек не опо ме ну и са рас пра ве уда љи ли це 
ко је ре ме ти рад сед ни це. 

Пред сед ник Устав ног су да овла шћен је да при вре ме но пре ки не 
или од ло жи сед ни цу ако оце ни да је угро жен не сме тан ток сед ни це.
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За пи сник са сед ни це

Члан 63.

За пи сник са сед ни це Устав ног су да са др жи на ро чи то: да тум 
одр жа ва ња сед ни це; име на при сут них и од сут них су ди ја Устав-
ног су да и дру гих ли ца ко ја при су ству ју сед ни ци; пред мет од лу-
чи ва ња, од но сно раз ма тра ња; из ре ку од лу ке и ре ше ња, од но сно 
за кљу чак Устав ног су да; по по тре би кра так пре глед рас пра ве о 
пред ме ту од лу чи ва ња; ре зул тат гла са ња. Ка да је од лу ка Устав-
ног су да до не та ве ћи ном гла со ва, у за пи сник се уно си и име и 
пре зи ме су ди је са на зна ком да ли је гла сао „за” или „про тив”, од-
но сно из дво јио ми шље ње, као и име и пре зи ме су ди је ко ји ни је 
уче ство вао у гла са њу.

На црт за пи сни ка при пре ма се кре тар Устав ног су да.
За пи сник са сед ни це усва ја се, по пра ви лу, на на ред ној сед-

ни ци Устав ног су да, а пот пи су ју га пред сед ник и се кре тар Устав-
ног су да.

О пред ме ту о ко ме је од лу че но на сед ни ци Устав ног су да, об-
ра ђи вач са ста вља из вод из за пи сни ка ко ји пот пи су ју пред сед-
ник Устав ног су да и об ра ђи вач. Из вод из за пи сни ка се ула же у 
пред мет.

Сни ма ње сед ни це

Члан 64.

Ток сед ни це тон ски се сни ма или за пи су је на дру ги од го ва ра ју ћи 
на чин.

Тон ски сни мак, од но сно за пис, чи ни са став ни део за пи сни ка.

4) Сед ни ца о ве ћа њу и гла са њу по сле одр жа не 
јав не рас пра ве

Ток сед ни це

Члан 65.

У пред ме ти ма у ко ји ма је одр жа на јав на рас пра ва, по ње ном за-
кљу че њу, Устав ни суд од лу чу је на сед ни ци о ве ћа њу и гла са њу.

За сед ни цу о ве ћа њу и гла са њу су ди ја из ве сти лац при пре ма 
ре фе рат са пред ло гом од лу ке, уз ко ји се при ла же за пи сник са јав-
не рас пра ве.
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На сед ни ци о ве ћа њу и гла са њу су ди ја из ве сти лац из ла же прав-
но и чи ње нич но ста ње у пред ме ту и да је пред лог од лу ке.

По сле ве ћа ња, Устав ни суд до но си од лу ку гла са њем, на на чин 
од ре ђен чла ном 58. овог по слов ни ка.

Су ди ја Устав ног су да ко ји је спре чен да уче ству је у ве ћа њу и 
гла са њу мо же о пред ме ту или пи та њу о ко јем се од лу чу је да ти 
пи сме но ми шље ње ко је ће би ти про чи та но на сед ни ци у то ку 
ве ћа ња.

Сед ни ци о ве ћа њу и гла са њу при су ству ју и се кре тар Устав ног 
су да и об ра ђи вач пред ме та.

Од ред бе овог по слов ни ка ко је се од но се на ре дов ну сед ни-
цу Устав ног су да сход но се при ме њу ју и на сед ни цу о ве ћа њу и 
гла са њу.

3. По себ не од ред бе о по је ди ним по ступ ци ма

а) По су ак за оце њи ва ње усав но си 
или за ко ни о си о ших ака а

По кре та ње по ступ ка

Члан 66.

По сту пак за оце њи ва ње устав но сти или за ко ни то сти оп штег ак-
та по кре ће се пред ло гом овла шће ног пред ла га ча или ре ше њем о 
по кре та њу по ступ ка.

Устав ни суд мо же по кре ну ти по сту пак за оце њи ва ње устав но-
сти и за ко ни то сти на пи сме ни зах тев пред сед ни ка, рад ног те ла 
или су ди је Устав ног су да.

Зах тев из ста ва 2. овог чла на са др жи еле мен те про пи са не 
За ко ном.

Об у ста ва из вр ше ња по је ди нач ног ак та 
или рад ње

Члан 67.

У слу ча ју ка да се по сту пак по кре ће пред ло гом, Устав ни суд 
ће о зах те ву за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та или рад-
ње ко ја је пред у зе та на осно ву оп штег ак та чи ја се устав ност или 
за ко ни тост оце њу је, по пра ви лу, од лу чи ти у ро ку од 90 да на од 
да на при је ма зах те ва.
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Ути цај но вог ак та на ток по ступ ка

Члан 68.

Ако до но си лац оспо ре ног ак та у то ку по ступ ка до не се акт ко јим 
се ме ња или ста вља ван сна ге акт оспо рен пред Устав ним су дом, 
Суд ће за тра жи ти од овла шће ног пред ла га ча, од но сно под но си о-
ца ини ци ја ти ве да се у од ре ђе ном ро ку из ја сни да ли оста је при 
пред ло гу, од но сно ини ци ја ти ви.

Ако се под но си лац из ја сни да пред лог по вла чи, од но сно да од-
у ста је од ини ци ја ти ве или се не из ја сни у одрeђе ном ро ку, Устав ни 
суд ће окон ча ти по сту пак, уко ли ко ни је на шао осно ва да сам на ста-
ви по сту пак.

Оце на устав но сти ме ђу на род них уго во ра

Члан 69.

На по сту пак оце њи ва ња са гла сно сти ме ђу на род них уго во ра 
са Уста вом сход но се при ме њу ју од ред бе по ступ ка за оце њи ва ње 
устав но сти за ко на утвр ђе не За ко ном и овим по слов ни ком.

б) По су ак за оце ну усав но си за ко на 
ре ње о во ро ла ше ња

Оба ве шта ва ње пред сед ни ка Ре пу бли ке

Члан 70.

Пред сед ник Устав ног су да без од ла га ња оба ве шта ва пред сед-
ни ка Ре пу бли ке о то ме да је по кре нут по сту пак за оце ну устав но-
сти за ко на пре ње го вог про гла ше ња.

в) По су ак о лу чи ва ња о о ла а њу су а ња 
на сна у о лу ке ор а на ауо ном не о кра ји не

Пред лог за од ла га ње сту па ња на сна гу 
од лу ке ор га на ауто ном не по кра ји не

Члан 71.

О пред ло гу Вла де да се од ло жи сту па ње на сна гу од лу ке ор га на 
ауто ном не по кра ји не, Устав ни суд од лу чу је у ро ку од 45 да на од 
да на при је ма пред ло га.
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Ако Устав ни суд до не се ре ше ње да се од ло жи сту па ње на сна-
гу оспо ре не од лу ке ор га на ауто ном не по кра ји не, од лу ку о оце ни 
устав но сти и за ко ни то сти оспо ре не од лу ке Устав ни суд до но си, по 
пра ви лу, у ро ку од 60 да на од да на до но ше ња ре ше ња.

) По су ак о усав ној жал би

Ис пи ти ва ње про це сних прет по став ки

Члан 72.

Су ди ја из ве сти лац утвр ђу је да ли су ис пу ње не про це сне прет по-
став ке за по сту па ње Устав ног су да по устав ној жал би.

Ако не по сто је про це сне прет по став ке за по сту па ње по устав-
ној жал би, су ди ја из ве сти лац при пре ма пред лог ре ше ња о од ба ци-
ва њу устав не жал бе и до ста вља га пред сед ни ку Устав ног су да ра ди 
за ка зи ва ња сед ни це.

Су ди ја из ве сти лац мо же од лу чи ти да се устав на жал ба до ста-
ви на од го вор др жав ном ор га ну, од но сно ор га ни за ци ји ко јој су 
по ве ре на јав на овла шће ња, про тив чи јег по је ди нач ног ак та или 
рад ње је жал ба из ја вље на и од ре ди ти рок за до ста вља ње од го-
во ра, спи са пред ме та, дру гих до ка за и оба ве ште ња нео п ход них 
за од лу чи ва ње.

Ако су ис пу ње не про це сне прет по став ке за во ђе ње по ступ ка 
по устав ној жал би, су ди ја из ве сти лац при пре ма пред лог од лу ке ко-
ји се до ста вља пред сед ни ку од го ва ра ју ћег од бо ра за устав не жал-
бе (у да љем тек сту: од бор).

Раз ма тра ње устав не жал бе на од бо ру

Члан 73.

Од бор мо же од су ди је из ве сти о ца за тра жи ти да при ба ви до-
дат не по дат ке и оба ве ште ња од зна ча ја за од лу чи ва ње о устав-
ној жал би.

Кад од бор оце ни да је у пред ме ту пот пу но раз ја шње но устав но-
прав но пи та ње, да је пи сме но ми шље ње о пред ло гу од лу ке.

Пред лог од лу ке са ми шље њем од бо ра до ста вља се пред сед ни ку 
Устав ног су да ра ди од лу чи ва ња на сед ни ци Устав ног су да.
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Од ла га ње из вр ше ња по је ди нач ног ак та 
или рад ње

Члан 74.

О пред ло гу под но си о ца устав не жал бе за од ла га ње из вр ше ња 
по је ди нач ног ак та или рад ње про тив ко га је устав на жал ба из ја-
вље на, Устав ни суд ће, по пра ви лу, од лу чи ти у ро ку од 90 да на од 
да на при је ма пред ло га.

) По су ак о лу чи ва ња о о вре и Уса ва 
о сра не ре се ни ка Ре у бли ке

Сед ни ца за ис пи ти ва ње ак та 
о по кре та њу по ступ ка

Члан 75.

Сед ни ца Устав ног су да за утвр ђи ва ње да ли је по сту пак за раз-
ре ше ње пред сед ни ка Ре пу бли ке по кре нут у скла ду са Уста вом и 
за ко ном одр жа ће се у ро ку од се дам да на од да на при је ма ак та 
На род не скуп шти не.

По зив за сед ни цу из ста ва 1. овог чла на са од го ва ра ју ћом до-
ку мен та ци јом до ста вља се су ди ја ма Устав ног су да нај ка сни је два 
да на пре одр жа ва ња сед ни це.

Ако Устав ни суд утвр ди да по сту пак за раз ре ше ње пред сед ни-
ка Ре пу бли ке ни је по кре нут у скла ду са Уста вом и за ко ном, од ба ци-
ће акт На род не скуп шти не о по кре та њу по ступ ка.

Ако Устав ни суд утвр ди да је по сту пак за раз ре ше ње пред сед-
ни ка Ре пу бли ке по кре нут у скла ду са Уста вом и за ко ном, од ре ди ће 
рок за да ва ње од го во ра пред сед ни ка Ре пу бли ке на акт На род не 
скуп шти не.

По зив за сед ни цу на ко јој се рас пра вља 
о по вре ди Уста ва

Члан 76.

По зив за сед ни цу на ко јој се рас пра вља о по вре ди Уста ва од 
стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке, са од го ва ра ју ћом до ку мен та ци-
јом, до ста вља се су ди ја ма Устав ног су да, пред сед ни ку Ре пу бли ке 
и пред сед ни ку На род не скуп шти не, нај ка сни је се дам да на пре одр-
жа ва ња сед ни це Устав ног су да.
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У по зи ву из ста ва 1. овог чла на уче сни ци у по ступ ку ће се упо-
зо ри ти да ће се рас пра ва одр жа ти у њи хо вом од су ству, уко ли ко 
рас пра ви не при сту пе без оправ да ног раз ло га.

За сед ни цу Устав ног су да из ста ва 1. овог чла на су ди ја из-
ве сти лац при пре ма ре фе рат ко ји се до ста вља су ди ја ма Устав -
ног су да.

Ток рас пра ве

Члан 77.

По отва ра њу рас пра ве и об ја вљи ва њу пред ме та рас пра вља-
ња, пред сед ник Устав ног су да кон ста ту је да ли су по зва на ли ца 
при сут на, од но сно да ли су уред но по зва на и да ли су оправ да ла 
из о ста нак.

У по ступ ку од лу чи ва ња о по вре ди Уста ва од стра не пред сед ни-
ка Ре пу бли ке, На род ну скуп шти ну за сту па пред сед ник На род не 
скуп шти не.

У рас пра ви пред Устав ним су дом, пред сед ник Ре пу бли ке мо же 
има ти пу но моћ ни ка.

У слу ча ју из о стан ка са рас пра ве јед ног или оба уче сни ка у по-
ступ ку, Устав ни суд ће од лу чи ти да ли ће се рас пра ва одр жа ти 
или од ло жи ти.

По утвр ђи ва њу усло ва за одр жа ва ње рас пра ве, пред сед ник 
Устав ног су да по зи ва пред став ни ка На род не скуп шти не да из ло жи 
раз ло ге за по кре та ње по ступ ка за од лу чи ва ње о по вре ди Уста ва 
од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке, а за тим по зи ва пред сед ни ка Ре-
пу бли ке да се из ја сни о из не тим раз ло зи ма.

Су ди је Устав ног су да мо гу у то ку рас пра ве, без из но ше ња свог 
ми шље ња, по ста вља ти пи та ња и тра жи ти раз ја шње ња од уче сни-
ка у по ступ ку и дру гих по зва них ли ца о устав но прав ном пи та њу 
ко је је пред мет рас пра ве.

Ако у то ку рас пра ве оце ни да је по треб но при ба ви ти до дат не 
по дат ке од зна ча ја за од лу чи ва ње у пред ме ту, пред сед ник Устав-
ног су да ће рас пра ву од ло жи ти.

По окон ча њу рас пра вља ња, пред сед ник Устав ног су да по зи ва 
пред став ни ка На род не скуп шти не, а за тим и пред сед ни ка Ре пу бли-
ке да да ју за вр шну реч.
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Сни ма ње рас пра ве

Члан 78.

Ток рас пра ве тон ски се сни ма или за пи су је на дру ги од го ва ра-
ју ћи на чин.

Тон ски сни мак, од но сно за пис, чи ни са став ни део за пи сни ка.

Сед ни ца о ве ћа њу и гла са њу

Члан 79.

По за кљу че њу рас пра ве, Устав ни суд од лу чу је на сед ни ци о ве-
ћа њу и гла са њу.

На сед ни цу из ста ва 1. овог чла на сход но се при ме њу ју од ред бе 
чла на 65. овог по слов ни ка.

4. Ак ти Устав ног су да

Об лик и са р жи на о лу ке и ре ше ња

Члан 80.

Од лу ка и ре ше ње Устав ног су да са др жи: увод, из ре ку и обра зло-
же ње.

Увод са др жи на зив Устав ног су да, име пред сед ни ка, од но сно 
су ди је ко ји је пред се да вао сед ни цом, име на су ди ја Устав ног су да 
ко ји су уче ство ва ли у до но ше њу од лу ке по азбуч ном ре ду пре зи ме-
на, устав ни основ за до но ше ње од лу ке, да тум одр жа ва ња сед ни це 
Устав ног су да и дру ге по дат ке за ви сно од вр сте по ступ ка, од но сно 
пред ме та спо ра.

Из ре ка са др жи од лу ку Устав ног су да, на зив оспо ре ног ак та 
и до но си о ца ак та, да тум до но ше ња и по дат ке о об ја вљи ва њу ак-
та, као и дру ге по дат ке у за ви сно сти од вр сте по ступ ка и пред-
ме та спо ра.

Обра зло же ње са др жи зах тев и на во де из под не ска ко јим је, 
или на осно ву ко га је по кре нут по сту пак, на во де из од го во ра до-
но си о ца оспо ре ног ак та, од ред бе оспо ре ног ак та, прав не про пи-
се на ко ји ма се за сни ва од лу ка Устав ног су да, раз ло ге за од лу ку 
са др жа ну у из ре ци, као и дру ге еле мен те за ви сно од пред ме та 
спо ра и вр сте од лу ке.
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Де ли мич на о лу ка

Члан 81.

Устав ни суд мо же до не ти де ли мич ну од лу ку, за ви сно од окол но-
сти утвр ђе них то ком по ступ ка.

За кљу чак

Члан 82.

Устав ни суд за кључ ком:
1. од ба цу је пред лог или дру ги зах тев ко јим се по кре ће по сту пак, 

из у зев устав не жал бе, од но сно ини ци ја ти ву, због не на дле жно сти;
2. од ба цу је пред лог, од но сно ини ци ја ти ву ко ји ни су под не ти 

у ро ку из чла на 168. став 5. Уста ва;
3. од ба цу је жал бу су ди је, јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног 

ту жи о ца, ако ни је под не та у ро ку из чла на 99. став 1. За ко на;
4. од ба цу је пред лог или дру ги зах тев ко јим се по кре ће по сту-

пак, из у зев устав не жал бе, од но сно ини ци ја ти ву, ко ји су не ра зу-
мљи ви или не пот пу ни;

5. од ба цу је пред лог, од но сно ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти 
и за ко ни то сти оп штег ак та ко ји ни је до нет;

6. од ба цу је пред лог, од но сно ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти 
и за ко ни то сти оп штег ак та чи ји је до но си лац прав но пре стао да 
по сто ји;

7. од ба цу је акт На род не скуп шти не о по кре та њу по ступ ка за 
раз ре ше ње пред сед ни ка Ре пу бли ке;

8. окон ча ва по сту пак ка да је по ву чен пред лог за оце њи ва ње 
устав но сти и за ко ни то сти, од но сно ка да ини ци ја тор од у ста не од 
ини ци ја ти ве;

9. од лу чу је о да ва њу ми шље ња, пред ло га или оба ве ште ња 
На род ној скуп шти ни;

10. од лу чу је о до ста вља њу на од го вор пред ло га и ре ше ња о по-
кре та њу по ступ ка за оце ну устав но сти за ко на, од но сно устав но сти 
или за ко ни то сти дру гог ак та, као и о до ста вља њу ини ци ја ти ве на 
ми шље ње.

Устав ни суд до но си за кључ ке и у дру гим слу ча је ви ма ка да по 
од ред ба ма За ко на и овог по слов ни ка не од лу чу је од лу ком, од но-
сно ре ше њем.
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Об лик и са р жи на за кључ ка

Члан 83.

На об лик и са др жи ну за кључ ка сход но се при ме њу ју од ред бе 
чла на 80. овог по слов ни ка.

Из у зет но од од ред бе ста ва 1. овог чла на, у слу ча је ви ма из чла-
на 82. став 1. тач. 9. и 10. овог по слов ни ка, за кљу чак се от пра вља у 
об ли ку пи сма ко је са др жи оба ве ште ње о до не том за кључ ку.

О лу чи ва ње о раз ли чи им зах е ви ма 
је ним ак ом

Члан 84.

Кад Устав ни суд у пред ме ту од лу чу је исто вре ме но о раз ли чи-
тим зах те ви ма о ко ји ма се у сми слу чл. 45, 46. и 48. За ко на од лу чу је 
раз ли чи тим вр ста ма ака та, Суд ће од лу чи ти јед ним ак том и до не ти 
од лу ку, од но сно ре ше ње.

5. Из ра да и до ста вља ње ака та Устав ног су да

Увр ђи ва ње ко нач но ек са ак а

Члан 85.

Ре дак ци о на ко ми си ја Устав ног су да утвр ђу је ко на чан текст 
од лу ке и ре ше ња Устав ног су да.

На црт ак та ко ји су при пре ми ли су ди ја из ве сти лац и об ра ђи-
вач пред ме та, до ста вља се Ре дак ци о ној ко ми си ји нај ка сни је у 
ро ку од 15 да на од да на одр жа ва ња сед ни це на ко јој је од лу че но 
о пред ме ту.

Пред сед ник Ре дак ци о не ко ми си је пот пи сом по твр ђу је ко на чан 
текст од лу ке и ре ше ња утвр ђе ног на сед ни ци Ре дак ци о не ко ми си-
је и до ста вља га на пот пис пред сед ни ку Устав ног су да.

Су ди ја из ве сти лац пот пи сом по твр ђу је ко на чан текст за кључ ка.

По и си ва ње из вор ни ка ак а

Члан 86.

Из вор ник од лу ке, ре ше ња и за кључ ка Устав ног су да пот пи су је 
пред сед ник Устав ног су да.
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До са вља ње ак а

Члан 87.

Уче сни ци ма у по ступ ку до ста вља се пи сме ни от пра вак од лу ке, 
ре ше ња и за кључ ка, ко ји ове ра ва об ра ђи вач пред ме та, од но сно 
овла шће ни др жав ни слу жбе ник, по пра ви лу, у ро ку од 30 да на од 
да на до но ше ња.

Ако се од лу ка, ре ше ње, од но сно за кљу чак Устав ног су да из би-
ло ког раз ло га не мо же до ста ви ти уче сни ци ма у по ступ ку, до ста-
вља ње се вр ши њи хо вим ис ти ца њем на огла сној та бли Су да.

У слу ча ју из ста ва 2. овог чла на до ста вља ње се сма тра из вр ше-
ним осмог да на од да на ис ти ца ња од лу ке, ре ше ња или за кључ ка 
на огла сној та бли Су да.

Ако се од лу ка или ре ше ње Устав ног су да, ко је је об ја вље но у 
слу жбе ном гла си лу из би ло ког раз ло га не мо же до ста ви ти уче сни-
ци ма у по ступ ку, до ста вља ње се сма тра из вр ше ним да ном об ја-
вљи ва ња.

Об ја вљи ва ње ак а

Члан 88.

Од лу ка и ре ше ње за ко је Устав ни суд од ре ди да се об ја вљу је, 
до ста вља се ра ди об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли-
ке Ср би је” и у дру гом слу жбе ном гла си лу у ко ме је об ја вљен акт 
о ко јем је Суд од лу чи вао, по пра ви лу, у ро ку од 30 да на од да на 
од лу чи ва ња.

Скра ћи ва ње име на и на зи ва

Члан 89.

Лич но име фи зич ког ли ца и дру ги по да ци о лич но сти на ве де-
ни у из вор ни ку од лу ке и ре ше ња Устав ног су да, пре об ја вљи ва-
ња у слу жбе ном гла си лу или об ја вљи ва ња на дру ги од го ва ра ју-
ћи на чин, по пра ви лу се скра ћу ју и озна ча ва ју по чет ним сло ви ма 
лич ног име на.

Ис рав ка ак а

Члан 90.

Ка да текст од лу ке или ре ше ња об ја вљен у слу жбе ном гла си лу ни је 
са гла сан са из вор ни ком, ис прав ку да је се кре тар Устав ног су да.
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Ис прав ка из ста ва 1. овог чла на до ста вља се и об ја вљу је на исти 
на чин као и акт ко ји се ис пра вља.

6. Пре и спи ти ва ње до не тог ак та и прав ног ста ва

Зах ев за ре и си и ва ње о не о ак а

Члан 91.

Устав ни суд, на обра зло же ни пи сме ни зах тев пред сед ни ка, су-
ди је или рад ног те ла Устав ног су да, ста ви ће на днев ни ред сед ни це 
Су да зах тев за пре и спи ти ва ње до не те од лу ке, ре ше ња или за кључ-
ка док не бу де от пра вљен из Су да.

О по тре би пре и спи ти ва ња ак та из ста ва 1. овог чла на во ди се 
по себ на рас пра ва.

Зах ев за ре и си и ва ње ра ни је за у зе о са ва

Члан 92.

Устав ни суд, на обра зло же ни пи сме ни зах тев пред сед ни ка, су-
ди је или рад ног те ла Устав ног су да, ста ви ће на днев ни ред сед ни це 
Су да зах тев за пре и спи ти ва ње ра ни је за у зе тог ста ва Су да.

О зах те ву из ста ва 1. овог чла на, ми шље ње да је над ле жно рад-
но те ло Устав ног су да.

О по тре би пре и спи ти ва ња ра ни је за у зе тог ста ва Устав ног су да, 
на сед ни ци Су да во ди се по себ на рас пра ва, уз из но ше ње раз ло га 
за про ме ну ста ва.

Ако се утвр ди да став Устав ног су да из ра жен у пред ло гу од лу ке 
од сту па од ра ни је за у зе тог ста ва о исто вет ном пи та њу, до но ше ње 
од лу ке ће се од ло жи ти ра ди од лу чи ва ња о по тре би пре и спи ти ва-
ња ра ни је за у зе тог ста ва.

Об ја вљи ва ње ро ме не са ва

Члан 93.

Про ме на ста ва Устав ног су да кон ста ту је се у за пи сни ку са ре-
дов не сед ни це Су да.

Про ме на ста ва Устав ног су да и раз лог за про ме ну ста ва на во ди 
се у пр вој од лу ци, од но сно ре ше њу Су да у ко ме је од лу че но у скла-
ду са но вим ста вом.
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7. Из вр ше ње ака та Устав ног су да

Оба ве ше ње о о ре ђи ва њу на чи на из вр ше ња

Члан 94.

Устав ни суд оба ве шта ва под но си о ца зах те ва за из вр ше ње од лу-
ке Устав ног су да о са др жи ни ре ше ња Су да ко јим је од ре ђен на чин 
из вр ше ња те од лу ке.

VI. ЈАВ НОСТ РА ДА УСТАВ НОГ СУ ДА

Оства ри ва ње јав но сти ра да

Члан 95.

Јав ност ра да Устав ног су да оства ру је се на ро чи то:
– при су ством пред став ни ка штам пе и дру гих сред ста ва јав ног 

ин фор ми са ња рас пра ва ма на ре дов ној сед ни ци Су да, као и јав ним 
рас пра ва ма у Су ду;

– об ја вљи ва њем од лу ка Су да у слу жбе ним гла си ли ма;
– до ста вља њем слу жбе них оба ве ште ња сред стви ма јав ног ин-

фор ми са ња;
– одр жа ва њем кон фе рен ци ја за штам пу;
– об ја вљи ва њем на ин тер нет стра ни ци Су да днев ног ре да и 

вре ме на одр жа ва ња ре дов не сед ни це Су да и јав не рас пра ве, од-
лу ка и устав но суд ске прак се, као и ва жни јих по да та ка ве за них за 
рад Су да,;

– из да ва њем збир ки од лу ка Су да.

При су ство пред став ни ка сред ста ва 
јав ног ин фор ми са ња

Члан 96.

Пред став ни ци ма сред ста ва јав ног ин фор ми са ња ко ји при су-
ству ју ре дов ној сед ни ци Устав ног су да, као и јав ним рас пра ва ма у 
Су ду, акре ди ти ве да је се кре тар Су да.

Акре ди то ва ни пред став ни ци сред ста ва јав ног ин фор ми са ња 
оба ве шта ва ју се пре ко ин тер нет стра ни це Устав ног су да или на 
дру ги на чин, о ме сту, вре ме ну и днев ном ре ду ре дов не сед ни це 
Су да и јав не рас пра ве.
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Чу ва ње тај но сти лич них по да та ка

Члан 97.

Акре ди то ва ни но ви на ри ко ји при су ству ју сед ни ци Устав ног су-
да на ко јој се рас пра вља о устав ној жал би пот пи су ју из ја ву о чу ва-
њу тај но сти по да тка о лич но сти по до си о ца устав не жал бе и дру гих 
уче сни ка у по ступ ку.

Кон фе рен ци ја за штам пу

Члан 98.

Устав ни суд одр жа ва кон фе рен ци ју за штам пу са пред став ни ци-
ма сред ста ва јав ног ин фор ми са ња по во дом го ди шњег пре гле да 
ра да Су да, као и у дру гим слу ча је ви ма ка да оце ни да се ра ди о пи-
та њи ма од ин те ре са за јав ност.

Кон фе рен ци ју из ста ва 1. овог чла на са зи ва и во ди пред сед-
ник Устав ног су да, од но сно дру ги су ди ја ко га пред сед ник Су да 
од ре ди.

Са оп ште ње за јав ност

Члан 99.

О од лу ка ма Устав ног су да ко је има ју ши ри дру штве ни и прав ни 
зна чај, Суд да је са оп ште ња за јав ност.

Об ја вљи ва ње од го во ра или 
ис прав ке ин фор ма ци је

Члан 100.

У слу ча ју да је ин фор ма ци ја о од лу ци, од но сно ра ду Устав ног 
су да не и сти ни то, не пот пу но или не тач но пре не та, Суд мо же зах те-
ва ти, у скла ду са за ко ном, да се об ја ви од го вор или ис прав ка.

За бра на јав ног из ја шња ва ња 
о пред ме ту спо ра

Члан 101.

Су ди је и за по сле ни у Струч ној слу жби Устав ног су да не мо гу јав-
но из но си ти сво је ми шље ње о пи та њи ма о ко ји ма Устав ни Суд мо-
же од лу чи ва ти или је од лу чи вао.
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VII. ПРО ГРАМ, ПЛАН И ПРЕ ГЛЕД РА ДА УСТАВ НОГ СУ ДА

Про грам и план ра да

Члан 102.

Устав ни суд до но си го ди шњи про грам ра да.
На осно ву го ди шњег про гра ма ра да, Суд до но си тро ме сеч не 

пла но ве ра да и пра ти њи хо во из вр ше ње.
Оства ри ва ње про гра ма и пла но ва ра да Устав ни суд оце њу је 

нај ма ње јед ном тро ме сеч но.

Го ди шњи пре глед ра да

Члан 103.

Устав ни суд, по ис те ку ка лен дар ске го ди не, раз ма тра го ди шњи 
пре глед ра да Су да.

VI II. ОСТА ЛЕ ОД РЕД БЕ

По сту па ње са под не сци ма за ко је Устав ни суд 
ни је над ле жан

Члан 104.

Устав ни суд не од лу чу је о пред став ка ма ко ји ма се тра же прав ни 
са ве ти и ми шље ња о по је ди ним пи та њи ма, по моћ у оства ри ва њу пра-
ва и ин те ре са, из ја вљу ју при ту жбе на рад др жав них и дру гих ор га на 
и ор га ни за ци ја, као и о дру гим пред став ка ма ко ји ма се зах те ва по сту-
па ње Су да по пи та њи ма ко ја ни су у ње го вој над ле жно сти, о че му се-
кре тар Устав ног су да пи сме но оба ве шта ва под но си о ца пред став ке.

Пра ви ла уну тра шњег ре да

Члан 105.

Пра ви ла о уну тра шњем ре ду у Устав ном су ду уре ђу ју се ак том 
Устав ног су да.

При јем стра на ка

Члан 106.

При јем стра на ка у Устав ном су ду уре ђу је се ак том Устав ног су да.
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Рад но вре ме

Члан 107.

Рад но вре ме од ре ђу је се од лу ком Устав ног су да.

Са стан ци и са ве то ва ња

Члан 108.

Устав ни суд мо же да ор га ни зу је са стан ке и са ве то ва ња о пи та-
њи ма од ин те ре са за оства ри ва ње устав но сти и за ко ни то сти и за 
рад Устав ног су да.

Да ва ње струч ног ми шље ња

Члан 109.

Ли цу ко је на зах тев Устав ног су да у то ку по ступ ка да је струч но 
ми шље ње, мо же се од ре ди ти на кна да тро шко ва и на кна да за уче-
шће у по ступ ку, у скла ду са ак том Устав ног су да.

По сту пак из ме не и до пу не По слов ни ка

Члан 110.

Пред лог за из ме ну и до пу ну овог по слов ни ка мо гу под не ти 
пред сед ник, су ди ја или стал но рад но те ло Устав ног су да.

Пред лог из ста ва 1. овог чла на, ко ји се под но си у пи са ном 
об ли ку, са обра зло же њем, пре раз ма тра ња на сед ни ци Су да, 
раз ма тра Ко ми си ја за пра ће ње оства ри ва ња устав но сти и за ко-
ни то сти.

IX. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

На ста вак ра да стал них рад них те ла

Члан 111.

Стал на рад на те ла Устав ног су да обра зо ва на до да на сту па ња 
на сна гу овог по слов ни ка, на ста вља ју са ра дом у скла ду са од ред-
ба ма овог по слов ни ка.
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При ме на од ред бе о од ла га њу из вр ше ња 
у по ступ ку по устав ној жал би

Члан 112.

О пред ло гу из чла на 74. овог по слов ни ка ко ји је под нет до да на 
сту па ња на сна гу овог по слов ни ка, Устав ни суд ће, по пра ви лу, од лу-
чи ти у ро ку од 90 да на од да на сту па ња на сна гу овог по слов ни ка.

Пре ста нак ва же ња По слов ни ка

Члан 113.

Да ном сту па ња на сна гу овог по слов ни ка пре ста је да ва жи 
По слов ник о ра ду Устав ног су да Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 9/95).

Сту па ње на сна гу

Члан 114.

Овај по слов ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.
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РЕГИСТАР ПОЈМОВА ИЗ ПОСЛОВНИКА 
О РАДУ  УСТАВНОГ СУДА*

* Садржи преглед важнијих појмова датих по азбучном реду. Први број означава 
члан, а број после косе црте означава став у том члану.

А
Ак ти Устав ног су да
–  ис прав ка 90
–  об ја вљи ва ње 88
–  об лик и са др жи на 80
–  од лу чи ва ње о раз ли чи тим 

зах те ви ма 84
–  обе ле жа ва ње устав но суд ских 

пред ме та 5/2 али не ја 11
–  обра зо ва ње ужих ор га ни за ци о них 

је ди ни ца 16/2
–  пот пи си ва ње из вор ни ка 86
–  пра ви ла о уну тра шњем ре ду 105
–  утвр ђи ва ње ко нач ног тек ста 85

Ауто ном на по кра ји на
–  ор га ни, од лу ке 71

Б
Бу џет
–  го ди шњи из ве штај 5/2 али не ја 5
–  Ко ми си ја за ор га ни за ци о на 

и фи нан сиј ска пи та ња 35
–  над ле жност за усва ја ње пла на 

5/2 али не ја 5

Г
Го ди шњи пре глед ра да Су да
–  усва ја ње и раз ма тра ње 5/2 

али не ја 2, 103

Д
До но си лац оспо ре ног ак та
–  до ста вља ње од го во ра/

ми шље ња 45
–  ути цај но вог ак та на ток 

по ступ ка 68

До ста вља ње
–  ак та Устав ног су да 87
–  на од го вор пред ло га/

ини ци ја ти ве 45
–  на ми шље ње пред ло га/

ини ци ја ти ве 45

Др жав ни слу жбе ник
– од лу чи ва ње о пра ви ма 
и оба ве за ма 6/1
–  за бра на јав ног из ја шња ва ња 101

Др жав ни слу жбе ник, 
на по ло жа ју
–  по ста вље ње 5/2 али не ја 9
–  од лу чи ва ње о пра ви ма 

и оба ве за ма 5/2 али не ја 10
–  ру ко во ђе ње Слу жба ма 16/3
–  се кре та ри стал них ко ми си ја 32/5
–  се кре та ри обо ра за устав не 

жал бе 36/6 

Е
Елек трон ска по шта 39/4
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З
За кљу чак
–  зах тев за пре и спи ти ва ње 91 
–  об лик и са др жи на 83
–  од лу чи ва ње 82

За кон  2/4, 5/2, 6/1, 12, 14, 70, 75, 100

За кон о Устав ном су ду 1, 5/2, 6/1, 
14, 16/4, 19, 44, 66, 69, 82, 84

За ста ва Ре пу бли ке Ср би је 2/3,

И
Ини ци ја ти ва
–  ве ћи број 42/1, 2
–  за раз ре ше ње су ди је 27
–  не ра зу мљи ва, не пот пу на 44
–  од го вор  45
–  по вла че ње, од у ста нак 68
–  усме но из ја вљи ва ње 39/2

Иму ни тет 
–  су ди је 3 

Из вр ше ње
–  од лу ке Устав ног су да 94
–  об у ста ва из вр ше ња по је ди нач ног 

ак та или рад ње 67
–  од ла га ње из вр ше ња по је ди нач ног 

ак та или рад ње 74, 112

Ис прав ка
–  ак та 90
–  ин фор ма ци је о ра ду Су да 100

Ј
Јав на рас пра ва 
–  за ка зи ва ње 47
–  за пи сник 51
–  одр жа ва ње ре да 50
–  по зив 48
–  ток 49

Јав ност ра да
–  оста ри ва ње 95
–  са оп ште ње за јав ност 99

К
Ко ми си ја
–  број чла но ва ко ми си ја 32/2
–  жал бе на 5/2 али не ја 12
–  из бор чла но ва 32/3, 36/4
–  ре дак ци о на 33
–  оства ри ва ње устав но сти 

и за ко ни то сти 34
–  ор га ни за ци о на и фи нан сиј ска 

пи та ња 35
–  по сту пак из бо ра пред сед ни ка, 

чла но ва ко ми си је 20, 21/2

Кон сул та тив ни са ста нак
–  за ка зи ва ње 52

Л
Ло го (знак) 2/5

Н
Нај ста ри ји су ди ја 8

О
Об ја вљи ва ње 
–  ак та 88
–  од го во ра/ис прав ке 

ин фор ма ци је 100
–  про ме не ста ва 93

Об ра ђи вач пред ме та 17

Од бор за устав не жал бе
–  вр сте 36/1, 2
–  де ло круг ра да 37
–  раз ма тра ње устав не жал бе 73
–  са став 36/3, 6

Од лу ка
–  де ли мич на 81
–  на чин од лу чи ва ња Су да 58/4
–  об лик и са др жи на 80
–  о раз ре ше њу пред сед ни ка 23
–  пред лог 46/3, 4, 5, 72/4, 73/2, 3
–  о из бо ру пред сед ни ка 18
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–  о ис пу ње но сти усло ва 
за раз ре ше ње су ди је 25/5, 6, 7

–  о уда ље њу су ди је 26

Оп шти ак ти Су да
–  до но ше ње 5/2 али не ја 1

П
Пе чат 2/4 

По слов ник
–  пред мет уре ђи ва ња 1
–  по сту пак из ме на и до пу на 110

Пред мет (устав но суд ски)
–  из о ста вља ње са днев ног ре да 55/4
–  рас по ре ђи ва ње 40
–  рас по ре ђи ва ње у по је ди ним 

по ступ ци ма 41
–  спа ја ње и раз два ја ње 42

Пред сед ник 
–  по кре та ње по ступ ка из бо ра  18
–  по на вља ње гла са ња и из бо ра 22
–  пра ва и ду жно сти 6
–  пред ла га ње кан ди да та 19
–  раз ре ше ње 23
–  утвр ђи ва ње ли сте кан ди да та 20

Пред сед ник, за ме ник
–  из бор и раз ре ше ње 24
–  пра ва и ду жно сти 7

При јем стра на ка 106

Про грам и план ра да 
–  над ле жност 5/2
–  оства ри ва ње 102/2, 3

Под не сак
–  при јем и еви ден ти ра ње 39
–  не на дле жност 104

По сту пак, прет ход ни
–  рад ње 43
–  ис пи ти ва ње под не ска 44
–  ре фе рат и пред лог од лу ке 46

По сту пак, ток 53–64

По сту пак, по себ ни
–  оце на устав но сти или за ко ни то сти 

оп штег ак та  66–69
–  оце на устав но сти за ко на пре 

ње го вог про гла ше ња 70
–  од лу чи ва ње о од ла га њу сту па ња 

на сна гу од лу ке ор га на ауто ном не 
по кра ји не 71

–  по устав ној жал би 72–74
–  по вре да Уста ва од стра не 

пред сед ни ка Ре пу бли ке 75–79

Р
Рад на те ла
–  обра зо ва ње 5/2 али не ја 3
–  стал на 32–36
–  по вре ме на 38

Рад но вре ме 107

Раз ре ше ње
–  за ме ни ка пред сед ни ка 24
–  пред сед ни ка 23
–  су ди је 25–27

Ре фе рат
–  са др жи на 46/2, 5

Рок
–  до ста вља ње ак та 87/1
–  до ста вља ње Ре дак ци о ној 

ко ми си ји 85/2
–  за да ва ње од го во ра/ми шље ња 45
–  за ка зи ва ње јав не рас пра ве 47/2, 3
–  из бор пред сед ни ка18/3, 22/1
–  из дво је но ми шље ње 61/4
–  не ра зу мљив,не пот пун зах тев 44/1
–  об ја вљи ва ње ак та 88
–  об у ста ва из вр ше ња по је ди нач ног 

ак та 67
–  од го вор пред сед ни ка Ре пу бли ке 

75/4
–  од ла га ње из вр ше ња 

по је ди нач ног ак та 74,112
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–  од ла га ње сту па ња на сна гу 
од лу ке ор га на ауто ном не 
по кра ји не 71

–  по зив за јав ну рас пра ву 47/2
–  по сту пак за раз ре ше ње 

пред сед ни ка Ре пу бли ке 75/1
–  раз ре ше ње за ме ни ка 

пред сед ни ка 24
–  раз ре ше ње пред сед ни ка 23/1
–  раз ре ше ње су ди је 25/1, 27/3
–  устав на жал ба/од го вор 72/3
–  ути цај но вог ак та на ток 

по ступ ка 68

С
Са рад ња 
–  ме ђу на род не ор га ни за ци је 5/2 

али не ја 4
–  устав ни су до ви 5/2 али не ја 4

Са стан ци и са ве то ва ња 108

Се ди ште 2/1, 29/2, 3

Сед ни ца Су да
–  вре ме одр жа ва ња 29/2, 3, 30/2
–  де ло круг ра да 5
–  за пи сник 63
–  о ве ћа њу и гла са њу по сле одр жа не 

јав не рас пра ве 65
–  одр жа ва ње ре да 62
–  по зив за сед ни цу 54, 76/1
–  при прем на 31
–  рад на 30
–  ре дов на 29
–  са став 4
–  са зи ва ње и одр жа ва ње 53
–  сни ма ње 64

Се кре тар 
–  де ло круг ра да 12
–  ис прав ка ак та 90
–  по ста вље ње и раз ре ше ње 5/2, 

али не ја 9, 14
–  рас по ре ђи ва ње пред ме та 40, 41

Се кре тар, за ме ник
–  де ло круг ра да 13
–  по ста вље ње и раз ре ше ње 5/2, 14

Се кре тар, од бо ра за устав не 
жал бе 36/5

Се кре тар, стал них ко ми си ја 32/5

Слу жбе на ле ги ти ма ци ја 10

Слу жбе на оде ћа 11

Стал на рад на те ла
–  Ко ми си ја за пра ће ње оства ри ва ња 

устав но сти и за ко ни то сти 34
–  Ко ми си ја за ор га ни за ци о на 

и фи нан сиј ска пи та ња 35
–  Од бо ри за устав не жал бе 36, 37
–  Ре дак ци о на ко ми си ја 33
–  стал не ко ми си је 32

Струч на слу жба
–  го ди шњи из ве штај о ра ду 15/2
–  ор га ни за ци ја 16
–  по сло ви 15/1

Струч но ми шље ње 109

Сту па ње на сна гу 114

Судија
–  за бра на јав ног из ја шња ва ња 101
–  за ка зи ва ње рад не сед ни це 30/2
–  из дво је но ми шље ње 61
–  иму ни тет 3
–  ини ци ја ти ва за раз ре ше ње 27
–  из бор у Од бо ре/ман дат 36/4
–  не у че ство ва ње у гла са њу 60
–  пра ва и ду жно сти 9
–  раз ре ше ње 25
–спре че ност да при су ству је 
сед ни ци 53/2, 55/2, 65/5
–  уда ље ње са ду жно сти 26

Су ди ја, из ве сти лац
–  за ка зи ва ње при прем не сед ни це 

31/2
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–  из ла га ње 56
–  рас по ре ђи ва ње пред ме та 40, 41

У
Уче сни ци у по ступ ку 
–  јав на рас пра ва 47/2, 48/2, 49/3, 

4, 50/2, 
–  кон сул та тив ни са ста нак  52/4
–  по вре да Уста ва од стра не 

пред сед ни ка Ре пу бли ке 76/1, 2

Устав на жал ба
–  про це сне прет по став ке 72
–  раз ма тра ње на од бо ру 73
–  од ла га ње из вр ше ња по је ди нач ног 

ак та или рад ње 74

Ф
Фи нан сиј ски план
–  пред лог 5/2 али не ја 5
–  на црт 35
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Образац уставне жалбе

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
УСТАВ НИ СУД

УСТАВ НА ЖАЛ БА

11000 Б Е О Г Р А Д
Не ма њи на 26

I   ПО ДА ЦИ О ПОД НО СИ О ЦУ УСТАВ НЕ ЖАЛ БЕ:
 (ви е и ое љак I  уу сва за о у ња ва ње обра сца усав не жал бе)

А) ЗА ФИ ЗИЧ КО ЛИ ЦЕ
Име и пре зи ме:  ________________________________________________
ЈМБГ:  _________________________________________________________
Пре би ва ли ште
или бо ра ви ште:  ________________________________________________
Број те ле фо на:  _________________________________________________

Б)  ПО ДА ЦИ О ПУ НО МОЋ НИ КУ:
(Са мо ако о но си лац има у но моћ ни ка)
Име и пре зи ме:  ________________________________________________
Адре са:  _______________________________________________________
Број те ле фо на:  ________________________________________________

В) ЗА ПРАВ НО ЛИ ЦЕ
На зив:  ________________________________________________________
ПИБ број из Ре ги стра Аген ци је за при вред не ре ги стре  ______________
  ______________________________________________________________
Се ди ште:  _____________________________________________________
Број те ле фо на:  _________________________________________________
За кон ски за ступ ник:  ___________________________________________
Број те ле фо на:  _________________________________________________
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II   ПО ДА ЦИ О ПО ЈЕ ДИ НАЧ НОМ АК ТУ ИЛИ РАД ЊИ КО ЈИ СЕ ОСПО РА ВА
(ви е и ое љак II  уу сва за о у ња ва ње обра сца усав не жал бе)

А)  ПО ЈЕ ДИ НАЧ НИ АКТ КО ЈИ СЕ ОСПО РА ВА, А ПРО ТИВ КО ГА СУ ИС ЦР ПЉЕ НА 
СВА ПРАВ НА СРЕД СТВА
На зив и до но си лац по је ди нач ног ак та:  ____________________________
Озна ка (број) ак та:  _____________________________________________
Да тум до но ше ња по је ди нач ног ак та:  ______________________________
Да тум при је ма оспо ре ног ак та:  __________________________________
Да ли су ис цр пље на сва прав на сред ства или ни су пред ви ђе на дру га 
прав на сред ства за ње го ву за шти ту (при ло жи ти до ка зе о то ме)

Да ли је по сто јао или по сто ји не ки прав ни лек ко ји ни је ис ко ри шћен са 
на во дом за што то ни је учи ње но: 

Да ли је из ја вљен још не ки прав ни лек и да ли је окон чан по сту пак по 
ње му, а ако је сте пред ко јим ор га ном се во ди по сту пак: 

НА ПО МЕ НА: ако устав ном жал бом оспо ра ва те и дру ге по је ди нач не ак те до не те у 
истом пред ме ту на ве ди те по дат ке и за те ак те. 
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Б)  РАД ЊА ДР ЖАВ НОГ ОР ГА НА ИЛИ НО СИ О ЦА ЈАВ НОГ ОВЛА ШЋЕ ЊА: 
(ви е и ое љак III  уу сва за о у ња ва ње обра сца усав не жал бе)

На зив ор га на:  _________________________________________________
Дан пред у зи ма ња рад ње:  _______________________________________
а) свр ше на рад ња  ______________________________________________
б) трај на рад ња  ________________________________________________
Дан кад је ус кра ће но устав но пра во и сло бо да:  ____________________
а) свр ше на рад ња  ______________________________________________
б) трај на рад ња  ________________________________________________

III   НА ВЕ ДИ ТЕ УСТА ВОМ ЗА ЈЕМ ЧЕ НО ЉУД СКО ИЛИ МА ЊИН СКО ПРА ВО ИЛИ 
СЛО БО ДУ ЗА КО ЈЕ СМА ТРА ТЕ ДА ВАМ ЈЕ ПО ВРЕ ЂЕ НО ИЛИ УС КРА ЋЕ НО  
(ви е и ое љак III  уу сва за о у ња ва ње обра сца усав не жал бе)

А)  УСТАВ НО ПРА ВО ИЛИ СЛО БО ДА ЗА КО ЈУ СЕ ТВР ДИ ДА ЈЕ ПО ВРЕ ЂЕ НА 
ИЛИ УС КРА ЋЕ НА:

Б)  ОД ГО ВА РА ЈУ ЋА ОД РЕД БА УСТА ВА КО ЈОМ СЕ ТО ПРА ВО ИЛИ СЛО БО ДА 
ЈЕМ ЧИ: 
  ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________

IV  НА ВЕ ДИ ТЕ У ЧЕ МУ СЕ СА СТО ЈИ ПО ВРЕ ДА ИЛИ УС КРА ЋИ ВА ЊЕ УСТА ВОМ  
ЗА ЈЕМ ЧЕ НОГ ЉУД СКОГ ИЛИ МА ЊИН СКОГ ПРА ВА ИЛИ СЛО БО ДЕ 
(ви е и ое љак IV  уу сва за о у ња ва ње обра сца усав не жал бе)

На ве сти раз ло ге жал бе и де таљ но обра зло жи ти тврд њу да је по вре ђе но 
или ус кра ће но устав но пра во или сло бо да (тј. у че му се са сто ји по вре да 
Уста вом  за јем че ног људ ског или ма њин ског пра ва или сло бо де): 
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V   НА ВЕ ДИ ТЕ ЗАХ ТЕВ О КО МЕ УСТАВ НИ СУД ТРЕ БА ДА ОД ЛУ ЧИ
(ви е и ое љак V  уу сва за о у ња ва ње обра сца усав не жал бе)

(нпр. по ни шти ти по је ди нач ни акт, за бра ни ти да ље вр ше ње од ре ђе не рад ње, 
на ре ди ти вр ше ње од ре ђе не рад ње, од ре ди ти да се укло не штет не по-
сле ди це у од ре ђе ном ро ку: по вра ћај у пре ђа шње ста ње, на кна да ште те, 
об ја вљи ва ње суд ске од лу ке)

Сво је руч ни пот пис: ____________________
 Да тум и ме сто под но ше ња устав не жал бе: ____________________

ПРИ ЛО ЖЕ НА ДО КУ МЕН ТА:
(ви е и ое љак VI  уу сва за о у ња ва ње обра сца усав не жал бе, 
а за о кру жи и ри ло же но)

– пу но моћ је за под но ше ње устав не жал бе, 
– пре пис оспо ре ног по је ди нач ног ак та,
– до ка зи да су  ис цр пље на прав на сред ства, 
– до каз о да ту му при је ма оспо ре ног ак та,
– дру ги до ка зи од зна ча ја за од лу чи ва ње
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УПУТСТВО 
ЗА ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ ОБРА СЦА УСТАВ НЕ ЖАЛ БЕ

СА ГЛА СНО ЧЛ. 82. ДО 91. ЗА КО НА 
О УСТАВ НОМ СУ ДУ*

УВОД
Циљ овог Упут ства је да Вам по мог не при по пу ња ва њу устав не 

жал бе на ме ње не овом Су ду, али и при пи са њу Ва ше устав не жал бе 
у слу ча ју да је не же ли те под не ти на обра сцу. Мо ли мо вас за то да 
Упут ство па жљи во про чи та те пре не го што поч не те са по пу ња-
ва њем обра сца устав не жал бе, од но сно пре не го што поч не те пи-
са ти устав ну жал бу, те да га по но во кон сул ту је те при по пу ња ва њу 
по је ди них де ло ва обра сца или при пи са њу устав не жал бе.

Ва ша устав на жал ба мо ра са др жа ти све ин фор ма ци је ко је су 
нео п ход не пре ма За ко ну о Устав ном су ду. По пу ње ни обра зац устав-
не жал бе ће се сма тра ти Ва шом устав ном жал бом Су ду. 

Обра зац се са сто ји од V де ло ва. У да љем тек сту сле де об ја шње-
ња за по пу ња ва ње сва ког де ла обра сца по на о соб. На кра ју Упут-
ства се на ла зи текст од ред бе чл. 82. до 91. За ко на о Устав ном су ду. 

УПУТ СТВО ЗА ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ ОБРА СЦА УСТАВ НЕ ЖАЛ БЕ

I.   ПО ДА ЦИ О ПОД НО СИ О ЦУ УСТАВ НЕ ЖАЛ БЕ 
(ЧЛ. 83. И 85. ЗА КО НА):

Устав ну жал бу мо гу под не ти фи зич ка и прав на ли ца, али и њи-
хов пу но моћ ник. За то је ово по гла вље по де ље но на три де ла: 

део А) ко ји по пу ња ва ју фи зич ка ли ца, 
део А) + Б) по пу ња ва ју она фи зич ка ли ца ко ја има ју пу но моћ-

ни ка (у том слу ча ју Суд ће кон так ти ра ти ис кљу чи во пу но моћ ни ка; 
пу но моћ ник не мо ра би ти адво кат; за под но ше ње устав не жал бе 
увек мо ра би ти из да та по себ на пу но моћ),

* „Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07.
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део Б) + В) по пу ња ва ју она прав на ли ца ко ја има ју пу но моћ ни ка 
(у том слу ча ју Суд ће кон так ти ра ти ис кљу чи во пу но моћ ни ка; пу но-
моћ ник не мо ра би ти адво кат; за под но ше ње устав не жал бе увек 
мо ра би ти из да та по себ на пу но моћ) и

део В) ко ји по пу ња ва ју прав на ли ца.
Уко ли ко ви ше ли ца под но си устав ну жал бу, упи ши те тра же не 

по дат ке за сва ког од њих на по себ ном ли сту.

II .  ПО ДА ЦИ О ПО ЈЕ ДИ НАЧ НОМ АК ТУ 
ИЛИ РАД ЊИ КО ЈИ СЕ ОСПО РА ВА

Оде љак II обра сца устав не жал бе по де љен је на два де ла:
део А) по је ди нач ни акт ко ји се оспо ра ва, а про тив ко га су ис цр-

пље на сва прав на сред ства (члан 82. став 2. За ко на). На и ме, устав-
ном жал бом се оспо ра ва по је ди нач ни акт про тив ког ви ше не ма те 
на рас по ла га њу ни јед но сред ство прав не за шти те Ре пу бли ке Ср би је.

На зив и о но си лац о је и нач но ак а; озна ка (број) ак а; 
а ум о но ше ња о је и нач но ак а: на ве ди те да ли се ра ди о пре-
су ди, ре ше њу, за кључ ку, на ве ди те та чан на зив ор га на ко ји је до нео 
оспо ре ни по је ди нач ни акт, а на кон то га упи ши те број под ко јим се 
во дио по сту пак и кад је до нет оспо ре ни акт.

Да ум ри је ма осо ре но ак а: упи ши те да тум кад сте при ми-
ли акт. Тај по да так је ва жан јер се од ње га ра чу на 30 да на за под но-
ше ње устав не жал бе (члан 84. За ко на). 

Да ли су ис цр ље на сва рав на сре сва или ни су ре ви ђе на ру-
а рав на сре сва за ње о ву за ши у (ри ло жи и о ка зе о о ме); 
а ли је о со јао или о со ји не ки рав ни лек ко ји ни је ис ко ри шћен 
са на во ом за шо о ни је учи ње но и а ли је из ја вљен још не ки рав-
ни лек и а ли је окон чан о су ак о ње му, а ако је се ре ко јим 
ор а ном се во и о су ак: у овом де лу на ве ди те по дат ке о прав ним 
ле ко ви ма ко је сте ко ри сти ли; на ве ди те да ли по сто ји мо гућ ност ко-
ри шће ња жал бе или ко ри шће ња не ког дру гог прав ног ле ка ко ји 
још ни сте ис ко ри сти ли; об ја сни те за што то ни сте учи ни ли...

У устав ној жал би мо же е осо ра ва и и ру е о је и нач не ак е 
ко ји су ре ша ва ју ћи тај исти пред мет прет ход но до не ти; ако сма тра-
те да вам је устав но пра во по вре ђе но и тим дру гим по је ди нач ним 
ак ти ма, до не се ним у истом пред ме ту упи ши те по дат ке и о њи ма. 

део Б) рад ња др жав ног ор га на или но си о ца јав ног овла шће ња: 
(за о у ну ви е и  овај ое љак о А)
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III.  НА ВЕ ДИ ТЕ УСТА ВОМ ЗА ЈЕМ ЧЕ НО ЉУД СКО ИЛИ МА ЊИН СКО 
ПРА ВО ИЛИ СЛО БО ДУ ЗА КО ЈЕ СМА ТРА ТЕ ДА ВАМ ЈЕ ПО ВРЕ ЂЕ-
НО ИЛИ УС КРА ЋЕ НО

Ово по гла вље је по де ље но на два де ла: 
део А) Устав но пра во или сло бо да за ко ју се твр ди да је по вре-

ђе на или ус кра ће на:
– устав на жал ба се под но си са мо ра ди по вре де не ког кон-

крет ног људ ског пра ва или сло бо де ко ју Устав јем чи сва ком по-
је ди нач но; Устав ни суд ис пи ту је по вре де устав них пра ва, а не 
по вре де за ко на; оба ве зно по ве жи те по вре ду за ко на за ко ју сма-
тра те да је учи ње на са по вре дом људ ског пра ва или сло бо де 
ко ју вам јем чи Устав; сва ка не за ко ни тост или не пра вил ност за 
ко ју твр ди те да по сто ји и да ни је от кло ње на, не мо ра зна чи ти 
да вам је по вре ђе но не ко Уста вом за јем че но људ ско пра во или 
сло бо да;  

– ни је до вољ но да са мо из не се те нео д ре ђе ну тврд њу о то ме да 
вам је по вре ђе но устав но пра во, 

део Б) Од го ва ра ју ћа од ред ба Уста ва ко јом се то пра во или сло-
бо да јем чи: 

–  ни је до вољ но да са мо на ве де те од ред бу Уста ва за ко ју сма-
тра те да са др жи устав но пра во ко је вам је оспо ре ним ак ти ма или 
рад ња ма по вре ђе но; у јед ној од ред би Уста ва мо же би ти са др жа но 
ви ше устав них пра ва, а сва ко по је ди но од њих мо же би ти по вре ђе-
но на ви ше на чи на, или са мо по се би мо же има ти ви ше зна че ња; 

– ва жно је по зва ти се на од го ва ра ју ћу од ред бу Уста ва, јер сва ка 
од ред ба Уста ва не са др жи устав но пра во.

Бу ди те па жљи ви: Устав ни суд ис пи ту је по вре де са мо оних 
устав них пра ва ко ја ис так не те у ва шој устав ној жал би. 

IV.  НА ВЕ ДИ ТЕ У ЧЕ МУ СЕ СА СТО ЈИ ПО ВРЕ ДА 
ИЛИ УС КРА ЋИ ВА ЊЕ УСТА ВОМ  ЗА ЈЕМ ЧЕ НОГ ЉУД СКОГ 
ИЛИ МА ЊИН СКОГ ПРА ВА ИЛИ СЛО БО ДЕ

На кон што сте уста но ви ли ко је је устав но пра во у ва шем слу ча ју 
би ло по вре ђе но, нај ва жни ји део ва ше устав не жал бе са сто ји се од 
на во ђе ња чи ње ни ца и раз ло га ко је сма тра те бит ним за тврд њу да 
вам је по вре ђе но устав но пра во.
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У овом де лу обра сца на ве ди те што пре ци зни је на шта се тач но 
жа ли те. Крат ко и ја сно опи ши те чи ње ни це ко је су пред мет ва ше 
устав не жал бе. По ку шај те да опи ше те до га ђа је ре дом ко ји су се де-
си ли. На ве ди те тач не да ту ме.

 Овај део устав не жал бе мо же те на пи са ти и на по себ ном ли сту 
хар ти је ко ји ће те при ло жи ти уз обра зац, као са став ни део, устав не 
жал бе

V. НА ВЕ ДИ ТЕ ЗАХ ТЕВ О КО МЕ УСТАВ НИ СУД ТРЕ БА ДА ОД ЛУ ЧИ

У овом де лу крат ко об ја сни те шта же ли те да по стиг не те под но-
ше њем устав не жал бе (нпр. по ни шти ти по је ди нач ни акт, за бра ни-
ти да ље вр ше ње од ре ђе не рад ње, на ре ди ти вр ше ње од ре ђе не 
рад ње, од ре ди ти да се укло не штет не по сле ди це у од ре ђе ном ро-
ку: по вра ћај у пре ђа шње ста ње, на кна да ште те, об ја вљи ва ње суд-
ске од лу ке)

VI. ПРИ ЛО ЖЕ НА ДО КУ МЕН ТА:

Па жња: не ша љи те ори ги на ле већ са мо ове ре не пре пи се

Не за бо ра ви те да на ве де те и да при ло жи те уз устав ну жал бу 
све ак те на ко је се по зи ва те, као и све дру ге до ку мен те ко је же ли те 
да Устав ни суд узме у раз ма тра ње (за пи сни ке, из ја ве све до ка); као 
до каз о да ту му при је ма оспо ре ног ак та, до ста вља се фо то ко пи ја 
по врат ни це.

Бе о град, ју ли 2008. го ди не.
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