
 

 

Упутство за претраживање базе судске праксе 
 

 

База судске праксе садржи изабране и класификоване одлуке Уставног суда, почев од 01.01.2007. 

године. База се редовно ажурира уношењем одлука о којима је Уставни суд одлучивао у текућој 

години.  

 
У бази судске праксе постоје два „прозора“ са различитим критеријумима који зависе од 
класификационих ознака одлука. Садржај форми за избор критеријума претраге зависи од ознаке 
одлуке односно да ли се ради о  

- одлукама уставних жалби (Уж ) или   
- одлукама из других надлежности Уставног суда (IУ, IУз, IУм, IУо, IУа, IУл, IУп, IIУ, 

IIIУ, IVУ, VУ, VIУ, VIIУ, VIIIУ, IXУ и XУ). 

 
 

Класификационе ознаке су: 

 

Уж Уставне жалбе 

IУ Сагласност општих аката са уставом, законом, ОПМП и потврђеним 

међународним уговорима 

IУз Сагласност закона и  других општих аката  Народне  скупштине РС са Уставом 

IУм Сагласност потврђених међународних уговора  са Уставом 

IУо Сагласност подзаконских аката са Уставом и законом 

IУл Сагласност статута и  других општих аката органа АП са Уставом и законом 

IУп Сагласност уредби  и других подзаконских аката са Уставом и законом 

IIУ Оцена  уставности  закона који није проглашен 

IIIУ Решавање сукоба  надлежности 

IVУ Одлучивање о постојању повреде Устава у обављању функције председника 

Републике 

VУ Одлучивање о изборним  споровима 

VIУ Жалбе  на  одлуке  у  вези  са  потврђивањем мандата народних посланика 

VIIУ Забрана верске заједнице, политичке странке, удружења грађана, синдикалне 

организације 

VIIIУ Жалбе на  одлуке ВСС/ДВТ о престанку функције судије, ЈТ и заменика ЈТ, 

односно друге одлуке ВСС  

IXУ Жалбе  на  појединачне  акте/радње државног органа или органа јединице 

локалне самоуправе 

XУ Друге  надлежности утврђене  Уставом и  законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Општи графички приказ базе и употребљени симболи 

 
Претраживање базе судске праксе могуће је вршити по једном или више критеријума истовремено 

(сл.1 и сл.2). 

 

 

Сл.1. 

 
 



 

Кликом на ово дугме активира се претрага 

базе по задатим параметрима. 

 

Кликом на овај симбол након добијене 

листе одлука се враћа на претходну 

страницу и омогућава промена критеријума 

претраге. 

 

Овај симбол поништава све изабране 

критеријуме претраге. 

 

Овај симбол поништава садржај поља уз 

које се налази. 

 

 

Кликом на троугао отвара се фасцикла са 

пододредницама, уз могућност избора 

одговарајућег појма. 

 

Лист бокс омогућава избор једне или више 

опција са понуђене листе. 

 

Ово поље је текст бокс и служи за унос 

текста. Приликом уноса текста треба водити 

рачуна да унос одговара писму на којем је и 

web страница. 

 
Сл.2. Графички симболи и њихово објашњење 

 
 
 

Након што је изабран и задат неки од понуђених критеријума за претрагу и клика на дугме Тражи 
добијају се одлуке којe задовољавају тражене критеријуме (или порука да није пронађенa ниједнa 
одлука). Одлуке су приказане као листа са укупним бројем пронађених резултата, а добијају се као: 

  
� инфо прозор (даје основне податке о одлуци) 

  
� Html документ (садржи инфо податке и комплетан текст одлуке и омогућава читање и штампу, а 

уколико постоји и wорд верзија, преузимање садржаја) 
  

� Word формат (у овом тренутку је само један број одлука у овом формату; омогућава читање, штампање и 
евентуално преузимање) 

 

 

 

 



 Специфични критеријуми претраге одлука уставних жалби: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ознака одлуке се састоји из: 

  -класификационе ознаке одлуке која се 

бира из падајућег менија; 

-броја и године.  

Приликом претраге одлука по уставним 

жалбама у пољу „Ознака одлуке“ се бира 

класификациона ознака Уж. 

 

 

У овом пољу се иницијално нуди 

временски распон од 01.01.2007. до 

актуелног датума. Претрага по датуму 

доношења се може променити уносом 

жељеног датума или његовим избором са 

иконе календара.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

У ово поље се уноси искључиво нумерички 

податак: члан и/или став Устава који се 

тражи у одлуци, при чему се члан и став 

Устава раздвајају интерпункцијским знаком 

тачком.  

Могуће је унети више чланова и ставова 

Устава, при чему се чланови и ставови 

раздвајају један од другог 

интерпункцијским знаком тачка зарез (;).

Пример 1: ако корисник тражи само члан 32 

треба унети број 32, а ако тражи члан 32 

став 1 треба унети 32.1 

Пример 2: ако корисник тражи више 

чланова на пример чл. 32 и 58, треба унети 

32;58. 

Након избора класификационе ознаке Уж у 

рубрици Исход одлучивања се може бирати 

један или више од понуђених исхода 

одлучивања. 

 

 
 

 
 

 

У овој рубрици се из падајућег менија бира 

тражена правна област. 



 
 

У ово поље се уноси име и/или презиме 

подносиоца. При уносу имена и 

презимена треба водити рачуна да унос 

одговара писму на којем је и web 

страница. 
 

 

Кликом на троугао отвара се фасцикла са 

пододредницама до три дубине.  

Избор подоодреднице се врши 

штиклирањем кућице поред назива 

појма. Уносом кључне речи у поље 

, (које се налази у горњем 

десном углу појмовног регистра), може 

се селектовати или урадити претрага 

појмовног регистра. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Претраживање у овом пољу се може 

вршити по „појму“ или по „тачној 

фрази“ избором једног од ова два 

понуђена типа претраге. Појам или 

фраза могу да садрже једну или више 

речи. Претрагом по „појму“ или „тачној 

фрази“ ће се добити одлуке у чијем 

тексту се нађу тражене речи. После 

добијања резултата претраге поље за 

претрагу по кључним речима се налази 

изнад табеле са резултатима, тако да се 

додавањем нових речи претрага може 

додатно сужавати или мењати. 

  

 

 

Могућа је претрага и по тексту 

напомене. Напомену чини укратко 

дефинисано спорно правно питање или 

став Уставног суда, који је заузет у 

одлуци. Садржај напомене се може 

видети у инфо прозору одлуке и у 

заглављу html формата одлуке. 

 

Напомена: Новоустановљени појмовни регистар за одлуке донете по уставним жалбама ће моћи да 

се користи само у односу на одлуке донете од маја 2016. године па убудуће.



 

Специфични критеријуми претраге одлука из других надлежности Суда: 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ознака одлуке се састоји из: 

-класификационе ознаке одлуке која се 

бира из падајућег менија; 

- броја и године.  

У пољу „Ознака одлуке“ се бира тражена 

класификациона ознака. 

 

У овом пољу се иницијално нуди 

временски распон од 01.01.2007. до 

актуелног датума. Претрага по датуму 

доношења се може променити уносом 

жељеног датума или његовим избором са 

иконе календара.  

 

 

    

У ово поље се уноси искључиво нумерички 

податак: члан и/или став Устава који се 

тражи у одлуци, при чему се члан и став 

Устава раздвајају интерпункцијским знаком 

тачком.  

Могуће је унети више чланова и ставова 

Устава, при чему се чланови и ставови 

раздвајају један од другог интерпункцијским 

знаком тачка зарез (;). 

Пример 1: ако корисник тражи само члан 32 

треба унети број 32, а ако тражи члан 32 став 

1 треба унети 32.1 

Пример 2: ако корисник тражи више 

чланова на пример чл. 32 и 58, треба унети 

32;58. 

 

 
 
 

У ово поље се уноси назив оспореног акта,            

који је био предмет оцене Уставног суда. 

 
 
 
 
 
 

Кликом на троугао отвара се фасцикла са 

пододредницама са назнаком врсте 

оспорених аката. Штиклирањем и избором 

једног или више квадратића врши се избор 

врсте оспорених аката који су били предмет 

оцене. 

 

 

 



 
 

У овој рубрици се из лист бокса бира један  

или више од понуђених исхода одлучивања. 

 

 

 

Кликом на троугао и избором једне области 

отвара се фасцикла са пододредницама до 

три дубине. 

Избор подоодреднице се врши 

штиклирањем кућице поред назива појма. 

Уносом кључне речи у поље , 

(које се налази у горњем десном углу 

појмовног регистра), може се селектовати 

или урадити претрага појмовног регистра.  

 
 
 

 

У овој рубрици се из лист бокса може 

бирати једна или више одредница. Избор 

тражене одреднице се врши штиклирањем 

кућице поред назива појма. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Претраживање у овом пољу се можевршити 

по „појму“ или по „тачној фрази“ избором 

једног од ова два понуђена типа претраге. 

Појам или фраза могу да садрже једну или 

више речи. Претрагом по „појму“ или 

„тачној фрази“ ће се добити одлуке у чијем 

тексту се нађу тражене речи. После 

добијања резултата претраге поље за 

претрагу по кључним речима се налази 

изнад табеле са резултатима, тако да се 

додавањем нових речи претрага може 

додатно сужавати или мењати. 

 

Могућа је претрага и по тексту напомене. 

Напомену чини укратко дефинисано спорно 

правно питање или став Уставног суда, који 

је заузет у одлуци. Садржај напомене се 

може видети у инфо прозору одлуке и у 

заглављу html формата одлуке. 

 


