
 
У П У Т С Т В О 

 

за попуњавање обрасца уставне жалбе 
сагласно чл. 82. до 91. Закона о Уставном суду  

("Службени гласник РС", број 109/07) 
 

УВОД 
 
 Циљ овог Упутства је да Вам помогне при попуњавању уставне жалбе 
намењене овом Суду, али и при писању Ваше уставне жалбе у случају да је не желите 
поднети на обрасцу. Молимо вас зато да Упутство пажљиво прочитате пре него што 
почнете са попуњавањем обрасца уставне жалбе, односно пре него што почнете писати 
уставну жалбу, те да га поново консултујете при попуњавању појединих делова обрасца или 
при писању уставне жалбе. 
 Ваша уставна жалба мора садржати све информације које су неопходне према 
Закону о Уставном суду. Попуњени образац уставне жалбе ће се сматрати Вашом уставном 
жалбом Суду.  
 Образац се састоји од V делова. У даљем тексту следе објашњења за 
попуњавање сваког дела обрасца понаособ. На крају Упутства се налази текст одредбе чл. 82. 
до 91. Закона о Уставном суду.  
 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА УСТАВНЕ ЖАЛБЕ 
 
I  ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ (чл. 83. и 85. Закона): 
 
 Уставну жалбу могу поднети физичка и правна лица, али и њихов пуномоћник. 
Зато је ово поглавље подељено на три дела:  
 део А) који попуњавају физичка лица,  
 део А) + Б) попуњавају она физичка лица која имају пуномоћника (у том 
случају Суд ће контактирати искључиво пуномоћника; пуномоћник не мора бити адвокат; за 
подношење уставне жалбе увек мора бити издата посебна пуномоћ),  
 део Б) + В) попуњавају она правна лица која имају пуномоћника (у том случају 
Суд ће контактирати искључиво пуномоћника; пуномоћник не мора бити адвокат; за 
подношење уставне жалбе увек мора бити издата посебна пуномоћ) и 
 део В) који попуњавају правна лица. 
 Уколико више лица подноси уставну жалбу, упишите тражене податке за 
сваког од њих на посебном листу. 
 део Г)1 попуњавају и физичка и правна лица.  
 Пуно лично име, односно назив подносиоца уставне жалбе објављује се 
обавезно у случају прописаном чланом 89. став 2. Закона о Уставном суду ("Службени 
гласник РС", број 109/07) кад Суд конкретном одлуком одреди да је то начин отклањања 
штетних последица насталих услед примене оспореног акта или радње, односно као облик 
сатисфакције или правичног задовољења за подносиоца због утврђене повреде права. У 
осталим случајевима објављивање имена се обавља по претходно прибављеној сагласности 
подносиоца уставне жалбе. 
 
II  ПОДАЦИ О ПОЈЕДИНАЧНОМ АКТУ ИЛИ РАДЊИ КОЈИ СЕ ОСПОРАВА 
 Одељак II обрасца уставне жалбе подељен је на два дела: 

                                                
1 Допуна Упутства за попуњавање уставне жалбе усвојена на 45. Редовној седници Уставног суда, која је 
одржана 11. новембра 2010. године. 
 



  
 део А) појединачни акт који се оспорава, а против кога су исцрпљена сва 
правна средства (члан 82. став 2. Закона). Наиме, уставном жалбом се оспорава појединачни 
акт против ког више немате на располагању ниједно средство правне заштите Републике 
Србије. 
 Назив и доносилац појединачног акта; ознака (број) акта; датум доношења 
појединачног акта: наведите да ли се ради о пресуди, решењу, закључку, наведите тачан 
назив органа који је донео оспорени појединачни акт, а након тога упишите број под којим се 
водио поступак и кад је донет оспорени акт. 
 Датум пријема оспореног акта: упишите датум кад сте примили акт. Тај 
податак је важан јер се од њега рачуна 30 дана за подношење уставне жалбе (члан 84. 
Закона).  
 Да ли су исцрпљена сва правна средства или нису предвиђена друга правна 
средства за његову заштиту (приложити доказе о томе); да ли је постојао или постоји 
неки правни лек који није искоришћен са наводом зашто то није учињено и да ли је изјављен 
још неки правни лек и да ли је окончан поступак по њему, а ако јесте пред којим органом се 
води поступак: у овом делу наведите податке о правним лековима које сте користили; 
наведите да ли постоји могућност коришћења жалбе или коришћења неког другог правног 
лека који још нисте искористили; објасните зашто то нисте учинили... 
   
 
 део Б) радња државног органа или носиоца јавног овлашћења: (за попуну 
видети  овај одељак под А)) 

 
 

III НАВЕДИТЕ УСТАВОМ ЗАЈЕМЧЕНО ЉУДСКО ИЛИ МАЊИНСКО ПРАВО ИЛИ 
СЛОБОДУ ЗА КОЈЕ СМАТРАТЕ ДА ВАМ ЈЕ ПОВРЕЂЕНО ИЛИ УСКРАЋЕНО   

 Ово поглавље је подељено на два дела:  
 
 део А) Уставно право или слобода за коју се тврди да је повређена или 
ускраћена: 
 - уставна жалба се подноси само ради повреде неког конкретног људског права 
или слободе коју Устав јемчи сваком појединачно; Уставни суд испитује повреде уставних 
права, а не повреде закона; обавезно повежите повреду закона за коју сматрате да је учињена 
са повредом људског права или слободе коју вам јемчи Устав; свака незаконитост или 
неправилност за коју тврдите да постоји и да није отклоњена, не мора значити да вам је 
повређено неко Уставом зајемчено људско право или слобода;   
 - није довољно да само изнесете неодређену тврдњу о томе да вам је повређено 
уставно право,  
 
 део Б) Одговарајућа одредба Устава којом се то право или слобода јемчи:  
 -  није довољно да само наведете одредбу Устава за коју сматрате да садржи 
уставно право које вам је оспореним актима или радњама повређено; у једној одредби 
Устава може бити садржано више уставних права, а свако поједино од њих може бити 
повређено на више начина, или само по себи може имати више значења;  
 - важно је позвати се на одговарајућу одредбу Устава, јер свака одредба Устава 
не садржи уставно право 
 
 Будите пажљиви: Уставни суд испитује повреде само оних уставних права 
која истакнете у вашој уставној жалби.  
 
 



IV НАВЕДИТЕ У ЧЕМУ СЕ САСТОЈИ ПОВРЕДА ИЛИ УСКРАЋИВАЊЕ УСТАВОМ  
ЗАЈЕМЧЕНОГ ЉУДСКОГ ИЛИ МАЊИНСКОГ ПРАВА ИЛИ СЛОБОДЕ  

 
 Након што сте установили које је уставно право у вашем случају било 
повређено, најважнији део ваше уставне жалбе састоји се од навођења чињеница и разлога 
које сматрате битним за тврдњу да вам је повређено уставно право. 
 У овом делу обрасца наведите што прецизније на шта се тачно жалите. Кратко 
и јасно опишите чињенице које су предмет ваше уставне жалбе. Покушајте да опишете 
догађаје редом који су се десили. Наведите тачне датуме. 
  Овај део уставне жалбе можете написати и на посебном листу хартије који ће 
те приложити уз образац, као саставни део, уставне жалбе 
  

 
V  НАВЕДИТЕ ЗАХТЕВ О КОМЕ УСТАВНИ СУД ТРЕБА ДА ОДЛУЧИ 
 У овом делу кратко објасните шта желите да постигнете подношењем уставне 
жалбе (нпр. поништити појединачни акт, забранити даље вршење одређене радње, наредити 
вршење одређене радње, одредити да се уклоне штетне последице у одређеном року: 
повраћај у пређашње стање, накнада штете, објављивање судске одлуке) 
 
 
VI ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТА:    
ПАЖЊА: НЕ ШАЉИТЕ ОРИГИНАЛЕ ВЕЋ САМО ОВЕРЕНЕ ПРЕПИСЕ 
 
 Не заборавите да наведете и да приложите уз уставну жалбу све акте на које се 
позивате, као и све друге документе које желите да Уставни суд узме у разматрање 
(записнике, изјаве сведока); као доказ о датуму пријема оспореног акта, доставља се 
фотокопија повратнице. 
 
 
 
Београд, фебруар 2009. године 
 
допуна 29. септембра 2010. године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


