
УДК: 
342.565.2(497.11)
Примљено:
2. јуна 2009.
Прихваћено:
18. јуна 2009.
Оригинални 
научни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXI) VIII, vol=20
Бр. 2 / 2009.
стр. 179-204.

- 179 -

  

- 179 -

МиодрагРадојевић*
Институтзаполитичкестудије,Београд

УСТАВ НИ СУД СР БИ ЈЕ1)

Сажетак
АуторанализираположајистатусУставногсудаРе
публикеСрбије.Уставомод2006.годинејепрошире
наулогаинадлежностУставногсуда,модификована
његова унутрашња структура и иновиран положај
уставних судија. Ризици политизације приликом из
борауставнихсудија,присутнииупраксиевропских
уставнихсудова,нисусемоглиупотпуностиискљу
читиниприликомконституисањаУставногсудаСр
бије.Новенадлежностиизменилесуиосновнисмер
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зиције,утицаћеидругеоколности–општистепенде
мократизације,квалитетправногпоретка,кадровски
саставиструктурасудија,одговарајућисмештајнии
техничкикапацитети.
У чланку су уочени проблеми у нормативномрегули
сању и функционисању Уставног суда, који отвара
јупросторзатеоријскудебатуидаљуреформуове
институције.У политичком системуСрбије, оства
ривање начела владавине права, поделе власти и за
штите људских права зависиће и од успостављања
независногиефикасногУставногсуда.
Кључне речи: владавина права, Уставни суд, устав
ностизаконитост,заштитаљудскихслободаипра
ва,поделавласти,чуварустава,УставСрбије,над
лежности уставног суда, контрола уставности и

* Истраживач сарадник, ИПС у Београду.
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градње демократских институција у Србији» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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законитости,независностуставногсуда,изборсуди
јауставногсуда,мандатсудијауставногсуда.

I.УСТАВНОСУДОВАЊЕУСРБИЈИ

Rаз вој устав ног суд ства ну жно је по ве зан са од го во ром на пи та-
ње ко шти ти и ту ма чи устав. Пре ма при ста ли ца ма су ве ре но сти 

пар ла мен та, та ко ва жан за да так нео дво јив је од ка рак те ра за ко но-
дав ног те ла, јер би у су прот ном то на ру ши ло и по де лу вла сти. Аме-
рич ки су ди ја Џон Мар шал ни је де лио та кво ста но ви ште ка да је 
у сво јој пре су ди по чет ком 19. ве ка по ста вио те ме ље док три не по 
ко јој су су до ви ду жни да ис пи ту ју устав ност за ко на, што ће би ти 
при хва ће но у зе мља ма ан гло сак сон ског прав ног си сте ма. У бо ја-
зни, пак, да би су до ви узур пи ра ли власт про су ђи ва ње о устав но-
сти за ко на и под за кон ских про пи са, у јед ном бро ју зе ма ља по ве-
ра ва се по себ ном не у трал ном те лу (нпр. у Фран цу ској). У те о ри ји, 
ипак, пре вла да ва ми шље ње да су све три вла сти „по зва не да шти те 
устав...“ али да је „по треб на јед на ин ди ви дуа или те ло ко је има 
’по след њу реч’“.2)

Иде ја о уста но вља ва њу по себ ног су да чи ја је уло га да кон тро-
ли ше устав ност и за ко ни тост при хва ће на је у европ ским др жа ва ма 
у ХХ ве ку, на кон ис ку ста ва да и за ко но да вац мо же да кр ши устав, 
а да се де мо кра ти ја мо же ис ква ри ти упр кос по сто ја њу чвр стих 
пи са них прав них пра ви ла. Ханс Кел зен је раз вио иде ју хи је рар-
хи је прав них про пи са и су пре ма ти је уста ва над дру гим прав ним 
ак ти ма за јем че на по себ ним ин сти ту ци о нал ним сред ством. Сво је 
за ми сли оства рио је уво ђе њем Устав ног су да у Уста ву Аустри је од 
1920. го ди не. Упра во пр ви устав ни су до ви, на кон Дру гог свет ског 
ра та, обра зо ва ни су у бив шим то та ли тар ним др жа ва ма (Не мач ка и 
Ита ли ја) ка ко би се спре чи ло ква ре ње пар ла мен тар них ре жи ма.3) У 
не мач ком Основ ном за ко ну од 1949. го ди не, по твр ђе на је и уло га 
Устав ног су да да, по ред „чу ва ра уста ва“, шти ти људ ске сло бо де и 
пра ва. На кон из ла ска из дик та ту ре, Шпа ни ја је сле ди ла та кав при-
мер, а то су учи ни ле и пост ко му ни стич ке др жа ве. 

У на шој прав ној те о ри ји рас пра вља но је о об ли ци ма кон тро ле 
устав но сти (устав ном су до ва њу) и из ме ђу два свет ска ра та, али је 
по вест устав ног суд ства у Ср би ји от по че ла 1963. го ди не. Ју го сла-
2) К. Ј. Фри дрих, Конституционалнадемократија, ЦИД, Под го ри ца, 2005, стр. 228.
3) Ф. Ло во, Великесавременедемократије,Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 

Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 1999, стр. 87.
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ви ја је та да, као пр ва со ци ја ли стич ка др жа ва, уве ла ин сти ту ци о-
на ли зо ва ну кон тро лу устав но сти и за ко ни то сти у об ли ку устав ног 
су да.4) Устав ни су до ви су уста но вље ни у ре пу бли ка ма, а у Ср би ји 
и у по кра ји на ма као атри бу ту њи хо вог кон сти ту тив ног по ло жа ја 
у ју го сло вен ској фе де ра ци ји до 1988. го ди не. Ин сти ту ци ја устав-
ног суд ства је, по на ме ри ње них та да шњих ар хи те ка та, ва ља ло да 
су зби ја „ан ти со ци ја ли стич ке по ја ве“.5) Раз ло зи кра ха овог про јек-
та по чи ва ју у јед но пар тиј ском мо но по лу, им пле мен та ци ји нор ма-
тив них ка те го ри ја, до та да не по зна тих у ком па ра тив ном устав ном 
пра ву, и из о па че ном мо де лу (кон)фе де ра ли зма. Ипак, у овом пе ри-
о ду учи њен је зна ча јан по мак ка уоб ли ча ва њу не по сред не кон тро-
ле устав но сти прав них про пи са пу тем по себ ног др жав ног ор га на.

Устав од 1990. го ди не је рас ки нуо с тра ди ци јом со ци ја ли стич-
ког са мо у пра вља ња, пре у зео ин сти ту ци је и мо де ле функ ци о ни са-
ња ли бе рал но-де мо крат ске устав но сти па и кон тро ле устав но сти 
и за ко ни то сти. Устав ни суд је де фи ни сан као за штит ник устав но-
сти и за ко ни то сти (члан 9. став 5). Ме ђу тим, у овом пе ри о ду, до 
усва ја ња Уста ва од 2006. го ди не, Устав ни суд се су сре тао са ин-
су фи ци јен ци ја ма свог кон сти ту ци о нал ног по ло жа ја. Не до ста ци 
ње го ве нор ма тив не по зи ци је ти ца ли су се: су же не устав не уло ге, 
скром не па ле те над ле жно сти, на чи на из бо ра су ди ја и јем ста ва њи-
хо вог не за ви сно сти. С дру ге стра не, ис по љи ли су се про бле ми у 
ње го вом функ ци о ни са њу у окви ру ано мич ног устав ног по рет ка 
чи ја су обе леж ја: не ус кла ђе ност и не ко хе рент ност са ве зног и ре-
пу блич ког за ко но дав ства, не у став но по сту па ње др жав них ор га на, 
не спро во ђе ње од лу ка устав ног суд ства, по ли тич ки при ти сци на 
ње гов рад. Устав ни суд, у по след њој де це ни ји ХХ ве ка, су о ча вао 
се с не по вољ ним окру же њем у ви ду фа сад ног пар ла мен тар ног си-
сте ма с ква зи по де лом вла сти и ду бо ке еко ном ске и по ли тич ке кри-
зе. Су бјек тив не сла бо сти у ра ду Устав ног су да ис по љи ле су се као 
па сив ност, су здр жа ност у вр ше њу од ре ђе них над ле жно сти и при-
4) Устав ни суд био је обра зо ван са мо још и у Пољ ској (1982); ма да је био пред ви ђен и 

у Че хо сло вач кој Устав ним за ко ном (1968), ни кад ни је био кон сти ту и сан. Од бој ност 
пре ма ин сти ту ци ји устав ног су да у бив шим со ци ја ли стич ким др жа ва ма „об ја шња ва 
се цен трал ним по ло жа јем вр хов ног пред став нич ког те ла (пар ла мен та) као нај ви шег 
др жав ног ор га на вла сти“. О. Ни ко лић, „Ну жност и ле ги тим ност устав ног суд ства у 
де мо крат ским си сте ми ма“, Правниживот, бр. 12/1995, том IV, стр. 183.

5) „Прин цип дру штве ног са мо у пра вља ња ко ји је диг нут на сте пен устав не нор ме, по стао 
је основ ни фак тор де мо кра ти је ко ји је зах те вао суд ску кон тро лу устав но сти“. Д. Ку лић, 
Уставносудствоусвету,трећеиздање, РЈ „Ин тер пре глед“, Бе о град–За је чар, 1982, 
стр. 181.
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ме на по ли тич ког кри те ри ју ма у вр ше њу устав но суд ске функ ци је.6) 
Устав ни суд ни је имао ни прет по став ке ни ти спо соб но сти да се 
афир ми ше као ауто ри та тив ни бра ни лац Уста ва и га рант људ ских 
пра ва у овом раз до бљу.

Упр кос по ли тич ким про ме на ма у Ср би ји на по чет ку ХХI ве-
ка, ни су из вр ше не ко ре ни те ре фор ме у прав ном си сте му и по на-
ша њу но си ла ца по ли тич ке вла сти. Уред бо дав ним за ко но дав ством 
и спор ним од лу ка ма ег зе ку ти ве мул ти пли ци ра не су не у став не 
по ја ве, а по ја ви ле су се и но ве не да ће – бло ка де функ ци о ни са ња 
Устав ног су да и ње гов су коб са из вр шном вла шћу. По чет ком 2001. 
го ди не усле ди ла је па ра ли за у ра ду Устав ног су да под при ти ском 
по ли тич ких стра на ка. Ка дров ски са став Устав ног су да по пу њен је 
сре ди ном 2002. го ди не по стра нач ким кво та ма вла да ју ће ко а ли ци-
је. Слич на си ту а ци ја по но ви ће се пар го ди на ка сни је, од ок то бра 
2005. до ок то бра 2006. го ди не, ка да је Устав ни суд де лао на иви ци 
кво ру ма, а по том је ње го во функ ци о ни са ње из но ва бло ки ра но од 
ок то бра 2006. до де цем бра 2007. го ди не.

Устав ни суд је, у овом пе ри о ду, на сто јао да из гра ди кре ди би-
ли тет на од лу ка ма у ко ји ма се, пре све га, од лу чи ва ло у ве зи с при-
ме ном на че ла по де ле вла сти и ка рак те ром по сла нич ког ман да та.7) 
Ове од лу ке оспо ра ва не су од по ли тич ких стра на ка, функ ци о не ра 
Вла де и На род не скуп шти не, а њи хо ва при ме на је оп стру и ра на.8) 
Ње гов опор ту ни тет је, ме ђу тим, при су тан ка да се ни је промпт но 
огла сио по во дом про ме на за ко на, ко јим су ми мо Уста ва ме ња ни 
усло ви за из бор пред сед ни ка Ре пу бли ке. С дру ге стра не, у струч ној 
јав но сти је пре о вла да ло гле ди ште да у но вом уста ву Устав ном су ду 
мо ра би ти по ве ре но ви ше над ле жно сти, сна жни је га ран то ва на ње-
6) О то ме и: С. Ву че тић, „Уло га Устав ног су да у про це су тран зи ци је у Ср би ји“, у: Устав

нисудСрбије–усусретновомуставу, Бе о град, 2004, стр. 16; М. Ра до је вић, Приме
натеоријеподелевластиуполитичкомсистемуРепубликеСрбије, ма ги стар ски рад, 
Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2005, стр. 284–286.

7) Устав ни суд је утвр дио не у став ност од ред би За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка, по 
ко ји ма је на род ном по сла ни ку ис те као ман дат пре ис те ка вре ме на за ко је је иза бран 
пре стан ком члан ства у по ли тич кој стран ци или ко а ли ци ји на чи јој је из бор ној ли сти 
иза бран за по сла ни ка и бри са њем из ре ги стра код над ле жног ор га на по ли тич ке стран ке 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 35/2000, ви де ти Од лу ку у пред ме ту IУ – 197/02 од 27. 
ма ја 2003; као и за од бор ни ке пре ма За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви, „Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 49/99 и 27/01; и За ко на о ло кал ним из бо ри ма, „Слу жбе ни гла сник РС“, број 
33/02); Устав ни суд је оспо рио и устав ност од ред би За ко на о из ме на ма и до пу на ма За-
ко на о су ди ја ма ко ји ма је угро же на не за ви сност суд ства и на че ло по де ле вла сти („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 42/02, ви де ти Од лу ку у пред ме ту IУ – 122/02 од 11. фе бру а ра 
2003).

8) С. Чи плић, Љ. Слав нић (прир.), Устав ни суд Ср би је – че тр де сет го ди на по сто ја ња, 
Устав ни суд Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 2003, стр. 31.
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го ва не за ви сност и за шти та од по ли тич ких упли ва. То је учи ње но 
Уста вом од 2006. го ди не.

Устав од 2006. нај ве ће но ви не до но си у обла сти устав ног су-
до ва ња. Устав на де фи ни ци ја Устав ног су да је про ши ре на, јер он 
шти ти и људ ска и ма њин ска пра ва. Ме ђу тим, уста во тво рац је из бе-
гао да за ко ра чи у од ре ђе ње ње го ве прав не при ро де, по што га ни је 
уткао у од ред бу о по де ли вла сти (члан 4). Устав ни суд је фор мал но 
из ван кла сич не тро де о бе вла сти, као и ње гов прет ход ник од 1990. 
го ди не, али је – функ ци о нал но по сма тра но – „че твр та по лу га др-
жав не вла сти“.9) Ње го ва ори ги нер на уло га у оства ри ва њу вла да ви-
не пра ва по сред но је ви дљи ва у чла ну 3. Уста ва. Од ред бе о Устав-
ном су ду сме ште не су у по себ ном де лу Уста ва, што је у скла ду с 
ње го вим од ре ђе њем као по себ ног др жав ног ор га на. Устав на ре ше-
ња пред ви ђа ју: про ши ре ње по сто је ћих и уво ђе ње но вих над ле жно-
сти Устав ног су да, про ме ну на чи на из бо ра су ди ја, уста но вља ва њем 
по себ них усло ва за из бор и јем ста ва њи хо ве не за ви сно сти, као и 
уки да ње стал но сти њи хо ве функ ци је. 

II.УСТАВНИСУДСРБИЈЕУУСТАВУОД2006.ГОДИНЕ

1.НадлежностУставногсудаСрбије

У но вом уста ву про ши ре не су по сто је ће и уве де не но ве над ле-
жно сти Устав ног су да. Устав ни суд је по стао вла стан за раз ли чи те 
вр сте спо ро ва, па и оних ко ји ни су „ти пич ни устав ни спо ро ви“.10) 
То је по сле ди ца и устав ног по ло жа ја Устав ног су да чи ја је уло га да 
„шти ти устав ност и за ко ни тост и људ ска и ма њин ска пра ва“ (члан 
166. став 2). У скла ду с кон цеп ци јом „чу ва ра уста ва“, Устав ни суд 
по ред нор ма тив не кон тро ле „шти ти УРС (Устав Ре пу бли ке Ср би-
је, прим. ауто ра) од свих об ли ка ње го ве по вре де, би ло да њу чи ни 
за кон, би ло по је ди нач ни прав ни ак ти, чак и ма те ри јал не рад ње“.11) 
Ње го ва овла шће ња кре ћу се у стан дар ди ма по зна тим ком па ра тив-
ном пра ву. 
9) Слич но: З. То мић, „Уставносудство–измеђужрецаиствараоца“, у Уставнисуд

Србије–усусретновомуставу, Бе о град, 2004, стр. 67.
10) Б. Не на дић, „Пред го вор“, ЗаконоУставномсуду, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 

2008, стр. 11.
11) Та ко ђе: Р. Мар ко вић, Уставноправо,приручникзаполагањеправосудногиспита, књи-

га 1, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2008, стр. 184.
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Уста во тво рац ни је при бе гао, прав но тех нич ки по сма тра но, 
пре ци зном на во ђе њу над ле жно сти Устав ног су да. Уисти ну, он нај-
пре од ре ђу је ње го ва основ на овла шће ња ме то дом ену ме ра ци је. 
Ме ђу тим, над ле жно сти Устав ног су да „ра су те су“ у устав ном тек-
сту.12) Дру го, ка у чук од ред ба пре ма ко јој Устав ни суд „вр ши и дру ге 
по сло ве од ре ђе не Уста вом и за ко ном“ (члан 167. став 2. тач ка 6) 
до во ди нас у не до у ми цу да ли су над ле жно сти Устав ног су да mate
riaconstitutionis. Је зич ким ту ма че њем кла у зу ле о ре зер вној над ле-
жно сти ова мо гућ ност је до пу ште на, што је не спо ји во с при ро дом 
устав ног суд ства чи ја се овла шће ња мо гу од ре ди ти са мо нај ви шим 
прав ним ак том (устав ним аманд ма ни ма или устав ним за ко ном).13) 
На ша устав на прак са и тра ди ци ја не иду у при лог ова квом ту ма-
че њу. До пу шта њем за ко но дав цу да ме ња над ле жност устав ног 
су да угро зи ла би се прав на си гур ност, по де ла вла сти па и не за-
ви сност устав ног суд ства. На по слет ку, Устав по на вља од ред бу по 
ко јој Устав ни суд оба вља, од но сно вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не 
Уста вом (упор.: члан 167, став 2. тач ка 6. и члан 167. став 4) што је 
„од ли ка“ ло ше но мо тех ни ке у овом ак ту. 

Над ле жно сти Устав ног су да раз два ја мо на: 1) оп шту нор ма-
тив ну кон тро лу; 2) ре ша ва ње су ко ба над ле жно сти; 3) за шти ту пра-
ва на те ри то ри јал ну ауто но ми ју и пра ва на ло кал ну са мо у пра ву; 
4) ре ша ва ње из бор них спо ро ва; 5) ре ша ва ње о за бра ни 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 
и вер ских за јед ни ца; 6) од лу чи ва ње о по вре ди Уста ва од стра не 
пред сед ни ка Ре пу бли ке и 7) од лу чи ва ње о устав ној жал би и дру-
гим жал ба ма; 

1)Општа нормативна контрола. –Оп шта нор ма тив на кон-
тро ла је при род на, из вор на, суп стан ци јал на над ле жност устав них 
су до ва. Устав ни су до ви су овла шће ни да оце њу ју устав ност и за-
ко ни тост прав них про пи са. Над ле жно сти Устав ног су да у објек-
тив ном спо ру су про ши ре не на од лу чи ва ње о са гла сно сти за ко на 
и дру гих оп штих ака та са Уста вом, али и 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. Устав ни суд од лу чу је и о устав но сти ме ђу на род них уго-
во ра. По ред то га, он оце њу је и за ко ни тост дру гих оп штих ака та са 
12) Ви де ти: члан 44. став 3, члан 55, члан 101. став 5, члан 118. став 3, члан 148. став 2, 

члан 155, члан 161. став 4. и чл. 186–187. и 192–193. Та ко ђе: В. Пе тров, „Но ви Устав ни 
суд Ре пу бли ке Ср би је – по во дом Ми шље ња Ве не ци јан ске ко ми си је о Уста ву Ре пу бли ке 
Ср би је од 2006“, http://www.nspm.org.yu/de ba te_2007/2007_pe trov1.htm, стр. 3.

13) Ви де ти ста но ви шта: Б. Не на дић,ibidem; В. Пе тров, op.cit., стр. 3–4.
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за ко ном, са гла сност ста ту та и оп штих ака та ауто ном них по кра ји на 
и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве са Уста вом и за ко ном и са гла сност 
оп штих ака та 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 ка та, удру же ња гра ђа на и ко лек тив них 
уго во ра са Уста вом и за ко ном (члан 167. став 1. тач. 1–5. Уста ва).

По сту пак за оце ну устав но сти мо гу да по кре ну др жав ни ор га-
ни, ор га ни те ри то ри јал не ауто но ми је или ло кал не са мо у пра ве, као 
и нај ма ње 25 на род них по сла ни ка. Устав ни суд мо же еxofficioда
по кре не по сту пак. Сва ко прав но или фи зич ко ли це има пра во на 
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 (члан 168. став 1–2).

Устав ни суд по ред на кнад не оба вља и пре вен тив ну или ини-
ци јал ну кон тро лу устав но сти.14) Устав ни суд Ср би је је овла шћен и 
да вр ши оце ну устав но сти за ко на пре ње го вог сту па ња на сна гу за-
ко на (члан 169). Пре вен тив ном кон тро лом устав но сти спре ча ва се 
да не у ста ван за кон сту пи на сна гу. Прет ход на кон тро ла устав но сти 
за ко на, ко ји су из гла са ни од стра не На род не скуп шти не а ни су про-
гла ше ни од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке, по кре ће се на зах тев 
нај ма ње тре ћи не на род них по сла ни ка. Устав ни суд во ди по сту пак 
оце не устав но сти за ко на по хит ном по ступ ку, та ко да је у ро ку од 
се дам да на ду жан да до не се од лу ку. За кон о Уста ву од ре ђу је да се 
по сту пак оце не устав но сти за ко на пре ње го вог про гла ше ња во ди у 
скла ду са ро ко ви ма ко ји уре ђу је Устав (члан 66. став 4), али уста-
во тво рац је на чи нио про пуст јер ни је утвр дио пре ци зно од ка да по-
чи ње да те че рок за до но ше ње од лу ке. Ту ма че ћи члан 169. став 1. 
Уста ва и члан 66. За ко на о Устав ном су ду, рок за до но ше ње од лу ке 
о устав но сти за ко на пре ње го вог сту па ња на сна гу по чи ње да те че 
од до ста вља ња пред ло га за оце ну устав но сти, а не од да на усва ја-
ња за ко на у На род ној скуп шти ни. Оно што збу њу је у раз ра ди ин-
сти ту та пре вен тив не кон тро ле устав но сти је, ка ко је при ме ће но у 
на шој те о ри ји, не ло гич но ре ше ње ко је до пу шта да за кон ко ји је 
пред мет прет ход не оце не устав но сти, бу де про гла шен пре до но ше-
ња од лу ке Устав ног су да. Ти ме се прет ход на кон тро ла устав но сти 
пре о бра жа ва у на кнад ну кон тро лу, па ће и од лу ка Устав ног су да 
има ти ка са тор но деј ство.15)

14) О пре вен тив ној кон тро ли Устав ног су да Ср би је ви де ти: Б. Не на дић, „Прет ход на кон-
тро ла устав но сти за ко на – у све тлу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не“, Правна
ријеч, бр. 14/2008, Ба ња Лу ка, стр. 65–85.

15)  Ви де ти: члан 169. став 2–3. Уста ва. Р. Мар ко вић, Уставноправо,приручникзаполага
њеправосудногиспита,op.cit.,стр. 186–187.
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2) Решавање сукоба надлежности. –Устав ни суд је и кон-
фликт ни суд, ко ји ре ша ва су ко бе над ле жно сти: из ме ђу су до ва и 
дру гих др жав них ор га на; из ме ђу ре пу блич ких ор га на и по кра јин-
ских ор га на или ор га на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве; из ме ђу по-
кра јин ских ор га на и ор га на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве; из ме ђу 
ор га на раз ли чи тих ауто ном них по кра ји на или раз ли чи тих је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве (члан 167. став 2. Уста ва). Устав у овим 
спо ро ви ма по сту па као ар би тар ко ји од ре ђу је ор ган над ле жан за 
ре ша ва ње спор не ства ри у ме ри ту му.16) Ре ша ва ју ћи су ко бе над ле-
жно сти из ме ђу др жав них ор га на, он шти ти устав на на че ла вла да-
ви не пра ва, устав но сти и за ко ни то сти, али и по де ле вла сти и пра ва 
на по кра јин ску ауто но ми ју и ло кал ну са мо у пра ву.

3)Заштитаправанатериторијалнуаутономијуиправана
локалнусамоуправу.–Пра во на те ри то ри јал ну ауто но ми ју и ло кал-
ну са мо у пра ву је, по пр ви пут, кон сти ту ци о на ли зо ва но у прав ном 
по рет ку Ср би је Уста вом од 2006. (члан 176. став 1). Из ова квог 
ста ту са те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве сле ди и 
по себ на прав на за шти та пред Устав ним су дом. Устав ни суд, с јед не 
стра не, од лу чу је о са гла сно сти ста ту та и оп штих ака та ауто ном них 
по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве са Уста вом и за ко ном. С 
дру ге стра не, по кра јин ски и ло кал ни ор га ни вла сти мо гу, сход но 
чла ну 187. став 1. и чла на 193. став 1. Уста ва, под не ти жал бу 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 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.17) Ор ган од ре ђен ста ту том по кра јин-
ске ауто но ми је, од но сно ор ган од ре ђен ста ту том је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве мо же да по кре не по сту пак за оце ну устав но сти или за-
ко ни то сти за ко на и дру гог оп штег ак та Ре пу бли ке Ср би је или ауто-
ном не по кра ји не ко јим се по вре ђу је пра во на ло кал ну са мо у пра ву, 
од но сно пра во на по кра јин ску ауто но ми ју (члан 187. став 2. и члан 
193. став 2. Уста ва, члан 95. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви). Тре ћа 
мо гућ ност за шти те је устав на жал ба, ко ју мо же под не ти сва ко ли це 
ко је сма тра да је рад њом или ак том др жав ног ор га на или ор га ни за-
16)  Р. Мар ко вић, Уставноправо,приручникзаполагањеправосудногиспита,op.cit.,стр. 

189–190.
17)  Ви де ти и чл. 95. и 96. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, „Слу жбе ни гла сник РС“, број 

127/07. За кон о ло кал ној са мо у пра ви ис пра вља уста во твор ца па уре ђу је да се пра во 
жал бе Устав ном су ду под но си ако је оне мо гу ће но „вр ше ње над ле жно сти је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве“ (члан 96. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, „Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 129/2007).
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ци је по вре ђе но ње го во пра во на ло кал ну са мо у пра ву и те ри то ри-
јал ну ауто но ми ју. 

4) Решавање изборних спорова. – Устав но суд ско ре ша ва ње 
из бор них спо ро ва је је дан од мо де ла кон тро ле и за шти те из бор-
ног пра ва.18) По угле ду на свог прет ход ни ка од 1990, Устав Ср би-
је пред ви ђа суп си ди јар ну над ле жност Устав ног су да да од лу чу је 
о из бор ним спо ро ви ма. Да кле, Устав ни суд 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.19) То 
зна чи да за ко но да вац од ре ђу је гра ни це над ле жно сти устав ног су да 
у ре ша ва њу ове вр сте спо ро ва. 

По јам из бор ног спо ра ве зан је за тзв. не по сред не из бо ре и 
оства ри ва ње би рач ког пра ва.20) Устав ни суд мо же да по ни шти цео 
из бор ни по сту пак или са мо део ако су не пра вил но сти у то ку из-
бор ног по ступ ка до ка за не. Та ко ђе, Устав ни суд од лу чу је о жал ба ма 
на од лу ку у ве зи с по твр ђи ва њем ман да та на род них по сла ни ка ко је 
мо же под не ти кан ди дат за на род ног по ступ ка и под но си лац пред-
ло га кан ди да та (члан 79. став 1 Зо УС).

При мар на над ле жност за од лу чи ва ње о из бор ним спо ро ви ма 
при па да из бор ним ко ми си ја ма, Вр хов ном (Вр хов ном ка са ци о ном) 
су ду и над ле жним су до ви ма. Уста вом и за ко ни ма ни су пре ци зно 
утвр ђе на овла шће ња Устав ног су да, као и ме ри ла за раз гра ни че ње 
над ле жно сти ор га на за ре ша ва ње из бор них спо ро ва. Због то га је 
до ла зи ло до раз ли чи тог по сту па ња у овим вр ста ма спо ро ва и на-
ру ша ва ња на че ла вла да ви не пра ва. Устав ни суд је по во дом под не-
тих ини ци ја ти ва за ре ша ва ње из бор них спо ро ва углав ном за сту пао 
ста но ви ште о ствар ној не на дле жно сти.21) Сто га, раз ло зи сто је на 
ста но ви шту да је уста во тво рац мо гао за шти ту из бор ног пра ва пре-
ци зни је уре ди ти Уста вом. Два су мо гу ћа на чи на да се то учи ни: од-
ре ђи ва њем не по сред не за шти те из бор ног пра ва од стра не Устав ног 
су да или на во ђе њем вр ста спо ро ва ка да по сто ји ис кљу чи ва над-
ле жност Устав ног су да (нпр. по во дом из бо ра на род них по сла ни ка 
или од бор ни ка у ло кал ним пар ла мен ти ма). 
18)  За шти та из бор ног пра ва мо же би ти по ве ре на: су до ви ма, пар ла мен ту или по себ ном 

ор га ну (нпр. у Фран цу ској – Устав ном са ве ту). Ви де ти: З. Ђ. Ве љо вић, Огледиополи
тичкомпредставништвуиизборима,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 1998, 
стр. 195–203.

19)  Члан 167. став 2. тач ка 5. Уста ва.
20)  Пре ма чла ну 75. став 1. За ко на о Устав ном су ду зах тев за од лу чи ва ње о из бор ном спо-

ру 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.“

21)  С. Чи плић, Љ. Слав нић (прир.), УставнисудСрбије–четрдесетгодинапостојања
1963–2003,op.cit.,стр. 29.
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5)Решавање о забрани рада политичке странке, синдикалне
организације,удружењаграђанаиливерскезаједнице.–Под ути-
ца јем не мач ког уста ва (1949) при хва ће но је у јед ном бро ју зе ма ља 
и овла шће ње устав них су до ва да од лу чу ју о за бра ни ра да по ли-
тич ких стра на ка.22) Ова над ле жност се у те о ри ји сма тра спор ном, 
јер угро жа ва фун да мен тал но и уни вер зал но људ ско пра во – пра во 
на по ли тич ко ор га ни зо ва ње.23) С дру ге стра не, над ле жност Устав-
ног су да да од лу чу је о за бра ни ра да по ли тич ких стра на ка и дру гих 
ор га ни за ци ја ука зу је на ње го ву по ли тич ку ди мен зи ју. Ова над ле-
жност се по ја вљу је као спе ци фич на ме ра од бра не де мо крат ског 
по рет ка.

Но ви Устав Ср би је про ши ру је над ле жност Устав ног су да да 
од лу чу је о за бра ни ра да по ли тич ких стра на ка и на син ди кал не ор-
га ни за ци је или удру же ња гра ђа на (члан 167. став 3), као и на вер ске 
за јед ни це (члан 44. став 3). Уста вом су ре гу ли са ни раз ло зи за бра-
не ових удру же ња.24) Пред лог 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 
под но си Вла да, Ре пу блич ки јав ни ту жи лац или ор ган над ле жан за 
упис у ре ги стар ових удру же ња.25) 

6)ОдлучивањеоповредиУставаодстранепредседникаРепу
блике.–Уста вом Ср би је је пред ви ђе на мо гућ ност раз ре ше ња пред-
сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је у слу ча ју по вре де Уста ва (члан 118). 
Устав ни суд не по кре ће по сту пак ни ти од лу чу је о раз ре ше њу пред-
сед ни ка Ре пу бли ке, већ евен ту ал но о ње го вој по вре ди Уста ва. 
22) Ова над ле жност на шла је ме сто и у Уста ву РС од 1990. го ди не. Устав ни суд је био овла-

шћен да од лу чу је о „са гла сно сти ста ту та или дру гог оп штег ак та по ли тич ке стран ке 
или дру ге по ли тич ке ор га ни за ци је“ са Уста вом и за ко ном и „за бра ни рад по ли тич ке 
стран ке или дру ге по ли тич ке ор га ни за ци је“ (члан 125. тач ка 5. и 6).

23) На кон усва ја ња Уста ва од 1990. го ди не по сто ја ла је бо ја зан да би Устав ни суд Ср би је, 
чи је би су ди је би ле екс по нен ти по ли тич ких стра на ка на вла сти, мо гао би ти зло у по тре-
бљен за укла ња ње опо зи ци о них стра на ка. То се ни је до го ди ло, али ни су ни за бра ње не 
по ли тич ке стран ке ко сов ских Ал ба на ца ко је су де ло ва ле на се па ра ти стич кој осно ви.

24) Уста вом су за бра ње на тај на и па ра вој на удру же ња, удру же ња чи је је де ло ва ње усме ре-
но на на сил но ру ше ње устав ног по рет ка, кр ше ње 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 (члан 55. став 3–4). 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 (44. став 3. Уста ва).

25) Та ко је Сло бо дан Ра до ва но вић, в. д. Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца, упу тио Устав ном 
су ду пред лог за за бра ну ра да На ци о нал ног стро ја у ок то бру 2008. го ди не, а по том и 
Ми ни стар ство прав де, због иза зи ва ња на ци о нал не, ра сне и вер ске мр жње. Ова ор га-
ни за ци ја ни је ре ги стро ва на, али се за бра на тра жи у од но су на ње но де ло ва ње. Ви де ти: 
члан 80. став 1. За ко на о Устав ном су ду.
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На род на скуп шти на мо же по кре ну ти по сту пак за раз ре ше ње 
пред сед ни ка Ре пу бли ке на пред лог нај ма ње тре ћи не од укуп ног 
бро ја на род них по сла ни ка. Устав ни суд мо ра у ро ку од 45 да на да 
од лу чи о по сто ја њу по вре де Уста ва. По сту пак утвр ђи ва ња по вре-
де Уста ва од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке де таљ ни је је ре гу ли-
сан За ко ном о Устав ном су ду. Устав ни суд нај пре од лу чу је 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. Ако је то слу чај, Устав ни суд до ста вља акт 
На род не скуп шти не на од го вор пред сед ни ку Ре пу бли ке у ро ку ко-
ји она од ре ди. На кон 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 јој се до но си од лу ка о то ме да ли је 
пред сед ник Ре пу бли ке по вре дио Устав. Ми шље ње Устав ног су да 
не оба ве зу је На род ну скуп шти ну, већ она до но си од лу ку о раз ре-
ше њу пред сед ни ка Ре пу бли ке дво тре ћин ском ве ћи ном на род них 
по сла ни ка. 

Раз ре ше ње пред сед ни ка Ре пу бли ке је па ра по ли тич ке при ро-
де, ко ја се на ла зи на гра ни ци ње го ве прав не и по ли тич ке од го вор-
но сти. Прав ни ка рак тер овом об ли ку од го вор но сти упра во да је 
мо гућ ност да Устав ни суд утвр ди по вре ду Уста ва. Под по вре дом 
Уста ва под ра зу ме ва се по вре да духауста ва, а не ње го вог тек ста јер 
се не у став ни ак ти по вла че из прав ног по рет ка.26) 

Ме ха ни зам од го вор но сти пред сед ни ка Ре пу бли ке, уре ђен 
Уста вом Ср би је (члан 118), не од го ва ра ду ху по де ле вла сти, јер 
пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је не раз ре ша ва те ло ко је га је иза бра-
ло. У Уста ву од 1990. го ди не, то је би ло до след но из ве де но, па су 
пред сед ни ка Ре пу бли ке опозивалигра ђа ни (члан 88). Сâм по сту пак 
опо зи ва, ме ђу тим, у прак си је био не спро во див, чи ме је пред сед-
ник прак тич но учи њен „нео д го вор ним“. Сто га су у на шој те о ри ји 
ин сти ту ци ји опо зи ва пред сед ни ка Ре пу бли ке упу ће не кри ти ке, па 
се у скла ду с на ме ром сла бље ња ње го вог по ло жа ја у но вом уста ву 
при бе гло ре ше њу о ње го вом разрешењу.

Са да шње устав но ре ше ње до зво ља ва да се пред сед ник Ре пу-
бли ке лак ше мо же раз ре ши ти не го би ра ти, од стра не те ла ко је га 
ни је ни иза бра ло.27) Ва ља би ти оба зрив пре ма овом ре ше њу, по-
го то во у слу ча ју су ко ба пред сед ни ка Ре пу бли ке и пар ла мен тар не 
26) Упо ре ди ти: С. Чи плић, „Над ле жно сти и по ло жај Устав ног су да у пред ло зи ма за но ви 

Устав Ср би је“, УставнисудРепубликеСрбије(зборникрадовасасаветовања),Бе о-
град, 2004, стр. 159.

27)  Ви де ти: М. Ра до је вић, ПрименатеоријеподелевластиуполитичкомсистемуРепу
бликеСрбије, магистарскирад, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 
2005, стр. 353.
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ве ћи не, ка да би и Устав ни суд под ја ким по ли тич ким при ти сци ма, 
што је био слу чај и у про шло сти, мо гао да се ру ко во ди од лу чи ва-
њем по по ли тич кој це лис ход но сти. 

7) Одлучивањеоуставнојжалбиидругимжалбама.–Устав-
на жал ба је по себ но „ин ди ви ду ал но и суп си ди јер но прав но сред-
ство за устав но суд ску за шти ту основ них људ ских пра ва и сло бо-
да“, но ви устав ни ин сти тут иако се и ра ни је при ме њи ва ла у на шем 
прав ном по рет ку.28) Устав је про пу стио да од лу чи ва ње о устав ним 
жал би уре ди у окви ру над ле жно сти Устав ног су да, већ је то учи нио 
у по себ ном чла ну (члан 170. Уста ва). 

Устав на жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та 
или рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на 
јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју људ ска или ма њин ска пра-
ва и сло бо де. Она је суп си ди јер но прав но сред ство, јер се из ја вљу-
је ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства 
за за шти ту људ ских и ма њин ских пра ва. За ко но да вац пред ви ђа и 
из у зе так од на че ла суп си ди јер но сти, јер се устав на жал ба мо же 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 82. став 2. Зо УС).29)

Уста во тво рац ни је од ре дио ко мо же под не ти устав ну жал бу, 
већ је то пре пу стио за ко но дав цу.30) За ко но да вац је, пак, до пу стио 
ши ро ку мо гућ ност ак тив но ле ги ти ми са них ли ца да под но се устав-
ну жал бу.31) Под но си лац устав не жал бе мо же би ти сва ко ли це ко-
је сма тра да је по је ди нач ним ак том или рад њом др жав ног ор га на 
28)  Устав на жал ба је уве де на Уста вом Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је од 1992. го ди не 

(члан 124), а по том пред ви ђе на и Устав ном по ве љом др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на 
Го ра (члан 46). Бо са Не на дић за кљу чу је да је њен „нор ма тив ни оквир био ску чен и да је 
до жи ве ла бе зна чај ну при ме ну у прак си“. Б. Не на дић, „Устав ни суд Ср би је као ’жал бе-
ни суд’“, Правнаријеч,бр. 10/2007, Удру же ње прав ни ка Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка, 
2007, стр. 178.

29)  О то ме ви ше: С. Ли лић, „Да ли је устав на жал ба ефи ка сан прав ни лек за су ђе ње у ра-
зум ном ро ку?“, АналиПравногфакултетауБеограду,бр. 2/2007, стр. 67–85.

30)  У де лу на ше прав не те о ри је сма тра се да је кру пан про пуст уста во твор ца про пу шта ње 
уста во твор ца да од ре ди но си о це пра ва на устав ну жал бу. Ви де ти: Р. Мар ко вић, „Устав 
Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не – кри тич ки по глед“, АналиПравногфакултетау
Београду,бр. 2/2006, стр. 26–27; В. Пе тров, „Но ви Устав ни суд Ре пу бли ке Ср би је“, op.
cit.,стр. 6; О. Ву чић, „Но ви Устав Ре пу бли ке Ср би је“, Правнаријеч,бр. 10/2007, Ба ња 
Лу ка, стр. 141.

31)  Устав на жал ба се мо же под не ти са мо пре ко адво ка та у Шпа ни ји. То је еко но мич ни је 
ре ше ње за Устав ни суд, јер се та да рет ко де ша ва да он од ба цу је устав не жал бе због 
то га што не ис пу ња ва ју про це сне прет по став ке. Ре ше ње на шег за ко но дав ца омо гу ћа ва 
да се стран ка осло бо ди тро шко ва ан га жо ва ња адво ка та, ко ри сте ћи пра во на бес плат ну 
прав ну по моћ.
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по вре ђе но или ус кра ће но људ ско или ма њин ско пра во. На осно ву 
ње го вог овла шће ња устав ну жал бу мо же под не ти и дру го фи зич ко 
ли це, 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 83. Зо УС). Устав-
на жал ба се из ја вљу је у ро ку од 30 да на од 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. Овај рок ни је пре клу зи ван, па Устав-
ни суд пред ви ђа и до пун ске ро ко ве (ви де ти члан 84. Зо УС). 

Устав ни суд Ср би је од лу чу је и о жал ба ма у ве зи с по твр ђи ва-
њем (ве ри фи ка ци јом) ман да та на род них по сла ни ка (члан 101. став 
5. Уста ва), жал би про тив од лу ка Ви со ког суд ског са ве та о пре стан-
ку су диј ске функ ци је (члан 148. став 2. Уста ва), жал би на од лу ку 
о пре стан ку ду жно сти јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца 
(члан 161. став 4. Уста ва), жал би про тив од лу ка Ви со ког са ве та 
суд ства (члан 155. Уста ва), жал би ор га на од ре ђе ног ста ту том ауто-
ном не по кра ји не ако се по је ди нач ном рад њом 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 (члан 187. став 1. Уста-
ва), жал би ко ју мо же да под не се ор ган од ре ђен ста ту том оп шти-
не ако се по је ди нач ном рад њом 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 оп шти не, од но сно је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.32) То су 
раз ли чи та прав на сред ства и по себ не над ле жно сти Устав ног су да, 
ко је се раз ли ку је по сво јој про це сно прав ној и ма те ри јал но прав ној 
при ро ди од устав не жал бе.33)

Устав ни суд Ср би је је на до бром пу ту, на осно ву ана ли зе по-
да та ка о ње го вом ра ду из 2008. го ди не, да се пре о бра зи у „жал-
бе ни суд“ и нај ви шу ин стан цу за шти те људ ских пра ва у до ма ћем 
прав ном си сте му. Уво ђе ње устав не жал бе је, ка ко ста ти сти ка ра да 
Устав ног су да све до чи, ви ше стру ко по ве ћа ло и број пред ме та у од-
но су на ра ни ји пе ри од.34) 

32)  Члан 96. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви.
33)  О то ме ви ше: Б. Не на дић, „Устав ни суд Ср би је као ’жал бе ни суд’“, op.cit., стр. 179; Р. 

Мар ко вић, „Устав ни суд у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не“, АналиПравног
факултетауБеограду,бр. 2/2007, стр. 37. 

34)  Устав ни суд је при мио се дам и по пу та ви ше пред ме та у 2008. у од но су на 2006. го-
ди ну. Устав ном су ду је упу ће но 1567 устав них жал би и око 220 пред ме та из обла сти 
нор ма тив не кон тро ле. Ви де ти: ПрегледрадаУставногсудау2008.години,http://www.
ustav ni.sud.sr.gov.yu/ve sti/ve sti_full.php?idve sti=167 
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2.СТРУКТУРАИОРГАНИЗАЦИЈА

Устав од 2006. го ди не је из ме нио над ле жност, али и ор га ни за-
ци ју и струк ту ру Устав ног су да Ср би је. Но ви не се ти чу бро ја су ди-
ја, на чи на њи хо вог из бо ра и јем ста ва њи хо ве не за ви сно сти. Сми-
сао ових про ме на је да се струк ту ра и ор га ни за ци ја Устав ног су да 
ускла ди са оби мом над ле жно сти и на че лом по де ле вла сти.

БројсудијаУставногсудаСрбије.–Број су ди ја Устав ног су-
да по ве ћан је у Уста ву на 15 (члан 172, став 1. Уста ва), у од но су 
на де вет ко ли ко их је би ло по Уста ву од 1990. Та кво опре де ље ње 
је у скла ду с про ши ре ним и но вим над ле жно сти ма Устав ног су да, 
по тре бом ре ша ва ња пред ме та на сле ђе них из прет ход ног пе ри о да, 
али и тен ден ци јом ко ја је при сут на у ком па ра тив ном пра ву.35) Ср-
би ја, упо ред но прав но по сма тра но, при па да гру пи зе ма ља с ве ћим 
бро јем устав них су ди ја (ви де ти та бе лу 1). У овом слу ча ју, при ме-
ћу је мо да ве ли чи на зе мље (ње на те ри то ри ја и број ста нов ни ка) не 
игра ју уло гу у од лу чи ва њу у кре и ра њу над ле жно сти и струк ту ре 
устав ног су да, већ да у тзв. пост ко му ни стич ким си сте ми ма, као 
по сле ди ца ин сти ту ци о на ли зо ва не кон тро ле за шти те људ ских сло-
бо да пу тем устав них жал би, ра сте и број су ди ја устав них су до ва. 
Прак са Устав ног су да Ср би је у ми ну лом пе ри о ду је по твр ди ла ста-
но ви ште уста во твор ца, јер је при лив но вих пред ме та уве ћан при-
ме ном но вих устав них ре ше ња. 
Та бе ла 1. – При каз бро ја су ди ја у упо ред но прав ним си сте ми ма36)

Број 
су ди ја Др жа ва

3 Мал та
4 Ан до ра
6 Мол да ви ја
7 Цр на Го ра (пет су ди ја до 2007) 
9 Фран цу ска (Др жав ни са вет), Ал ба ни ја, Ру му ни ја, Ма ке до ни ја, Бо сна и 

Хер це го ви на, Сло ве ни ја, Ли тва ни ја, Ср би ја (1990–2006)
10 Сло вач ка (до 2002)
11 Бу гар ска
12 Шпа ни ја, Пољ ска, Бел ги ја, Сло вач ка (од 2002)
13 Хр ват ска, Пор ту гал 
14 Аустри ја
15 Ита ли ја, Ср би ја (од 2006), Че шка, Ма ђар ска, Пољ ска, 
16 Не мач ка
18 Укра ји на, Бе ло ру си ја
19 Ру си ја

35)  Ви де ти: Р. Мар ко вић, „Устав Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не – кри тич ка ана ли за“, 
АналиПравногфакултетауБеограду, бр. 2/2006, стр. 23–24; Б. Не на дић, „Пред го вор“, 
ЗаконоУставномсуду, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2008, стр. 22; О. Ву чић, „Но-
ви Устав Ре пу бли ке Ср би је“, Правнаријеч, бр. 10/2007, Ба ња Лу ка, стр. 137.

36)  За по тре бе овог на уч ног ра да опре де ли ли смо се за при каз бро ја су ди ја устав них су до-
ва у др жа ва ма на под руч ју Евро пе.
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Начин избора судијаУставног суда. –Су ди је Устав ног су да 
би ра ла је На род на скуп шти на на пред лог пред сед ни ка Ре пу бли ке 
по Уста ву од 1990. го ди не. Ова квим на чи ном из бо ра обез бе ђи вао 
се ви сок сте пен њи хо ве ле ги тим но сти, али је по сто ја ла опа сност 
од по ли ти за ци је њи хо вог из бо ра и на ру ша ва ња на че ла по де ле вла-
сти. На и ме, у по ступ ку из бо ра су ди ја Устав ног су да ни су уче ство-
ва ли пред став ни ци суд ске вла сти и вла де, а уло га по сла нич ке ве-
ћи не је би ла акла ма тив на. 

Пре ма но вим устав ним ре ше њи ма, у из бо ру устав них су ди ја 
уче ству ју све три гра не др жав не вла сти. Тре ћи ну од укуп ног бро-
ја су ди ја Устав ног су да би ра На род на скуп шти на, тре ћи ну име ну-
је пред сед ник Ре пу бли ке, а пре о ста лих пет су ди ја оп шта сед ни ца 
Вр хов ног ка са ци о ног су да (члан 172, став 2. Уста ва). У скла ду с 
на че лом по де ле вла сти, ис так ну та је и са рад ња и ме ђу за ви сност 
др жав них ор га на у њи хо вом из бо ру. На род на скуп шти на би ра пет 
су ди ја Устав ног су да од 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 Устав ног су-
да од 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 од 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 (члан 172, став 3). 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 с 
те ри то ри је ауто ном них по кра ји на. 
Та бе ла 2. Мо де ли из бо ра су ди ја устав ног су да пре ма ор га ну ко ји 

их би ра
Избородстране
Парламента

Избородстранешефа
државе Мешовитиизбор1

Не мач ка, Пољ ска, Ма-
ђар ска, Ма ке до ни ја, 
Ли тва ни ја, Ру си ја, Сло-
ве ни ја, Пор ту га ли ја,2 
Хр ват ска, Цр на Го ра, 
БиХ,3 Бел ги ја,4 Ср би ја 
(од 1990. до 2006)

Аустри ја, Шпа ни ја, Че-
шка, Сло вач ка, Дан ска, 
Пољ ска, Ал ба ни ја, 

Ита ли ја (члан 135. 
Уста ва),5 Бу гар ска 
(члан 147. Уста ва), 
Ср би ја, Сло вач ка 
(члан 134. Уста ва), 
Бе ло ру си ја, Укра ји на 
(члан 148. Уста ва), 
Мол да ви ја,

Уста во тво рац је но вим мо де лом из бо ра су ди ја на сто јао да га-
ран ту је не за ви сност Устав ног су да и при ме ну прин ци па по де ле 
вла сти. Ком па ра тив но по сма тра но, у ве ћи ни зе ма ља из бор су ди ја 
устав ног су да је у над ле жно сти пар ла мен тар не ве ћи не. Ме ђу тим, 
све ве ћи број зе ма ља при хва та ита ли јан ски мо дел (ви де ти та бе лу 
2).37) 
37) О то ме ви ше: R. Po dol njak, „Iz bor su da ca Ustav nog su da Re pu bli ke Hr vat ske u kom pa ra-

tiv noj per spek ti vi“, ZbornikradovaPravnogfakultetauZagrebu, br. 3/2007, Za greb, стр. 
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Устав ни суд Ре пу бли ке Ср би је је кон сти ту и сан у кр њем са-
ста ву, из бо ром 10 су ди ја Устав ног су да у де цем бру 2007. го ди не. 
Та кву мо гућ ност пред ви део је Устав ни за кон (члан 9), али су при 
то ме пре кр ше ни ро ко ви јер је из бор од но сно име но ва ње су ди ја 
Устав ног су да тре ба ло из вр ши ти нај ка сни је до кра ја пр вог ре дов-
ног за се да ња На род не скуп шти не (у ма ју 2007). И при ли ком пр вог 
име но ва ња устав них су ди ја по ја ви ле су се при мед бе и кри ти ке о 
по ли ти за ци ји њи хо вог из бо ра и стра нач кој тр го ви ни, a на кон три 
го ди не од до но ше ња Уста ва, још се ни су сте кли усло ви да се из вр-
ши из бор пре о ста лих су ди ја Устав ног су да ко је се име ну ју са за јед-
нич ке ли сте Ви со ког са ве та суд ства и Др жав ног ве ћа бу ду ћи да и 
да ље ни су иза бра не су ди је Вр хов ног ка са ци о ног су да.

УсловизаизборсудијаУставногсуда.–Устав од 1990. го ди не 
ни је пред ви ђао по себ не усло ве за из бор су ди ја Устав ног су да, из-
у зев оп штих усло ва ко ји се зах те ва ју за рад у др жав ним ор га ни ма 
вла сти.38) Та кво ре ше ње у прак си је по го до ва ло ла ич ком ка рак те-
ру ове ин сти ту ци је, па је из ве сно вре ме и пред сед ник УС РС по 
струч ној во ка ци ји био еко но ми ста. Ова кво ста но ви ште је у скла ду 
с док три ном по ко јој кон тро ла устав но сти ви ше ин кли ни ра за ко но-
дав ној, а ма ње суд ској функ ци ји. Та кво ре ше ње по го ду је по ли ти-
за ци ји при ли ком из бо ра су ди ја и ума њу је ефи ка сност ра да Устав-
ног су да. Прав ни фа кул тет сма тра се „до њом гра ни цом“ у по гле ду 
струч не ква ли фи ка ци је устав них су ди ја. По сле ди ца та квог при сту-
па мо же би ти по ја ва екс пер то кра ти је,39) ели ти за ци је ове ин сти ту-
ци је, та ко да прав ни струч ња ци и про фе со ри прав них фа кул те та 
пре о вла ђу ју у ње го вом са ста ву, што по твр ђу је и при мер Устав ног 
су да РС у ко ме по ло ви ну од име но ва них су ди ја чи не про фе со ри на 
прав ним фа кул те ти ма.

Устав од 2006. уре ђу је по себ не усло ве за из бор устав них су-
ди ја:

– правничкообразовање–Устав ни су ди ја мо ра да бу де „ис-
так нут прав ник“.40) У ве ћи ни европ ских устав них су до ва, 
услов за из бор је прав нич ко обра зо ва ње устав них су ди ја.41) 

557–563.
38)  Слич но је ре ше ње у Фран цу ској.
39)  О то ме и: H. Shol ler, „Ustav no sud stvo u po li tič kom pro ce su“, op.cit.стр. 86.
40)  Ма ке до ни ја, Цр на Го ра, у Сло ве ни ји се ко ри сти стан дард (прав ни струч њак), у Хр ват-

ској се су ди ја би ра из ре до ва ис так ну тих прав ни ка „по себ но су ди ја, др жав них адво ка-
та, адво ка та, уни вер зи тет ских про фе со ра“ (члан 125. Уста ва РХ).

41)  Ви де ти оп шир ни је: Б. Не на дић, „Усло ви за из бор су ди ја устав ног су да – као јем ство 
су диј ске не за ви сно сти“, op.cit.,стр. 241. 
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У зе мља ма са сна жном устав ном тра ди ци јом иде се и ко рак 
да ље па се као по се бан услов на во ди да кан ди да ти за су ди је 
устав них су ди ја при па да ју од ре ђе ним прав ним за ни ма њи ма 
(Шпа ни ја) или ис пу ња ва ју услов за из бор у су диј ска зва ња 
(Не мач ка). У по је ди ним устав ним си сте ми ма, кан ди да ти за 
су ди је устав них су до ва, по ред прав нич ког обра зо ва ња, мо-
ра ју има ти и мо рал ни углед (Че шка, Бу гар ска, Ру си ја, у Бо-
сни и Хер це го ви ни су ди ја Устав ног су да мо ра да има и „ви-
со ки мо рал ни углед“ [члан VI, 1b Устава]);

– професионалноискуство–Кан ди дат за су ди ју Устав ног су-
да мо ра има ти нај ма ње 15 ис ку ства у прав ној стру ци. Про-
фе си о нал но ис ку ство је углав ном до пун ски услов ко ји се 
по ја вљу је у устав ним си сте ми ма ко ји зах те ва ју прав нич ко 
обра зо ва ње;

 – старосницензус–Кан ди дат за су ди ју Устав ног су да мо ра да 
има на вр ше них 40 го ди на ста ро сти.42) Са гле да ва ње сло же-
них устав но прав них про бле ма зах те ва не са мо прав нич ко, 
већ и од ре ђе но жи вот но ис ку ство па у по је ди ним устав ним 
си сте ми ма на и ла зи мо и на ста ро сни цен зус као услов за из-
бор су ди је устав ног су да.

Јемстванезависности.–Упо зна ли смо се са устав ним ре ше-
њи ма ко ја сло же ним по ступ ком и про пи си ва њем усло ва за из бор 
устав них су ди ја на сто је да обез бе де до след ни ју при ме ну на че ла 
по де ле вла сти и за јем че за шти ту од по ли тич ких при ти са ка. Устав 
Ср би је, у раз ра ди устав ног по сту ла та, уре ђу је и га ран ту је не за ви-
сно сти устав них су ди ја ко је се од но се и на ман дат, не спо ји вост 
оба вља ња функ ци је су ди је Устав ног су да с дру гим функ ци ја ма, 
иму ни тет, пре ста нак функ ци је и ма те ри јал ни по ло жај. 

Устав Ср би је, за раз ли ку од свог прет ход ни ка, уки нуо је стал-
ност функ ци је су ди је Устав ног су да, огра ни чио њи хов ман дат на 
де вет го ди на и до зво лио да два пу та мо гу би ти иза бра ни. То ре-
ше ње че сто је за сту пље но у ком па ра тив ној прак си,43) иако у ма-
њој ме ри га ран ту је не за ви сност су ди ја устав них су до ва не го стал-
ност оба вља ња суд ске функ ци је. О овом пи та њу у те о ри ји по сто је 
42)  Та кво ре ше ње на ла зи мо и у Сло ве ни ји, Бел ги ји, Бу гар ској, Не мач кој и Ру си ји.
43) Ду жи ну ман да та од де вет го ди на по зна ју устав ни си сте ми Ита ли је, Шпа ни је, Сло ве-

ни је, БиХ, Цр не Го ре, Ру му ни је, Че шке... Ва ри јан та ре ше ња о де ве то го ди шњем ман да-
ту устав них су ди ја је мо гућ ност њи хо вог ре и збо ра (Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја, Бу гар ска, 
Ли тва ни ја). Упо ре ди ти: Б. Не на дић, „Ду жи на тра ја ња ман да та су ди ја устав них су до ва 
у упо ред ном пра ву“, ГласникАдвокатскекомореВојводине, бр. 2–3/2005, Адво кат ска 
ко мо ра Вој во ди не, Но ви Сад, стр. 120–132.



- 196 -

УСТАВНИСУДСРБИЈЕМиодрагРадојевић

опреч на ми шље ња,44) али су рет ки уста ви (по пут аустриј ског и тур-
ског) ко ји до зво ља ва ју стал ност оба вља ња устав но суд ске функ ци-
је. У упо ред ном пра ву од ре ђу је се ман дат су ди ја устав них су до ва у 
ду жем вре мен ском тра ја њу од пар ла мен тар ног и до зво ља ва њи хов 
ре и збор ка ко би се из бе гле зам ке по ли тич ких при ти са ка и уце на. 
Вре мен ски огра ни че ним ман да том не на ру ша ва се не за ви сност су-
ди ја устав ног су да и омо гу ћа ва се њи хо ва не при стра сност у од лу-
чи ва њу. Ар гу мент у при лог овом ста ву је и да, за раз ли ку од суд ске 
функ ци је, функ ци ја су ди је устав ног су да ни је про фе си ја, већ „јав-
на функ ци ја оро че ног вре мен ског тра ја ња“, па би ње но вр ше ње 
тре ба ло ве за ти за од ре ђе ни вре мен ски пе ри од.45) 

За бра ном су ко ба ин те ре са шти ти се ин те гри тет и не за ви сност 
оба вља ња функ ци је су ди је устав ног су да и ин сти ту ци је Устав ног 
су да. Устав уре ђу је да су ди ја Устав ног су да не мо же да вр ши дру гу 
јав ну или про фе си о нал ну функ ци ју, ни ти по сао (члан 173. став 2) и 
за бра њу је устав ним су ди ја ма члан ство у по ли тич кој стран ци (члан 
15. став 1). Из у зе так од за бра не су ко ба ин те ре са су ди је Устав ног 
су да не од но си се на на став ни ке прав них фа кул те та у зва њи ма ре-
дов ног или ван ред ног про фе со ра, као и де ло ва ње у кул тур но-умет-
нич ком, ху ма ни тар ном, спорт ском или дру гом удру же њу за ко је се 
не при ма на кна да (члан 16. став 2. и 4. Зо УС). Ове од ред бе ни су 
де таљ ни је уре ђе не, јер се и За кон о спре ча ва њу су ко ба ин те ре са не 
од но си на су ди је ре дов них су до ва и су ди је Устав ног су да али мо же 
би ти од по мо ћи у ту ма че њу на ве де них од ред би.46) 

Су ди је устав ног су да не сме ју би ти из ло же ни при ти сци ма да 
због из ра же ног ми шље ња или гла са ња у вр ше њу сво је функ ци-
је мо гу би ти по зва ни на кри вич ну или дру гу вр сту од го вор но сти 
(иму ни тет нео д го вор но сти). Иму ни тет су ди ја Устав ног су да је по 
оби му ши ри од иму ни те та су ди ја ре дов них су до ва, а као и у прет-
ход ном уста ву (члан 126. став 4. и 5) из јед на чен с по сла нич ким 

44)  Вре мен ски огра ни че ни ман дат из ла же су ди ју устав ног су да мо гућ но сти да због при-
ти са ка нео бјек тив но од лу чу је. Ње го ва на вод на не по доб ност за по ли тич ке цен тре мо ћи 
мо гла би да бу де санк ци о ни са на ус кра ћи ва њем ре и збо ра у на ред ном ман да ту. По себ но 
у зе мља ма с крх ком де мо кра ти јом, вре мен ски огра ни че ни ман дат ства ра по слу шнич-
ко устав но су до ва ње. О то ме и: Не на дић Бо са, „Јем ства не за ви сно сти су ди ја Устав ног 
су да у но вом Уста ву Ре пу бли ке Ср би је“, http://www.in for ma tor.co.rs/in for ma tor/tek sto vi/
jem stva_107.htm, стр. 2.

45)  Р. Мар ко вић, Уставноправо,приручникзаполагањеправосудногиспита,op.cit.,стр. 
179.

46)  Та ко нпр. он од ре ђу је шта се сма тра „јав ном функ ци јом“. Ви де ти члан 2. став 2. и 3. 
За ко на о спре ча ва њу су ко ба ин те ре са при вр ше њу јав них функ ци ја, „Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 43/04.
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иму ни те том. О иму ни те ту су ди ја, ме ђу тим, ви ше не од лу чу је На-
род на скуп шти на већ Устав ни суд (члан 173. став 2). Су ди ја Устав-
ног су да у то ку тра ја ња свог ман да та ужи ва и иму ни тет не по вре ди-
во сти (про це сни иму ни тет), од но сно без од лу ке Устав ног су да не 
мо же се про тив ње га во ди ти кри вич ни или дру ги по сту пак у ко јем 
би му се мо гла из ре ћи ка зна за тво ра ни ти би ти при тво рен, из у зев 
ако 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.47)

Су ди ји Устав ног су да пре ста је ду жност ис те ком ман да та на 
ко ји је иза бран или име но ван, на ње гов зах тев, у слу ча ју ис пу ње-
ња усло ва за од ла зак у ста ро сну пен зи ју и у слу ча ју ње го вог раз-
ре ше ња. 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 
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. По сту пак за раз ре ше ње мо гу по кре ну ти На-
род на скуп шти на, пред сед ник Ре пу бли ке и Вр хов ни ка са ци о ни суд 
а Устав ни суд мо же по кре ну ти ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка 
за раз ре ше ње. Устав ни суд спро во ди по сту пак и кон ста ту је ис пу-
ње ност усло ва за раз ре ше ње су ди је Устав ног су да.48)

Га ран ти ја не за ви сно сти устав ног су да је и ње гов ма те ри јал ни 
по ло жај, ко ји се ис по ља ва у од ре ђе ној бу џет ској са мо стал но сти и 
за ра да су ди ја. Сред ства за рад и функ ци о ни са ње Устав ног су да Ср-
би је обез бе ђу ју се на ње гов пред лог у бу џе ту (члан 28. Зо УС). 

ЗАКЉУЧАК

Устав ном су ду Ср би је је по ве ре на ве ћа уло га и зна чај у устав-
ном си сте му на кон 2006. го ди не. Но вим уста вом су про ши ре не 
над ле жно сти Устав ног су да, мо ди фи ко ва на ње го ва уну тра шња 
струк ту ра и ино ви ран устав ни по ло жај устав них су ди ја. На од ре-
ђи ва ње бро ја и на чи на из бо ра су ди ја ути цао је „ита ли јан ски ре-
цепт“, ко ји обез бе ђу је уче шће све три гра не др жав не вла сти у фор-
ми ра њу Устав ног су да. При то ме се ни су мо гли ис кљу чи ти ри зи ци 
по ли ти за ци је при сут ни и у прак си европ ских устав них су до ва.49) 

47)  Ви де ти од ред бу чла на 103. Уста ва ко ја уре ђу је иму ни тет на род них по сла ни ка.
48)  Ви де ти: члан 174. Уста ва и члан 15. За ко на о Устав ном су ду.
49) О то ме ви ше: H. Shol ler, „Ustav no sud stvo u po li tič kom pro ce su“, Političkamisao, br. 

1/1998, Za greb, стр. 86; Ханс Кел зен је при знао да је „бо ље при хва ти ти за ко ни то уче-
шће по ли тич ких пар ти ја у из бо ру су да уме сто њи хо вог по тај ног, па са мим тим и не-
кон тро ли са ног ути ца ја“, док Фи лип Ло во за кљу чу је да ути цај по ли тич ких стра на ка 
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Но ве над ле жно сти ме ња ју и основ ни смер функ ци о ни са ња Устав-
ног су да ко ји се од „ка са тор ног су да“, од но сно су да ко ји вр ши пре 
све га нор ма тив ну кон тро лу (кон тро лу устав но сти и за ко ни то сти), 
пре о бра жа ва у „жал бе ни суд“, пр вен стве но по сту па ју ћи по устав-
ним жал ба ма. 

На ефи ка сност ра да Устав ног су да, из у зев ње го ве устав не по-
зи ци је, ути чу и дру ге окол но сти – оп шти сте пен де мо кра ти за ци је, 
ква ли тет прав ног по рет ка, ка дров ски са став и струк ту ра су ди ја... 
Не за ви сност и са мо стал ност је при мар на прет по став ка за ле ги-
тим но по сту па ње устав них су до ва, ко ју са гле да ва мо у кон тек сту 
опе ра ци о на ли за ци је га ран ци ја и не мо гућ но сти по ли тич ких ути ца-
ја на до но ше ње од лу ка. 

На ве де не прет по став ке за де ло твор но по сту па ње Устав ног су-
да ни су на аде ква тан на чин уста но вље не у по ли тич ком си сте му 
Ср би је: ни зак сте пен по ли тич ке кул ту ре и оштри су ко би по ли тич-
ких стра на ка, не кон зи стен прав ни си стем и прав не пра зни не, не-
по пу ње ност ка дров ског са ста ва јер тре ћи на су ди ја ни је иза бра на 
и на кон три го ди не од усва ја ња Уста ва, пре о бим на де лат ност (око 
900 не ре ше них пред ме та из прет ход ног пе ри о да и ви ше стру ко уве-
ћа ње при мље них пред ме та), нео д го ва ра ју ћи сме штај ни и тех нич ки 
ка па ци те ти и струк ту ра су ди ја. Та ко је се ди ште Устав ног су да Ср-
би је у Бе о гра ду, у згра ди ко ју де ли са дру гим др жав ним ор га ни ма. 
Ка ко би се и сим бо лич но га ран то ва ла не за ви сност овог ор га на и 
по де ла вла сти устав но суд ство има соп стве ни сме штај ни обје кат 
у по је ди ним европ ским др жа ва ма, а ње го во се ди ште се на ла зи из-
ван пре сто ни це (нпр. у Че шкој, Ру си ји, Не мач кој), па би ре ци мо и 
се ди ште Устав ног су да Ср би је мо гло би ти у Кра гу јев цу. По се бан 
про блем у ра ду Устав ног су да је и чи ње ни ца да по ло ви ну иза бра-
них су ди ја Устав ног су да чи не уни вер зи тет ски на став ни ци, чи ји 
је рад ни од нос на ма тич ним прав ним фа кул те ти ма. Та кав њи хов 
ста тус, прак тич но уго вор но ан га жо ва них са рад ни ка, мо же ути ца ти 
на ква ли тет оба вља ња ду жно сти су ди је Устав ног су да. Из у зет ком 
од ин ком па ти бил но сти од оба вља ња дру гих јав них или про фе си-
о нал них функ ци ја или по сло ва, уста во тво рац је на пра вио ком про-
мис ка ко би ис пу нио зах те ве про фе со ра прав них фа кул те та. Oни 
ни су при хва та ли кан ди да ту ре за су ди је устав них су до ва, јер су до-

на функциoнисање устав них су до ва „сва ка ко ни је скри вен, али га је у сва ком слу ча ју 
не мо гу ће кон тро ли са ти“. Ф. Ло во, op.cit., стр. 88.
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ла зи ли у не по вољ ни ји рад ни ста тус.50) Шта ви ше, де ша ва ло се и да 
су ди ја на пу сти сво ју функ ци ју због од ла ска на ме сто уни вер зи тет-
ског на став ни ка. На ефи ка сност ра да мо же ути ца ти и окол ност да 
Устав ни суд од лу чу је са мо у пле ну му, а не и у ве ћи ма чи ме би се 
рас те ре ти ла про це ду ра и на чин од лу чи ва ња. На ве де ни про бле ми у 
нор ма тив ном ре гу ли са њу и функ ци о ни са њу Устав ног су да отва ра-
ју про стор за те о риј ску де ба ту и да љу ре фор му ове ин сти ту ци је. 

У са вре ме ним прав ним си сте ми ма, устав ним су до ви ма је на-
ме ње на уло га чу ва ра уста ва и ње го вих основ них вред но сти. У пр-
ви мах, ове вред но сти се де ши фру ју функ ци јом устав ног су да да 
об у зда са мо во љу др жав них вла сти и за јем чи нео ту ђи ве људ ске 
сло бо де и пра ва. За шти том основ них људ ских сло бо да и пра ва и 
по де лом вла сти, устав ни су до ви ус по ста вља ју и кон сти ту ци о нал ну 
вла да ви ну. На ве де не уло ге устав ног су да све до че и о по ли тич кој 
ди мен зи ји овог ор га на, јер он бра ни прав ни по ре дак ко јим се ре-
гу ли шу основ ни дру штве ни и по ли тич ки од но си.51) У по ли тич ком 
си сте му Ср би је, оства ри ва ње на че ла прав не др жа ве и вла да ви не 
пра ва, по де ле вла сти и за шти те људ ских пра ва усло вље но је и ус-
по ста вља њем не за ви сног и ефи ка сног Устав ног су да.
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• Устав ни суд Бу гар ске – www.con stco urt.bg.
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• Устав ни суд Гру зи је – www.con stco urt.gov.ge/
• Устав ни суд Ита ли је – www.cor te co sti tu zi o na le.it/
• Устав ни суд Јер ме ни је – www.con co urt.
• Устав ни суд Ла тви је – www.satv.ti e sa.go.Iv/
• Устав ни суд Ли тва ни је – www.Irkt.It/ 
• Устав ни суд Ма ђар ске – www.mkab.hu/
• Устав ни суд Ма ке до ни је – www.usud.gov.mk
• Устав ни суд Мал те – www.mjha.gov.mt
• Устав ни суд Мол да ви је – www.con stco urt.md/
• Устав ни суд Не мач ке (Фе де рал ни Устaвни суд Не мач ке) – www.bun-

de sver fas sung sge richt.de
• Устав ни три бу нал Пољ ске – www.trybu nal.gov.pl
• Устав ни три бу нал Пор ту га ли је – www.tri bu nal con sti tu ti o nal.pt
• Устав ни суд Ру му ни је – www.ccr.ro
• Устав ни суд Ру си је (Устав ни суд Ру ске фе де ра ци је) –– www.ksrf.ru
• Устав ни суд Сло вач ке – www.co co urt.sk/
• Устав ни суд Сло ве ни је – www.us-rs.si/
• Устав ни суд Ср би је – – www.ustav ni.sud.sr.gov.yu
• Устав ни суд Тур ске – – www.anayasa.gov.tr/ge ne ral/
• Устав ни суд Укра ји не – www.ccu.gov.ua/
• Устав ни суд Цр не Го ре – www.ustav ni sudcg.cg.yu
• Устав ни суд Че шке Ре пу бли ке – www.con co urt.cz/
• Устав ни суд Хр ват ске – www.usud.hr/
• Устав ни суд Шпа ни је – www.tri bu nal con sti tu ci o nal.es/

Miodrag Radojevic
CONSTITUTIONAL COURT IN REPUBLIC OF SERBIA

Summary
In thisarticleauthoranalyzedrankingandstatusof the
Constitutional Court of the Republic of Serbia. By the
Constitutionof2006theauthorityandroleoftheConsti
tutionalCourt have beenwidened, its internal structure
modifiedandtherankingoftheConstitutionalCourtjudg
esinnovated.Risksofpoliticalizationduringtheelections
fortheConstitutionalCourtjudges,evidentinthepractice
of European Constitutional Courts, too, could not have
beenavoidedintheprocessofreinstallationoftheCon
stitutional Court. The new competencies have changed
basicdirectionoffunctioningoftheConstitutionalCourt
indirectionof becoming theCassationCourt outof the
AppealCourt.Therewouldbeothercircumstances, too,
thatwill have influenced efficiencyof theConstitutional
Court,apartfromitsConstitutionalstatus–generallevel
ofdemocratization,qualityoflegalorder,structureofthe
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cadreandjudgesandappropriatelocationandtechnical
capacity.
In this article there are underlined problems regarding
normative regulation and functioning of the Constitu
tionalCourt,thusopeningspaceforatheoreticaldebate
and further reformof this institution. Inpolitical system
of Serbia, accomplishing of the postulate of the rule of
law, power sharing and protection of human rightswill
depend,amongotherthings,onestablishmentofaninde
pendentandefficientConstitutionalCourt.
KeyWords:  rule of law,ConstitutionalCourt, constitu
tionality and legality, protection of human freedom and
rights,powersharing,protectoroftheConstitution,Con
stitutionofSerbia,authoritiesoftheConstitutionalCourt,
controlofconstitutionalityand legality, independenceof
the Constitutional Court, election of the Constitutional
Courtjudges,mandateoftheConstitutionalCourtjudges
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