
ПРАВНИ ФАКУТЕТ  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

ХИПОТЕТИЧКИ СЛУЧАЈ ЗА ВЕЖБЕ ИЗ УСТАВНОГ ПРАВА  

 

 

Пред Уставним судом Републике Србије покренут је поступак за оцену 

уставности члана 2 Закона о изменама и допунама Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05, 101/07 и 65/08).  

 

Тај члан гласи: 

 

„Члан 2. 

 

После члана 13. додају се наслов и члан 13а, који гласе: 

 

Први потпредседник Владе – заменик председника Владе 

 

Члан 13а 

 

                        Председник Владе одређује једног потпредседника Владе за првог 

потпредседника Владе – заменика председника Владе, који га замењује за време 

одсутности или спречености са свим овлашћењима председника Владе, изузев 

овлашћења на предлагање избора или разрешења члана Владе. 

 

                        Први потпредседник Владе – заменик председника Владе помаже 

председнику Владе у вођењу и усмеравању Владе, старању о јединству политичког 

деловања Владе и усклађивању рада чланова Владе. 

 

                         У свему осталом на положај првог потпредседника Владе – заменика 

председника Владе сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на 

потпредседника Владе.“ 

 

 

Узимајући у обзир Вашу стручност у питањима уставног права Уставни суд 

Републике Србије Вам се обраћа са молбом да му поднесете образложено 

мишљење о томе да ли је наведени члан Закона о изменама и допунама Закона о 

Влади у складу са Уставом Републике Србије, нарочито с његовим члановима 97, 

123, 125, 127, 128, 131, 132, 133, 135, 200 и 201. 

                                                        
 Напомена: Образложено мишљење се даје у облику ставова на обрасцу који је у наставку овог 

документа. У првом ставу се износе и тумаче одговарајуће одредбе Устава које су потенцијално 

повређене оспореном одредбом Закона. У другом ставу се износи и тумачи одредба Закона која је 

потенцијално неуставна. У трећем ставу се износи закључно мишљење о томе да ли је оспорена 

одредба Закона уставна или неуставна.  

 



 

Име: .......................................................................................................................... 

Оцена: ....................... 

 

 Анализа Закона о изменама и допунама Закона о Влади 

....................................................................................................................... 

 

 

 

 

[Велика премиса: релевантне одредбе Устава-навођење и анализа] 

[Мала премиса: релевантне одредбе закона-навођење и анализа] 

[Закључак/Конклузија: сопствена аргументација] 

 

Напомена: 

Текст поравнати, фонт Times New Roman, величина слова 12. 

 


