
ПРАВНИ ФАКУТЕТ  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

ХИПОТЕТИЧКИ СЛУЧАЈ ЗА ВЕЖБЕ ИЗ УСТАВНОГ ПРАВА  

 

Пред Уставним судом Републике Србије покренут је поступак за оцену 

уставности члана члана 47. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", 

број 129/07).  

 

Тај члан гласи: 

 

„Члан 47. 

Подносилац изборне листе и кандидат за одборника, односно одборник, 

могу закључити уговор којим ће регулисати међусобне односе и предвидети право 

подносиоца изборне листе да, у име одборника, поднесе оставку на функцију 

одборника у скупштини јединице локалне самоуправе. 

Приликом закључења уговора из става 1. овог члана, кандидат за одборника, 

односно одборник, предаје подносиоцу изборне листе своју бланко оставку, што се 

констатује у уговору. 

 Бланко оставка је писмено које садржи изјаву кандидата за одборника, 

односно одборника, да подноси оставку на функцију одборника у скупштини 

јединици локалне самоуправе, као и овлашћење дато подносиоцу изборне листе да 

ову оставку, у његово име, преда председнику скупштине јединице локалне 

самоуправе. 

 На основу уговора из става 1. овог члана подносилац изборне листе стиче 

право да слободно располаже мандатом одборника са којим је закључио уговор и 

то тако што самостално одлучује да ли ће реализовати овлашћење које је добио и 

одређује време када ће то учинити. 

Поднета оставка и овлашћење, који су дати у бланко оставци, не могу се опозвати. 

 Одборник који је поднео бланко оставку може учествовати у раду и 

одлучивању скупштине јединице локалне самоуправе и вршити сва права која 

произлазе из одборничке функције, све док скупштина јединице локалне 

самоуправе не утврди престанак његовог мандата на основу оставке коју је, у 

његово име, поднео подносилац изборне листе. 

 Уговор из става 1. овог члана сачињава се у писаној форми, а потписи на 

њему, као и потпис на бланко оставци, морају бити оверени у складу са законом 

којим се уређује овера потписа.“ 

 

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 локалним изборима у складу са 

Уставом Републике Србије, нарочито са његовим члановима 2, 3, 5, 12, 46, 52, 102, 

176. и 180.  

                                                        
 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 



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

Оцена: ....................... 

 

 Анализа Закона о локалним изборима 

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

 

 

 

 

[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. 

 

                                                                                                                                                                     
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.  

 


