
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА
између Уставног суда БиХ и апеланата у поступку пред 

Уставним судом БиХ

Од 1. јануара 2020. године сви апеланти имају могућност да, у предмету по 
поднесеној апелацији, с Уставним судом комуницирају електронским путем.

Електронска комуникација са Уставним судом омогућава да 
п у т е м  е л е к т р о н с к е  п о ш т е :

•	 примате	сва	писмена	Уставног	суда,	укључујући	и	одлуку	Уставног	
суда	у	вашем	предмету,

•	 достављате	Уставном	суду	све	поднеске,	осим	оних	који	су	изричито	
изузети	из	електронске	комуникације.

Имајте у виду да се путем електронске поште
н е  м о ж е :

•	 поднијети	апелација,
•	 поднијети	захтјев	за	успостављање	електронске	комуникације,
•	 доставити	посебна	пуномоћ	за	заступање	пред	Уставним	судом,
•	 одустати	од	апелације	и
•	 поднијети	захтјев	за	преиспитивање	одлуке	Уставног	суда.

Предности електронске комуникације

•	 Електронска	комуникација	је	бржа.
•	 Електронска	комуникација	је	бесплатна.
•	 Електронска	комуникација	је	омогућена	24	часа	дневно,	седам	дана	у	седмици.

Правилник о електронској комуникацији Уставног суда Босне и Херцеговине и пратеће Упутство, које садржи више 
информација о електронској комуникацији, можете пронаћи на интернетској страници Уставног суда www.ustavnisud.ba.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Реиса Џемалудина Чаушевића 6/III

71 000 Сарајево, БиХ
E-mail: info@ustavnisud.ba



Како почети?
• За овај вид комуникације апеланти се могу опредијелити било приликом подношења 

апелације или у некој каснијој фази поступка.

Ако сте већ поднијели апелацију Уставном суду:
• посебним поднеском обавијестите Уставни суд да желите користити овај вид 

комуникације,
• у поднеску обавезно наведите број под којим се ваша апелација води у Уставном суду 

и своју електронску адресу (е-mail адресу са које ћете убудуће слати писмена и на коју 
желите да Уставни суд вама доставља писмена),

• потписани поднесак доставите Уставном суду поштом или лично.

Како комуницирати електронским путем?
Након што сте се на претходно описани начин изјаснили за електронску комуникацију с 
Уставним судом, да бисте ваљано комуницирали путем електронске поште потребно је да 
урадите сљедеће:
• својеручно потпишете документ који желите доставити Уставном суду,
• потписан документ скенирате (или на други начин пренесете из папирног у 

електронски облик, али тако да се сачува читљивост документа),
•  такав електронски документ пошаљете Уставном суду са електронске адресе коју сте 

навели у обрасцу апелације, односно у посебном поднеску,
•  документ доставите на електронску адресу Уставног суда e-pisarnica@ustavnisud.ba.

Како Уставни суд доставља своја писмена?
• Уставни суд електронске документе доставља на адресу електронске поште коју је 

апелант одредио у ту сврху.
• Уставни суд доставља електронске документе радним даном, у правилу у оквиру 

редовног радног времена Уставног суда.
• Електронски документи Уставног суда се достављају електронски потписани. 

Електронски потпис даје информацију о потписнику, датуму и времену када је 
документ потписан, те штити интегритет електронски потписаног документа (било 
каквим мијењањем документа електронски потпис се губи).

Ако још увијек нисте поднијели апелацију 
Уставном суду:
• довољно је да на самом обрасцу 

апелације наведете своју 
електронску адресу (е-маил адресу 
са које ћете убудуће слати писмена 
и на коју желите да Уставни суд 
вама доставља писмена),

• потписану апелацију поднесите 
Уставном суду поштом или лично.

Изглед електронски потписаног документа

a) Име и презиме/
назив правног лица

c) Телефон/факс

b) Адреса - Контакт адреса 
за преписку са Уставним 
судом d) E-mail

ПОДНОСИЛАЦ АПЕЛАЦИЈЕ

Овдје наведите своју 
адресу електронске 
поште уколико 
желите електронски 
комуницирати.


