
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА
између Уставног суда БиХ и овлашћених пуномоћника у поступку пред 

Уставним судом БиХ

Почев од 1. јануара 2020. године, адвокати који се појављују у улози 
пуномоћника подносилаца апелација имају могућност електронске 

комуникације са Уставним судом Босне и Херцеговине

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

 ▶ 	Уставном	суду	достављају	апелације	са	прилозима	и	сва	друга	писмена
 ▶ примају	сва	писмена	Уставног	суда

Предности електронске комуникације

 ▶ 	Ефикасна
 ▶ 	Поуздана
 ▶ Штеди	вријеме	и	новац	
 ▶ 	Омогућава	бољу	прегледност	и	претраживање	докумената
 ▶ 	Омогућава	бољу	организацију	времена	(електронска комуникација омогућена је 24 

часа дневно, седам дана у седмици)

Прелазак на електронску комуникацију проводи се постепено. Прва, тестна фаза, отпочела је у 
марту 2018. године и укључивала је ограничен број адвоката/адвокатских канцеларија. 

Након успјешно проведене прве фазе, почев од 1. јануара 2020. године, тј. од почетка примјене 
Правилника о електронској комуникацији Уставног суда Босне и Херцеговине, отпочеће друга 
фаза, као прелазни облик ка пуној електронској комуникацији са свим адвокатима. 

У овом процесу Уставни суд је спреман да, у сарадњи с надлежним адвокатским коморама, 
обезбиједи техничку обуку и подршку, у мјери у којој адвокати процијене да им је то потребно.   

Више детаља о електронској комуникацији са Уставним судом заинтересовани адвокати могу 
пронаћи на интернет страници Уставног суда www.ustavnisud.ba.



 ▶ Нема ограничења у врсти докумената које 
доставља електронским путем

 ▶ Електронским путем прима све документе 
које доставља Уставни суд 

 ▶ Подноси захтјев попуњавањем посебног 
обрасца (приступнице), који је доступан на 
интернет страници Уставног суда

 ▶ Доставља Уставном суду електронску 
картицу ради инсталирања цертификата, 
који му омогућава електронско потписивање 
докумената (у свим предметима у којима се 
појављује као пуномоћник)

 ▶ Апелације и писмена којима се обраћа 
Уставном суду обавезно електронски 
потписује

 ▶ Потребно је да посједује рачунар, 
електронску картицу за потписивање и читач 
картица*

* Уставни суд не ограничава модел електронске картице 
и читача који ће се користити, под условом да истом 
задовољавају одређене техничке стандарде - дају 
могућност инсталирања одговарајућег цертификата за 
електронско потписивање

 ▶ Електронским путем доставља Уставном 
суду писмена и документе, при чему 
електронским путем не може поднијети 
апелацију, поднијети захтјев за 
успостављање електронске комуникације, 
доставити посебну пуномоћ за заступање 
пред Уставним судом, одустати од 
апелације и поднијети захтјев за 
преиспитивање одлуке Уставног суда

 ▶  Електронским путем прима све документе 
које доставља Уставни суд 

 ▶  Не попуњава приступницу већ се 
опредјељује за електронску комуникацију 
тако што на самом обрасцу апелације или 
у посебном поднеску наводи своју адресу 
електронске поште

 ▶  Није му потребна електронска картица

 ▶  Документ који доставља Уставном суду 
потписује својеручно, те након што га 
скенира, доставља га електронском поштом 

 ▶  Потребно је да посједује рачунар и скенер

Зашто је битан електронски потпис?

 ▶  Омогућава провјеру аутентичности/идентификацију потписника и документа 

 ▶  Штити интегритет електронски потписаног документа (било каквим мијењањем документа губи се 
електронски потпис)

 ▶  Даје информацију о датуму и времену када је документ електронски потписан 

 ▶  Електронски документ потписан електронским потписом има исту правну снагу као документ на папиру и у 
односу на њега постоји правна пресумпција вјеродостојности и цјеловитости 

 ▶  Електронски потпис има исто правно дејство као и својеручни потпис

 ▶  Уколико електронски документ садржи електронски потпис, свака друга форма потписа или печата је 
непотребна

Уставни	суд	потиче	пуномоћнике	да	се	одлуче	за	електронску	комуникацију	у	пуном	обиму

Пуномоћник има могућност да изабере у ком обиму ће 
остваривати електронску комуникацију са Уставним судом

Пуномоћник који жели да остварује 
електронску комуникацију у 

пуном обиму:

Пуномоћник који жели да остварује 
електронску комуникацију у 

ограниченом обиму:


