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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
УСТАВНИ СУД 
11000 Б Е О Г Р А Д 
Ул. Булевар краља Александра 15 
 
СЕКРЕТАРУ УСТАВНОГ СУДА 
 
Предмет бр. Уж-4892/2013 
 
 
ПОДНОСИЛАЦ: ДЕВИЋ ИЛИЈА, из Београда, ул. Виле Равиојле 9, ЈМБГ  

2507952880033 кога заступа пуномоћник Емир Јашаревић, адвокат 
из Београда, ул. Милоша Поцерца 17. 

 
 

П О Д Н Е С А К 
са другим захтевом за пријем 

 
 
Уставном суду поднели смо Уставну жалбу дана 20.06.2013. године која се води под 
пословним бројем Уж-4892/2013. 
 
Налазим за сходно да укажем на следеће: 
 
У писарници Суда дознао сам да је „треће лице“ – Град Нови Сад, преко Градског јавног 
правобраниоца дана 24.09.2013. године, подео „Поднесак трећег заинтересованог лица“, 
а којим поднеском се изјашњава на Уставне жалбе АТП Војводине и Илије Девића.  
 
Из образложења поднеска „трећег лица“ види се да подносилац поднеска има 
непосредно сазнање о садржини Уставних жалби. Просто је невероватно како је Град 
Нови Сад могао доћи у посед Уставних жалби имајући у виду да није странка у поступку. 
Још је чудније да се поднесак града Новог Сада налази у предмету Уж-4892/2013 и да га 
Уставни суд није одбацио као недопуштен. 
 
Наиме, према одредбама чл. 29. Закона о уставном суду, учесници у поступку пред 
Уставним  судом покренутим уставном жабом су: ПОДНОСИЛАЦ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ И 
ДРЖАВНИ ОРГАН ПРОТИВ ЧИЈЕГ ЈЕ ПОЈЕДИНАЧНОГ АКТА ИЛИ РАДЊЕ ИЗЈАВЉЕНА 
УСТАВНА ЖАЛБА. Уставна жалба АТП Војводине и Илије Девића изјављена је против 
пресуде Врховног касационог суда, а не против одлука Града Новог Сада. Истина, Закон о 
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уставном суду познаје могућност да у поступку учествују и трећа лица које Уставни суд 
позове. 
 
Обзиром на изнето захтевам да ми одговорите да ли је и када, и из којих разлога Уставни 
суд позвао град Нови Сад да учествује у поступку Уж-4892/2013? Ако Град није позван, 
зашто се у овом предмету налазе поднесци лица која нису странке у поступку? Ко је и када 
достављао Уставне жалбе граду Новом Саду на изјашњавање? Уколико Уставни суд узима 
у разматрање поднеске трећих лица који нису странке у поступку, зашто ти поднесци нису 
достављени на изјашње подносиоцима Уставне жалбе? 
 
Поступак пред Уставним судом није парнични поступак, али кад је у питању град Нови Сад 
изгледа да јесте.  
 
Имајући у виду напред изнето, а у складу са Одлуком о пријему странака у Уставном 
суду (Сл. Гласник РС бр. 112/2008) поново захтевамo пријем код Секретара Уставног 
суда. 
  
Београд, 04.02.2014. године                                                                   
 
      Пуномоћник 

       


