
Република Србија
 УПРАВНИ СУД
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14.04.2010. године
Б е о г р а д

У ИМЕ НАРОДА 

Управни суд у Београду, у већу састављеном од судија: Обрада Андрића, 

председника већа,  Душице Маринковић и Јасминке Вукашиновић,  чланова већа,   са 

судским  саветником   Вукицом  Латиновић,  записничарем,  одлучујући  по  жалби 

Групе грађана Бошњачке листа Нови Пазар, изјављеној преко  заступника Е.Џ, против 

решења  Централне   изборне  комисије  Републике  Србије   број  ........ од  08.04.2010. 

године,  у предмету заштите изборног  права, у нејавној седници већа одржаној дана 

14.04.1010. године у 11 часова, донео је 

П Р Е С У Д У

Жалба  се  ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е

Ожалбеним  решењем   одбијен  је  као   неоснован  приговор   жалиоца 

поднет против решења  Централне  изборне комисије  број .......... од 06.04.2010. године, 

којим је проглашена  изборна листа број 2 Бошњачка листа,   чији је предлагач Г.Г. 

Бошњачка листа,  за избор чланова  Националног савета бошњачке националне мањине, 

поднета под бројем ............, 06.04.2010. године  у 12,15 часова. 



У жалби поднетој  Управном суду 09.04.2010. године,  жалилац истиче  да 

је, у складу са Законом о  националним  саветима националних мањина, Упутством за 

спровођење непосредних избора за  чланове  националних савета националних мањина 

и обавештењем Министарства за људска  и мањинска права о подношењу изборних 

листа  за  непосредне изборе за  националне  савете  националних   мањина,   у  коме је 

наведено да се  термини за  предају  изборних  листа заказују унапред  телефоном, 

овлашћени секретар  жалиоца телефоном  заказао термин  за  предају листе  Централној 

изборној  комисији,  те  да  је,  према обавештењу  овлашћеног  лица Министарства  за 

људска  и  мањинска  права,  први  слободан  термин  за  предају  листе  био  уторак 

06.04.2010. године у 12 часова,  а  према обавештењу  истог  лица,  пре  тог термина ни 

једна друга листа, нити других мањина, нити бошњачке мањине, није заказала термин 

за предају  листе. Приликом предаје листе   у заказаном термину,  жалилац је дознао да 

је пре, предаје  листе жалиоца, неко предао листу  под називом „Бошњачки препород“. 

Сматра  да  је   на  изложени  начин  извршен   процедурални   прекршај,  довођењем 

жалиоца у заблуду  на тај  начин што је  подносиоцу  листе  „Бошњачки препород“ 

дозвољено  подношење  листе   у  термину  који  није   претходно  заказан  у  складу  са 

законом, Упутством за спворођење  непосредних избора за чланове националних савета 

нациионалних  мањина и цитираним обавештењем  са званичног сајта Министарства за 

људска  и  мањинска  права.   Предлаже да суд  жалбу  уважи и поништи  ожалбено 

решење,  а Централној изборној комисији   наложи да донесе ново решење  којим се 

проглашава изборна листа број 1 „Бошњачка листа“, чији је предлагач Г.Г. „Бошњачка 

листа“.

У одговору на жалбу,  достављеном  Управном суду 13.04.2010. године у 

14,29 часова,  Централна  изборна комисија оспорава  све наводе жалбе истичући да 

процедура, за коју се жалбом тврди  да је прекршена, није регулисана   прописом на 

који се  жалилац позива, већ праксом,  која  није мењана  и према  тој процедури  су пре 

листе жалиоца  примљене и проглашене  већ  три  листе других националних мањина. 

Одлучујући  о  поднетој  жалби,  на  основу  одредбе  члана  43.  Закона   о 

националним   саветима  националних  мањина  („Службени гласник  РС“  бр.72/09)  и 

члана 97. ст.4. Закона о избору народних  посланика („Службени гласник РС“ бр.35/00 

и 10/08), у вези члана 29. Закона о уређењу  судова („Службени гласник РС“ бр.116/08 и 
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104/09),  оценом  навода  жалбе   и  списа  предмета  достављених  суду  закључно  са 

14.04.2010. године у 10,37 часова, Управни суд је нашао да је жалба неоснована. 

Одредбом  члана  77.  Закона  о  националинм  саветима   националних 

мањина   („Службени  гласник  РС“  бр.72/09),  прописано  је  да  Централна  изборна 

комисија проглашава изборну листу  предлагача одмах по пријему  изборне листе и 

пратеће документације,  а  најкасније  у року од 24 часа  од  пријема изборне  листе. 

Решење  о  проглашењу   изборне  листе   из  става  1.  овог  члана  Централна  изборна 

комисија доставља   без одлагања предлагачу. 

Из  списа предмета се види да је овлашћено лице  подносиоца изборне 

листе  „Бошњачка листа“, ову  листу предало Централној изборној комисији 06.04.2010. 

године  у  12,15  часова,   под  бројем  ............,  што  је  потврђено  пријемним   печатом 

Централне  изборне  комисије   на  обрасцу  о  предаји  ове   листе  са  приложеном 

документацијом,  а  што  се   ни  наводима  жалбе  не  оспорава.   Централна  изборна 

комисија је прогласила изборну листу  број 2 „Бошњачка листа“, чији  је предлагач 

Г.Г.  „Бошњачка листа“, за избор чланова Националног савета  бошњачке  националне 

мањине,  поднету  под  бројем   ..........,  06.04.2010.  године   у  12,15  часова,  решењем 

донетим  под истим  бројем 06.04.2010. године у 13,40 часова. 

 

Код оваквог стања ствари,  Управни суд је нашао да наводи жалбе  не 

могу  довести  до   другачије  оцене  законитости   оспореног  решења,   јер  је,   према 

неспорном  чињеничном   стању  у  списима  предмета,  Централна  изборна  комисија 

изборну листу жалиоца  прогласила у року прописаном  цитираном одредбом члана 77. 

ст.1. Закона о националним саветима  националних мањина и решење о проглашењу 

изборне  листе  доставила  предлагачу  без  одлагања,  06.04.2010.  године  у  14  часова. 

Наводи жалбе   којима се  указује   на  телефонске   разговоре  између  представника 

предлагача  и овлашћеног лица Министарства за људска и мањинска права о редоследу 

предаје  изборне  листе  жалиоца   и  изборне   листе  „Бошњачки  препород“,   нису  од 

утицаја на  другачије одлучивање  у овој ствари, јер се из списа предмета види да је 

изборна листа  „Бошњачки препород“ Централној изборној комисији   предата  дана 

06.04.2010.  године у 10,00 часова,   под бројем  ........., што је  потврђено  пријемним 

печатом ове комисије на предатој листи,  а решење о проглаашењу  изборне листе  број 

1 „Бошњачки препород“, донето је под истим бројем 06.04.2010.  године у 11,00 часова. 
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Суд  је ценио и остале наводе жалбе, па је  нашао да нису од утицаја  на 

другачије одлучивање, јер  је ожалбеним решењем  правилно одбијен као неоснован 

приговор жалиоца, са   правилним образложењем  Централне изборне комисије  да су 

спорне изборне  листе примљене и проглашене   по редоследу пријаве  за подношење 

изборних листа.  Жалилац,  као  предлагач изборне  листе, има право  да, у смислу 

члана 79. ст.5.  Закона о националним саветима  националних мањина, у року од 48 

часова  од дана објављивања  збирне изборне листе изврши, преко лица које овласти, 

увид у документацију  која је поднета уз проглашене изборне листе. 

Са изнетих  разлога,  Управни суд  је одлучио  као у диспозитиву ове 

пресуде, применом одредбе члана 43. Закона о  националним саветима  националних 

мањина и сходном применом  одредбе члана 97. Закона о избору народних посланика.

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 

Дана  14.04.2010. године, у 11 часова, 14 Уж 58/10 

Записничар       Председник већа-судија

Вукица Латиновић,с.р.                                                   Обрад Андрић,с.р.

За тачност отправка 
Управитељ писарнице 

Саво Босанац

дм
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