
     
    Република Србија
     УПРАВНИ СУД 
      III-2 Уж. 108/12
Дана 27.04.2012. године
        Б е о г р а д 

   У ИМЕ НАРОДА

                       Управни суд, у већу састављеном од судија: Сузане Гудураш,  председника већа, 

др Владана Станојева и Гордане Сукновић Бојаџија, чланова већа, са  судским саветником, 

Мирелом  Костадиновић,  као  записничарем,  одлучујући  о  жалби  Коалиције  ''Милорад 

Солдатовић - За боље Опово -  Демократска странка - СДПС'', изјављеној преко овлашћеног 

лица  А.А. из О.,  против решења Општинске изборне комисије општине  Опово, бр. ...  од 

24.04.2012.  године,  у  правној  ствари  заштите  изборног  права, у  нејавној  седници  већа 

одржаној дана 27.04.2012. године, у 8,10 часова, донео је 

П Р Е С У Д У

Жалба  СЕ УСВАЈА, ПОНИШТАВА  решење  Општинске  изборне  комисије 

општине Опово, бр. ... од 24.04.2012. године и решава:

ОДБИЈА  СЕ приговор  кандидата  за  одборника  Изборне  листе  ГГ  ''Листа 

против корупције'',  Б.Б. из С., поднет дана 24.04.2012. године, против решења о утврђивању 

Збирне  изборне  листе  кандидата  за  одборнике  Скупштине  општине  Опово  бр.  ...  од 

23.04.2012. године, објављене дана 24.04.2012. године у ''Општинском службеном гласнику 

општине Опово'' бр. 10/2012.

О б р а з л о ж е њ е

Ожалбеним  решењем,  у  ставу  првом  диспозитива,  усвојен  је  приговор 

кандидата за одборника Изборне листе ГГ ''Листа против корупције'', Б.Б., из С., ...,  изјављен 

против  решења  о  утврђивању Збирне  изборне  листе  кандидата  за  одборнике  Скупштине 

општине  Опово  бр.  ...,  објављене  дана  24.04.2012.  године  у  ''Општинском  службеном 
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гласнику општине Опово'' бр. 10/2012, у ставу другом диспозитива, поништено је решење о 

утврђивању  Збирне  изборне  листе  у  делу  који  се  односи  на  Изборну  листу  ''Милорад 

Солдатовић – За боље Опово – Демократска странка – СДПС'', која је утврђена под редним 

бројем 1. Збирне изборне листе, а у ставу трећем диспозитива, одређено је да се изборне 

листе од броја 2. до 12. Збирне изборне листе померају за једно место унапред. 

У жалби поднетој Управном суду непосредно дана 25.04.2012. године у 23,50 

часова, жалилац наводи да му је, дана 25.04.2012. године у 20,00 часова, уручено решење 

Општинске изборне комисије о усвајању приговора Б.Б. изјављеног на решење о утврђивању 

Збирне изборне листе за одборнике Скупштине општине Опово од 23.04.2012. године, којим 

је Изборна листа ''Милорад Солдатовић – За боље Опово – Демократска странка – СДПС'',  

брисана  са  Збирне  изборне  листе,  чиме  је  Комисија  повредила  материјално  право  и  то 

одредбе члана 26. став 1. и 2, у вези са чланом 24. став 1.  Закона о локалним изборима. 

Сматра да  је  Збирна изборна листа  за  одборнике Скупштине општине Опово утврђена у 

свему  у  складу  са  чланом  26.  став  1.  и  2.  Закона  о  локалним  изборима  и  садржи  све 

проглашене изборне листе  по редоследу проглашења и остале  податке  који се  односе на 

кандидате за одборнике Скупштине општине Опово из  проглашених изборних листа. Листа, 

која  је  избрисана  ожалбеним  решењем,  проглашена  је  дана  16.03.2012.  године  од  стране 

Комисије у пуном саставу и то једногласно. Решење о проглашењу Изборне листе “Милорад 

Солдатовић  -  За  боље  Опово  -  Демократска  странка  -  СДПС”  је  постало  правноснажно 

истеком рока за  подношење законом дозвољених правних средстава  за  заштиту изборног 

права. Стога сматра да је ова листа морала бити део Збирне изборне листе на месту број 1.,  

као што је то првобитно Комисија и утврдила. Како је наведена Изборна листа проглашена 

дана 16.03.2012. године и није оспоравана, она производи правно дејство, па је њено брисање 

са  утврђене  Збирне  изборне  листе  незаконито.  Истицањем приговора  на  Збирну изборну 

листу  није  могуће  оспоравати  појединачно  проглашену  изборну  листу  у  погледу 

испуњености услова за њено проглашење.  Са изнетих разлога, предложио је да суд усвоји 

жалбу  и  поништи  решење  Општинске  изборне  комисије  од  24.04.2012.  године,  како  би 

решење о утврђивању Збирне изборне листе од 23.04.2012. године остало на снази. 

У одговору на жалбу, достављеном Управном суду са списима предмета дана 
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27.04.2012. године, у 00,09 часова, Општинска изборна комисија општине Опово је навела да 

су  тачни  наводи  жалбе  да  је  Изборна  листа  “Милорад  Солдатовић  -  За  боље  Опово  - 

Демократска странка - СДПС” проглашена од стране Изборне комисије Скупштине општине 

Опово једногласно дана  16.03.2012. године, да на њу није изјављиван приговор ни жалба, а 

да је након тога Збирна изборна листа утврђена решењем од 23.04.2012. године и објављена у 

''Општинском  службеном  гласнику  Општине  Опово''  дана  24.04.2012.  године.  Даље  је 

наведено  да  је  дана  24.04.2012.  године,  Општинској  изборној  комисији  општине  Опово 

изјављен приговор на решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике 

Скупштине општине Опово, од стране кандидата за одборника  ГГ ''Листа против корупције'', 

Б.Б.  Наведеним приговором је захтевано поништење решења о проглашењу Збирне изборне 

листе  и  брисање  листе  “Милорад  Солдатовић  -  За  боље  Опово  -  Демократска  странка  - 

СДПС”,  због  недопуштености  формирања  Коалиције  Групе  грађана  и  регистроване 

политичке странке као подносиоца изборне листе. На седници Изборне комисије стављен је 

на гласање предлог решења о одбијању приговора као неоснованог, за који предлог је гласало 

девет чланова  Комисије.  Како  предлог  није  добио  потребну  већину,  јер  је  од  укупно  18 

присутних за  предлог  гласало  девет чланова Комисије,  Комисија  је  закључила  да  се  има 

сматрати да је предлог одбијен, односно да је приговор усвојен. 

Уз одговор на жалбу, Општинска изборна комисија је доставила: Записник са 

17.  седнице  Изборне  комисије  општине  Опово  бр.  ...  од  24.04.2012.  године,  решење 

Општинске  изборне  комисије  општине  Опово  бр.  ...  од  24.04.2012.  године,  решење  о 

утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Опово бр. ... 

од  23.04.2012.  године,  приговор  Б.Б. од  24.04.2012.  године,  решење  Општинске  изборне 

комисије  Општине  Опово  бр.  ...  од  16.03.2012.  године,  Записник  са  2.  седнице  Изборне 

комисије општине Опово у сталном саставу, Пословник Изборне комисије општине Опово, 

овлашћење жалиоца за  подношење изборне листе,  Споразум о формирању Групе грађана 

''Милорад  Солдатовић'',  Споразум  о  заједничком  учешћу  на  изборима  за  одборнике  у 

Скупштини општине Опово.

Одлучујући о благовремено поднетој жалби, на основу одредбе члана 54. став 1. 

Закона  о  локалним  изборима  (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  129/2007...54/11), оценом  ожалбеног 

решења, навода жалбе, одговора на жалбу, као и свих списа ове изборне ствари достављених 

уз жалбу и уз одговор на жалбу, Управни суд је нашао да је жалба жалиоца основана.
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Основано  се,  по  оцени  Управног  суда,  жалбом  указује  да  је  доношењем 

ожалбеног решења повређен закон на штету жалиоца, јер Збирна изборна листа није могла да 

буде поништена у поступку по приговору са разлога који се тичу законитости проглашења 

појединачних изборних листа. Наиме, према схватању суда, не може се решење о утврђивању 

збирне  изборне  листе  поништавати  из  разлога  који  се  тичу  неправилности  у  поступку 

проглашења појединачних изборних листа, будући да су решења о проглашењу појединачних 

изборних  листа  постала  правноснажна.  Подносилац  приговора  је  имао  право  да  поднесе 

приговор изборној комисији због евентуалних неправилности у року од 24 часа од дана када 

је донета одлука о проглашењу изборне листе Коалиције ''Милорад Солдатовић – За боље 

Опово – Демократска странка – СДПС'' од стране Општинске изборне комисије, а што није 

учинио. Неподношењем приговора, решење Изборне комисије Скупштине општине Опово о 

проглашењу Изборне листе Коалиције ''Милорад Солдатовић – За боље Опово – Демократска 

странка – СДПС'' је постало правноснажно, са свим евентуалним неправилностима у називу 

изборне листе. Са изнетих разлога,  Управни суд је нашао да нису правилно оцењени наводи 

подносиоца приговора који се тичу разлога за поништај Збирне изборне листе,  будући да 

наведени разлози не упућују на одлуку каква је дата у диспозитиву, па је жалбу жалиоца 

усвојио и поништио жалбом оспорено решење.  

Одредбом члана 55. став 1. Закона о локалним изборима, прописано је да ако 

суд усвоји жалбу, поништиће одлуку или радњу у поступку предлагања кандидата, односно у 

поступку избора  одборника,  или  ће  поништити  избор  одборника,  док  је  ставом  2.  истог 

закона, прописано да када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то 

дозвољава и ако утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то,  суд може својом 

одлуком мериторно решити изборни спор, а одлука суда у свему замењује поништени акт. 

Поступајући  по  приговору  Б.Б.,  кандидата  за  одборника  Изборне  листе  ГГ 

''Листа против корупције'',  Б.Б., изјављеном против решења о утврђивању Збирне изборне 

листе кандидата за одборнике Скупштине општине Опово бр. ..., објављеног дана 24.04.2012. 

године у “Општинском службеном гласнику општине Опово” бр. 10/2012,  Управни суд је 

нашао да приговор није основан. 

Одредбом члана 26. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да збирну 
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изборну  листу  утврђује  изборна  комисија  и  она  садржи  све  изборне  листе,  са  личним 

именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту, а ставом 2. 

је предвиђено да се редослед изборних листа, са именима свих кандидата, на изборној листи 

утврђује према редоследу њиховог проглашавања. 

Како је Општинска изборна комисија општине Опово утврдила Збирну изборну 

листу у складу са цитираном одредбом члана 26. став 1. Закона о локалним изборима, тако 

што је у исту унела све правноснажно проглашене изборне листе за одборнике Скупштине 

општине Опово, по редоследу њиховог проглашења,  а  подносилац приговора  у приговору 

не указује на друге неправилности учињене у поступку проглашења Збирне изборне листе  за 

избор одборника Скупштине општине Опово, Управни суд  је нашао да приликом доношења 

решења о утврђивању Збирне изборне листе није повређен закон,  па је приговор одбио  као 

неоснован. 

Са изнетих разлога, налазећи да је повређен закон на штету жалиоца, суд је, 

применом одредбе члана 55. став 1. Закона о локалним изборима, одлучио као у ставу првом 

диспозитива пресуде. Налазећи да су се стекли услови да суд мериторно реши изборну ствар, 

у складу са чланом 55. став 2. истог закона, суд је одлучио као у ставу другом диспозитива 

ове пресуде. 

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ

Дана 27.04.2012. године, у 08,10 часова, III-2 Уж. 108/12

Записничар                                                                                     Председник већа-судија
Мирела Костадиновић,с.р.                                                                         Сузана Гудураш,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице

Дејан Ђурић

АМ


