
           
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
23 Уж 225/10
18.06.2010. године
Б е о г р а д

У ИМЕ НАРОДА

Управни  суд,  у  већу  састављеном  од  судија:  Зоје  Поповић, 

председника  већа,  Стева  Ђурановића  и  Љиљане  Јевић,  чланова  већа,  са 

саветником суда Миром Стевић Капус, као записничарем, одлучујући по жалби 

У.г.с.  Р.оф. из  Б.,  Улица  ...  ,  против  Централне  изборне  комисије  Републике 

Србије,  ради поништаја решења број  ............ од 06.06.2010. године, у предмету 

изборне жалбе, у нејавној седници већа одржаној дана 18.06.2010. године у 12,10 

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  ставом  првим  диспозитива  одбачен  је 

приговор подносиоца жалбе који је  изјављен на проглашену изборну листу број 1 

за  избор  савета  Грчке  националне  мањине  за  Подунавски  округ  Смедерево 

„Волим те  – СаГаПо Петар Радовцис-Нађ,  док се  у  ставу другом диспозитива 

истог решења Централна изборна комисија огласила ненадлежном и наложила да 

се  решење са  приговором достави Министарству за  људска  и  мањинска права 

Републике Србије. 
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У благовремено  поднетој  жалби  дана  11.06.2010.  године  у  14,40 

часова,  непосредно  Управном  суду,  У.г.с.  Р.оф. против  ожалбеног  решења 

Централне изборне комисије,  истакло је да од свог оснивања 1996. године има 

егзактне  податке  широм  Републике  Србије  и  бивше  СР  Југославије  о  својим 

члановима  који  су  пореклом  и  припадношћу  грци,  односно  чији  је  један  од 

предака грчког порекла, те да се у Смедереву двадесет дана пред изборе савета 

националних мањина у бирачком списку појавио волшебан број од 416 бирача, за 

које подносилац жалбе до тада није знао. Указује да је реална слика за Смедерево, 

двадесетак бирача који су стварни припадници грчке националне мањине, што је 

податак који кореспондира са бројем грка у Смедереву по попису из 2002. године.  

Наводи да је према њиховом сазнању у Смедереву гласало око 415 бирача, који су 

већином подржали листу број 1. СаГаПо (око 400 бирача), док је остатак од 11 

бирача подржало листу број 2. Истиче да не прихвата резултате које је остварила 

листа број 1 „СаГаПо“ јер доводи у сумњу да су за њих гласали припадници грчке 

националне  мањине у  Смедереву.  Предлаже да  Централна  изборна  комисија  у 

смислу  члана  17  став  2.  пословника  ЦИК-а  задужи  поједине  своје  чланове  да 

утврде чињенично стање у погледу бирачких спискова за град Смедерево и да о 

том извести ЦИК и подносиоца жалбе а због сумњи на ток изборног поступка. Са 

наведених разлога предложио је да суд поништи оспорено решење.

Централна иборна комисија Републике Србије није дала одговор на 

жалбу, али је овом суду доставила изборну документацију дана 17.06.2010. године 

у  14,40 часова,  а  допуну  изборне  документације  доставила  је  дана  18.06.2010. 

године у 11,39 часова.

Одлучујући о поднетој жалби на основу члана 97. став 1. , 4. и 5. 

Закона  о  избору  народних  посланика  („Службени  гласник  РС“,  бр.35/2000  ... 

104/2009), који се примењује сходно члану 43. Закона о саветима националних 

мањина („Службени гласник РС“, бр.72/2009), у вези члана 29 Закона о уређењу 

судова  („Службени  гласник  РС“,  бр.116/08  и  104/09),  оценом  навода  жалбе  и 

списа  предмета  који  су  достављени  Управном  суду,  оцењено  је  да  је  жалба 

неоснована.
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Правилно  је  одлучила   Централна  изборна  комисија  када  је 

ожалбеним  решењем  одбацила  приговор, утврдила  да  није  надлежна  за 

одлучивање   и одредила да се решење са приговором достави Министарству за 

људска и мањинска права Републике Србије. 

Ово са разлога што су одредбом члана  62. Закона о Националним 

саветима  националних  мањина  прописани  послови  које  обавља  Централна 

изборна комисија у изборном поступку, правилно је ова Комисија закључила да 

нема овлашћења за предузимање мера за отклањање недостатака у погледу уписа 

у бирачким списковима, па су без утицаја на другачију одлуку суда наводи жалбе 

у погледу формирања проглашене листе ВОЛИМ ТЕ – СаГаПо .

Наиме,   изборна  комисија,  као  орган  за  спровођење избора,  није 

надлежна  да  оцењује  исправност  података  унетих  у  бирачки  списак, након 

доношења  решења  о  закључењу  бирачког  списка.  Овакво  правно  схватање 

произлази из одредби Закона о  националним саветима националних мањина  из 

главе  VI   - БИРАЧКИ СПИСКОВИ, одредби члана  44. истог закона према којој 

Министарство саставља посебан бирачки списак за националне мањине које су до 

ступања на снагу овог закона основале национални савет а сходно члану 47. истог 

закона  према  коме  је  посебан  бирачки  списак  јавна  исправа  у  којој  се  води 

евиденција припадника националних мањина који имају бирачко право.  

Према  наведеним одредбама, бирачки списак је јавна исправа коју 

по службеној  дужности води надлежни управни орган,  а надзор над применом 

прописа  којима  се  уређује  вођење  посебних  бирачких  спискова  у  јединицама 

локалне  самоуправе  врши  Министарство  у  смислу  члана 59. Закона  о 

Националним саветима националних мањина при чему ако Министарство утврди 

да се посебан бирачки списак не води на начин прописан законом и прописима 

донесеним на основу закона, наложиће надлежном органу да отклони утврђене 

неправилности. 

Сагласно одредби члана  51. истог закона посебан бирачки списак води у 

електронској форми Министарство, ставом другим истог члана закона прописано 

је  да  посебне  бирачке  спискове  по  јединицима  локалне  самоуправе  воде,  као 
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поверени  посао,  општинске,  односно  градске  управе  у  електронској  форми,  а 

ставом трећим истог  члана  да  се  посебан  бирачки  списак  закључује  решењем 

Министарства најкасније 15 дана пре дана одржавања избора.

Са  изнетих  разлога,  Управни  суд  је  на  основу  члана  40.  став  1. 

Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, бр.111/09), у вези члана 

97. став 4. Закона о избору народних посланика, који се примењује сходно члану 

43.  Закона  о  националним  саветима  националних  мањина,  одлучио  као  у 

диспозитиву.

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
Дана 18.05.2010. године, у 12,10 часова, 23 Уж 225/10

Записничар Председник већа – судија
Мира Стевић Капус, с.р. Зоја Поповић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Саво Босанац

ОИ
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