
         
Република Србија
 УПРАВНИ СУД
Одељење у Новом Саду
  III-4 Уж. 306/10
Дана 18.06.2010. године
      Б е о г р а д

У ИМЕ НАРОДА

Управни  суд,  у  већу  судија:  Сузана  Гудураш,  председник  већа, 

Гордана  Сукновић  Бојаџија  и  Мирјана  Цветковић,  чланови  већа,  са  судским 

саветником Наташом Малинић, као записничарем, одлучујући по жалби „САВЕЗ 

БАЧКИХ БУЊЕВАЦА-МИРКО БАЈИЋ“,  С,  Улица...,  поднетој  по  овлашћеном 

предлагачу  и  носиоцу  листе  М.Б,  против  решења  ЦЕНТРАЛНЕ  ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ број  од 07.06.2010. године, у правној ствари заштите изборног права 

у поступку избора за Национални савет националних мањина, у нејавној седници 

већа одржаној дана 18.06.2010. године, у 12,05 часова, донео је

П Р Е С У Д У 

Жалба СЕ УВАЖАВА и ПОНИШТАВА решење Централне изборне 

комисије број  од 07.06.2010. године.

О б р а з л о ж е њ е 

Ожалбеним решењем  одбијен је приговор Савеза бачких буњеваца-Мирко 

Бајић изјављен против решења Централне изборне комисије из разлога што је на 

бирачком месту 58 у насељу Вишњевац дошло до прекида изборног процеса, јер 

бирачком  одбору  није  достављен  извод  из  Посебног  бирачког  списка  за 

буњевачку националну мањину, припадници које због тога нису могли да гласају, 

а  на  бирачком  месту  68  у  насељу  Доњи  Таванкут,  је  дошло  до  самовласног 



дописивања  једног  лица  у  оверени  и  закључени  извод  из  Посебног  бирачког 

списка, од стране бирачког одбора надлежног за то бирачко место, због чега је 

захтевао поништење избора на бирачким местима 58 и 68 у бирачком подручју 37 

Суботица.

Против овог решења поднео је жалбу Савез бачких буњеваца-Мирко 

Бајић из Суботице, по овлашћеном предлагачу и носиоцу листе Мирку Бајићу, 

путем Централне изборне комисије дана 13.06.2010. године у 12,00 часова, која је 

исту доставила Управном суду 17.06.2010. године у 14,15 часова.

У  прилогу  достављене  жалбе,  Централна  изборна  комисија  је 

Управном  суду  доставила,  између  осталог,  оспорено  решење  без  уредне 

доставнице  на  околност  коме  је  извршено  достављање  истог  дана  11.06.2010. 

године у 15,00 часова,  са прилогом записника број   са  43.  седнице  Централне 

изборне  комисије  одржане  дана  08.06.2010.  године,  када  је  под  првом тачком 

дневног реда решавано по приговорима, а непотписан и неоверен.

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 националним 

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, 

установљено је да је жалба основана.

Приложени записник са 43.  седнице Централне изборне комисије, 

непотписан и неоверен, констатује да је седница одржана дана 08.06.2010. године 

и  да  је  под  првом  тачком  дневног  реда  решавано  по  приговорима,  односно 

наредног  дана  након  што  је  већ  отправак  решења по  приговору  био  сачињен, 

супротно одредбама члана 65. Закона о општем управном поступку („Службени 

лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001), а нарочито става 5. истог члана, који прописује да 

се записник води у току вршења службене радње. Отправак решења сачињен је 

дана  07.06.2010.  године  са  назнаком  да  је  исто  Централна  изборна  комисија 

донела  на  седници  одржаној  07.06.2010.  године,  када  је  приговор  и  поднет. 

Диспозитивом  ожалбеног  решења  приговор  се  одбија  као  неоснован,  а  у 



образложењу  се  потврђује  да  су  наводи  приговора  тачни,  што  решење  чини 

неразумљивим,  чиме је учињена битна повреда поступка  из члана 232.  став 2. 

Закона о општем управном поступку,  а на које Управни суд у поступку оцене 

законитости  ожалбеног  управног  акта  пази  по  службеној  дужности  у  смислу 

одредбе члана 41. став 2. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, 

бр.111/09)

Са изнетих разлога Управни суд је на основу члана 40. став 2.  и 

члана  42.  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.  

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ

Дана 18.06.2010. године, у 12,05 часова, III-4 Уж. 306/10

Записничар       Председник већа-судија
Наташа Малинић       Сузана Гудураш


