
                   

      Република Србија
УПРАВНИ СУД

Одељење у Новом Саду
III-2 Уж. 447/10
Дана 01.07.2010. године
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Управни  суд  у  већу  судија:  Мирјана  Цветковић  председник  већа,  др  Владан  Станојев  и 

Гордана  Сукновић  Бојаџија,  чланови  већа,  са  саветником  суда  Весном  Слијепчевић,  као 

записничарем,  одлучујући  по  жалби  „Б за  Б.  –  Н.  Б.“,  ул  …...........,  С.  поднетој  по  овлашћеном 

предлагачу Н. С., против решења Централне изборне комисије број................... од 21.06.2010. године, 

у  правној  ствари  заштите  изборног  права  у  поступку  избора  за  Национали  савет  националних 

мањина, у нејавној седници већа одржаној дана 01.07.2010. године, у 12,00 часова, донео је:

П  Р  Е  С  У  Д  У

Жалба СЕ УВАЖАВА и ПОНИШТАВА  решење Централне изборне комисије број …............... 

од 21.06.2010.године.

О б р а з л о ж е њ е

Ожалбеним решењем одбијен је захтев из приговора подносиоца„Б за Б. – Н. Б.“, за одлагање 

одлуке  о  проглашењу резултата  избора  за  националне  савете  националних  мањина  до  окончања 

поступка понављања избора на бирачким местима 58 и 68 бирачког подручја 37 у С. У образложењу 

тог  решења  је  наведено  да  је  Централна  изборна  комисија  дана  07.  јуна  2010.  године  примила 

приговор „Б за Б. – Н. Б.“,  послат путем телефакса ЦИК-у дана 07.06.2010. године из разлога што је 

на бирачком месту 58 у насељу В. дошло до прекида изборног процеса, јер бирачком одбору није  

достављен  извод  из  Посебног  бирачког  списка  за  буњевачку  националну  мањину,  те  због  тога 

припадници буњевачке националне мањине нису могли да гласају. Такође се истиче да је на бирачком 

месту 68 у насељу Д. Т. дошло до самовласног дописивања једног лица у оверени и закључени извод  

из  посебног  бирачког  списка,  што је  учињено од  стране  бирачког  одбора  надлежног за  наведено 

бирачко место,  на који начин изборни поступак је на овом бирачком месту  учињен незаконитим.

Разматрајући први пут наводе из приговора Централна изборна комисија је донела решење под 

бројем  …...........  дана  07.06.2010.  године.  На  наведено  решење  подносилац  приговора  поднео  је 

благовремену  и  дозвољену  жалбу  Управном  суду,  а  који  је  својом  пресудом  III-3  Уж.335/10  од 

18.06.2010. године усвојио жалбу и поништио решење Централне изборне комисије број …............  
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дана  07.06.2010.  године.  Централна  изборна  комисија  је  поново  размотрила  наводе  приговора  и 

донела оспорено решење дана 21.06.2010. године.

Против  овог  решења  поднели  су  жалбу  „Б за  Б.  –  Н.  Б.“ из  Суботице,  по  овлашћеном 

предлагачу Н. С. путем Централне изборне комисије дана 25.06.2010. године у 10,00 часова, која је  

исту доставила  Управном суду дана  30.06.2010.  године  у  15,00  часова.  У жалби се  наводи  да  је  

приговором тражено поништење избора на означеним бирачким местима јер су повређене одредбе 

члана 93. став 8. и 9. Закона о националним саветима националних мањина, као и да је Централна 

изборна комисија погрешно применила материјално право на утврђено чињенично стање.

У  прилогу  достављене  жалбе,  Централна  изборна  комисија  је  Управном  суду  доставила,  

између осталог, ожалбено решење и изборну документацију која се односи на наводе из жалбе, али  

без записника Централне изборне комисије са поновне седнице одржане 21.06.2010. године, када су 

поново разматрани наводи из приговора.

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.

Ожалбено  решење  из  списа  предмета  који  су  достављени  овом  суду  не  садржи  печат 

Централне  изборне  комисије,  чиме  је  поступљено  супротно  члану 196.  став  3.  Закона  о  општем  

управном поступку („Сл. Лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01), а који се примењује на основу члана 43. 

Закона о националним саветима националних мањина. Наиме, чланом 196. став 3. наведеног Закона  

прописана је садржина решења,  које мора да садржи увод,  диспозитив, образложење, упутство о 

правном средству, назив органа са бројем и датумом решења, потпис службеног лица и печат органа.

Поред наведеног у диспозитиву решења се одбија само захтев из приговора који се односи на 

одлагање  одлуке  о  проглашењу резултата  избора  за  националне  савете  националних  мањина  до 

окончања поступка понављања избора на бирачким местима 58 и 68 бирачког подручја 37 С.  чиме су 

учињене битне повреде поступка из члана 198. став 1. Закона о општем управном поступку,  које се 

примењују  на  основу  члана  43.  Закона  о  националним  саветима  националних  мањина.  Наиме,  

решењем је одлучено само о делу приговора, а не и о целом приговору о коме је решавано. Према  

члану 198. став 1. Закона о општем управном поступку диспозитивом се решава о предмету поступка  

у целини и о свим захтевима странке. Из приговора жалиоца јасно се види да је приговор поднет ради 

„поништења избора на бирачким местима број 58 и 68 подручја 37 С.“, као и да се на крају приговора  

тражи  одлагање  проглашавања  резултата  избора  за  националне  савете  до  окончања  поступка 

понављања  избора  на  означеним  бирачким  местима.  Дакле,  јасно  је  да  у  поновном  разматрању 
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приговора жалиоца није одлучено о свим захтевима из приговора, већ о само једном његовом делу. У 

образложењу  свог  решења  централна  изборна  комисија  се  позива  на  седницу   одржану  дана  

21.06.2010.  године  када  је  поновно  размотрила  наводе  приговора,  али  у  списима  предмета 

достављеним овом суду се не налази записник  са ове седнице.

На основу изложеног ожалбено решење је донето уз битне повреде правила поступка из члана 

196. став 3. и 198. став 1. Закона о општем управном поступку те је Управни суд 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 01.07.2010. године, у 12,00 часова III-2 Уж 447/10

Записничар       Председник већа-судија

Весна Слијепчевић,с.р.                     Мирјана Цветковић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице

Дејан Ђурић

РС


