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Б е о г р а д

Управни  суд,  у  већу  састављеном  од  судија:  Биљане  Шундерић,
председника већа,  Снежане  Бјелановић  и  Јелице  Пајовић, чланова  већа,  са  судским
саветником Горданом Вукићевићем,  као  записничарем,  у  управном спору по  тужби
тужиоца Ивана Ђурића из Иницијативе младих за људска права, Београд, Добрачина 4,
против  туженог  Министарства  унутрашњих  послова  Републике  Србије,  Дирекције
полиције,  Управа  полиције,  ради  поништаја  решења  03.3  број:  214-2159/21  од
06.11.2021.  године,  одлучујући  о  захтеву  тужиоца  за  одлагање  извршења  тужбом
оспореног  решења,  у  предмету  јавног  окупљања,  у нејавној  седници већа одржаној
дана 09.11.2021. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев тужиоца Ивана Ђурића из Иницијативе младих за
људска  права,  Београд,  Добрачина  4, за  одлагање  извршења  решења  Министарства
унутрашњих послова  Републике Србије,  Дирекције  полиције,  Управа  полиције, 03.3
број: 214-2159/21 од 06.11.2021. године.

О б р а з л о ж е њ е

Оспореним  решењем  Министарства  унутрашњих  послова  Републике
Србије,  Дирекције  полиције,  Управа полиције,  03.3 број:  214-2159/21 од 06.11.2021.
године,  одбијена  је  жалба  Ивана  Ђурића,  подносиоца  пријаве  јавног  окупљања  за
Иницијативу младих за људска права, поднета дана 05.11.2021. године, у 19,30 часова,
преко писарнице Полицијске управе за град Београд, Полицијске станице Врачар, на
решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Полицијске управе за
град  Београд,  Полицијске  станице  Врачар  03.15.11.2 бр.  212-70/21  од  04.11.2021.
године,  којим  се  не  дозвољава  одржавање  јавног  окупљања,  у  Београду,  улица
Његошева бр. 38, дана 09.11.2021. године.
 

Тужилац је поднео тужбу Управном суду дана  08.11.2021. године, којом
оспорава  законитост  решења  туженог  органа,  Министарства  унутрашњих  послова
Републике  Србије,  Дирекције  полиције,  Управа  полиције, 03.3  број:  214-2159/21  од
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06.11.2021. године,   са  разлога  ближе  наведених у  тужби  и  предлаже да  суд  реши
управну  ствар  у  спору  пуне  јурисдикције  тако  што  ће  усвојити  жалбу  тужиоца  и
дозволити окупљање које је заказано за 09.11.2021. године са почетком у 14.00 часова,
са местом окупљања у Његошевој улици број 38 у Београду.

                Тужилац је такође у тужби, сагласно члану 23.Закона о управним споровима,
предложио  одлагање  извршења  решења  туженог  органа  03.3  број:  214-2159/21  од
06.11.2021.  године,  до  доношења  судске  одлуке  по  тужби.  Истакао  је  да  се  ради  о
изузетно важном питању за српско друштво, као и да постоје најаве да би и “Мајке
Сребренице” присуствовале овом догађају, то нема сумње да је обавеза државе да им
обезбеди  заштиту  и  све  гаранције  које  проистичу  из  домаћих  прописа,  али  и
међународних стандарда. Осим изнетог, обавеза полиције у било ком друштву јесте да
онемогући припаднике тоталитаристичких и екстремистичких група да делују унутар
граница те земље, а не да им пружа подршку за вредности које свака цивилизована
заједница  безрезервно  осуђује.  Наводи да  је  останак  на  снази  оспореног  решења у
директној колизији са међународним стандардима и пракси Европског суда за људска
права,  због чега се стичу услови за одређивање привремене мере против Републике
Србије од стране Европског суда за људска права због постојања изгледних шанси за
повреду члана 2. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода.
Истиче да би суд требало на темељу наведених законских одредби, одредаба Устава РС
и  Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода да спречи све
даље  штетне  последице  до  којих  може  доћи,  с  обзиром  на  то  да  велики  број
заинтересованих грађана, а посебно из саме Сребренице, могу бити изложени нападу
екстремиста  чије  деловање  је  потребно  спречити,  а  не  изједначавати  са  деловањем
тужиоца и Иницијативе младих. Наводи да се штетне последице огледају у угрожавању
живота  оних  лица  која  се  не  мире  са  чињеницом  да  мурал  правоснажно  осуђеног
ратног злочинца стоји нетакнут у центру Београда и да његовом даљем трајању сада
заштиту  гарантује  и  полиција,  спречавањем  окупљања  оних  који  су  на  страни
поштовања закона, Устава РС и стандарда дефинисаних у судској  пракси Европског
суда за људска права и одредбама Европске конвенције о заштити људских права и
основних слобода.  Са наведених разлога,  предложио је  да суд  усвоји захтев сходно
члану 23. Закона о управним споровима и одложи извршење решења туженог органа
03.3 број: 214-2159/21 од 06.11.2021. године, до доношења судске одлуке по овој тужби.

                  Решавајући о захтеву тужиоца за одлагање извршења тужбом оспореног
решења Министарства  унутрашњих послова  Републике Србије,  Дирекције полиције,
Управа полиције, 03.3 број: 214-2159/21 од 06.11.2021. године, Управни суд је нашао да
захтев треба одбацити.

Одредбом члана  23.  став 2.  Закона о  управним споровима (,,Службени
гласник РС” број  111/09),  прописано је да по захтеву тужиоца,  суд  може одложити
извршење коначног управног акта којим је мериторно одлучено у управној ствари, до
доношења судске одлуке,  ако би извршење нанело тужиоцу штету која би се тешко
могла надокнадити, а одлагање није противно јавном интересу, нити би се одлагањем
нанела већа  или ненадокнадива штета  противној  странци,  односно заинтересованом
лицу. 
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По налажењу Управног  суда,  како  је  тужилац  тужбом  поднетом  суду
дана  08.11.2021.  године, тражио одлагање  извршења  другостепеног  акта–решења
Министарства  унутрашњих  послова  Републике  Србије,  Дирекције  полиције,  Управа
полиције, 03.3 број:  214-2159/21 од 06.11.2021. године,  оспореног тужбом у управном
спору,  којим није мериторно одлучено у управној  ствари,  то у конкретном случају,
нису  испуњени  услови  за  подношење захтева  за  одлагање  извршења,  прописани
цитираном одредбом члана 23. став 2. Закона о управним споровима.

              Са изнетих разлога, Управни суд је одлучио као у диспозитиву решења,
применом одредбе члана 23. став 4. Закона о управним споровима.

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 
Дана 09.11.2021. године, 21 У. 26605/21

Записничар               Председник већа-судија
Гордан Вукићевић,с.р.                                                             Биљана Шундерић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице

Дејан Ђурић
АМ

                                                                               


