
Република Србија
УПРАВНИ СУД
Одељење у Нишу
II-3 Уж. 391/16
07.05.2016. године
Б е о г р а д

У ИМЕ НАРОДА

Управни суд, у већу састављеном од судија: Томислава Медведа, председника већа,
Ненада  Стојановића  и  Драгана  Јовановића,  чланова  већа,  са  судским  саветником  Тијом
Бошковић, као записничарем,  одлучујући о жалби жалиоца  Ромске странке  “Јединство“, са
седиштем  у  Н,  ...,  подносиоца  истоимене  проглашене  изборне  листе  за  избор  одборника
Скупштине Града Ниша расписаним за 24.04.2016. године,  изјављеној преко овлашћеног
лица С.Ф. из Н.,  против решења Градске Изборне комисије Ниш, бр. 013-341/2016 од
03.05.2016.  године,  у  предмету  заштите  изборног  права,  у  нејавној  седници  већа,
одржаној 07.05.2016. године, у 10,30 часова, донео је 

П Р Е С У Д  У

Жалба СЕ УСВАЈА и ПОНИШТАВА решење Градске Изборне комисије Ниш, бр.
013-341/2016 од 03.05.2016. године.

О б р а з л о ж е њ е

Ожалбеним решењем одбијен је приговор Ромске странке “Јединство“, који је поднео
Ф.С., овлашћено лице странке, заведен под бројем 013-337/2016 од 01.05.2016. године.

Жалбом, изјављеном 04.05.2016. године у 13,44 часова, уређеној поднеском жалиоца
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од 05.05.2016. године у 18,07 часова, жалилац оспорава законитост ожалбеног решења и
наводи  да  у  ожалбеном  решењу  нису  уопште  примењене,  односно  нису  правилно
примењене  одредбе  члана  40.  и  41.  Закон  о  локалним  изборима.  Истиче  да  Ромска
странка “Јединство“, има положај политичке странке националне мањине, али јој након
утврђивања резултата избора и расподеле мандата у Скупштини Града Ниша, није припао
ниједан  мандат.  Предлаже да Суд  усвоји  жалбу,  поништи ожалбено решење и наложи
изборној  комисији да донесе решење којим ће Ромскoj  странци  “Јединство“ доделити
мандат у Скупштини Града Ниша.

Градска Изборна комисија Ниш, доставила је Управном суду 06.05.2016. године у
19,05  часова, одговор  на  жалбу  и  списе  предмета  који  се  односе  на  предмет  овог
поступка. У одговору на жалбу, доносилац ожалбеног решења оспорава све наводе жалбе
и остаје код разлога датих у образложењу ожалбеног решења. Истиче да у конкретном
случају није спорно да Ромској странци “Јединство“ није расподељен ниједан мандат и да
наведена  странка  има положај  политичке странке националне мањине на  изборима  за
одборнике Скупштине Града Ниша расписаним за 24.04.2016. године, али да у конкретном
случају нису основани наводи жалбе да жалилац мора да пређе изборни праг од 5% гласова,
без обзира на број добијених гласова на изборима, с обзиром да расподела мандата мањинске
странке зависи од величине њеног количника у односу на количнике других изборних листа.
Додаје  да  је  у  конкретном  случају  записником  о  раду  градске  изборне  комисије  на
утврђивању резултата избора за одборнике који су одржани 24.04.2016. године и 30.04.2016.
године,  на  основу  утврђених  резултата  избора,  применом  система  највећег  количника,
извршена  расподела  мандата  подносиоцима  изборних  листа,  коришћењем  програмског
пакета за обраду података Републичког завода за статистику – Београд, који је узео у обзир и
све  четири  мањинске  листе.  Наводи  да  је  Изборна  листа  Ромске  странке  “Јединство“,
освојила 507 гласова, због чега јој не припада ниједан мандат, с обзиром да њен количник
у односу на количнике других изборних листа није био довољан за расподелу мандата.
Напомиње  да  је  наведени  записник  на  утврђивању  резултата  избора  достављен
Републичком заводу  за  статистику –  Београд,  који  је  електронском  поштом доставио
одговор да је расподела мандата у свему извршена у складу са одредбама члана 41, 42. и
43. Закона о локалним изборима. Предлаже да Суд одбије жалбу.

Одлучујући  о  изјављеној  жалби на основу одредбе члана 54. став 1.  и 3.  Закона о
локалним изборима  (”Службени гласник РС”, број 129/2007,...  и 34/2010 - Одлука УС и
54/11),  Управни  суд  је  утврдио  да  је  иста  благовремена,  допуштена  и изјављена  од
овлашћеног лица, те је оценом жалбе, одговора на жалбу и достављених списа предмета ове
изборне ствари, нашао да је жалба основана.

Према разлозима датим у образложењу ожалбеног решења произлази да је Градска
Изборна комисија Ниш утврдила да четири странке које су учествовале на изборима за
одборнике у Скупштини Града Ниша, имају статус странке националне мањине, као и да
је  доносилац  ожалбеног  решења на седници од 07.04.2016.  године,  прихватио понуду
Републичког завода за статистику – Београд, за набавку програмског пакета за обраду
података  ради  утврђивања  резултата  избора  за  одборнике  Скупштине  Града  Ниша,
расписаним за 24.04.2016.  године и расподелу мандата у Скупштини Града Ниша.  Из
образложења  ожалбеног  решења  даље  произлази  да  је  на  основу  унетих  резултата
гласања  са  174  бирачка  места,  пакет  за  обраду  података  обрадио  резултате  са  тих
бирачких места и расподелио мандате, па је на основу тако утврђених резултата, цифара
и расподеле мандата, Градска Изборна комисија Ниш усвојила записник о раду градске
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изборне  комисије  на  утврђивању  резултата  избора  за  одборнике  који  су  одржани
24.04.2016. године и 30.04.2016. године. Према налажењу доносиоца ожалбеног решења,
како је пакет који је израдио Републички завод за статистику – Београд, као државна
организација, израђен у складу са одредбама члана 40. и 41. Закона о локалним изборима,
то су резултати који су утврђени на основу пакета у складу са законом. Због наведених
разлога, одлучено је као у диспозитиву ожалбеног решења.        

Одредбом члана 40. став 1. Закона о локалним изборима, прописано је да изборна
комисија утврђује резултате избора и о томе сачињава посебан записник,  а ставом 2. истог
члана, прописано је да свакој изборној листи припада број мандата који је сразмеран броју
добијених гласова. Ставом 3. истог члана закона, прописано је да изборна комисија утврђује
број мандата који припада свакој изборној листи, а ставом 4. истог члана, прописано је да у
расподели мандата учествују изборне листе које су добиле најмање 5% гласова од укупног
броја гласова бирача који су гласали, док је ставом 5. истог члана, прописано да политичке
странке  националних  мањина  и  коалиције  политичких  странака  националних  мањина
учествују у расподели мандата и кад су добиле мање од 5% гласова од укупног броја
бирача који су гласали.

Према  одредби  члана  41.  став  1.  истог  закона,  изборна  комисија  расподељује
мандате применом система највећег количника,  а ставом 2. истог члана, прописано је да се
мандати расподељују тако што се укупан број гласова који је добила свака поједина листа
подели бројевима од један закључно са бројем који одговара броју одборника који се бирају у
скупштину јединице. Тако добијени количници разврставају се по величини, а у обзир се
узима онолико највећих количника колико се бира одборника у скупштину јединице локалне
самоуправе.  Свака  изборна  листа  добија  онолико  мандата  колико  тих  количника  на  њу
отпада.  Ставом 3. истог члана, прописано је да ако две изборне листе или више изборних
листа  добију  исте  количнике  на  основу  којих  се  додељује  један  мандат,  а  нема  више
нерасподељених мандата, мандат ће се доделити листи која је добила већи број гласова, док
је ставом 4. истог члана, прописано да  изборна комисија у року од 24 часа од затварања
бирачких места врши расподелу одборничких мандата на начин из става 1. овог члана, о
чему се саставља посебан записник.

Код оваквог стања ствари, а имајући у виду цитиране одредбе Закона о локалним
изборима, Суд налази да је ожалбеним решењем повређен закон на штету жалиоца. Ово
због тога што се, према налажењу Суда, не могу прихватити као правилни разлози дати у
образложењу  ожалбеног  решења,  према  којима  је  пакет  за  обраду  података  који  је
израдио Републички завод за статистику – Београд, обрадио резултате са бирачких места
и  расподелио  мандате,  на  основу  чега  је  усвојен  записник  о  раду  градске  изборне
комисије на утврђивању резултата избора,  због чега су резултати који су утврђени на
основу програмског  пакета  у складу са  законом.  Ово због  тога  што,  према налажењу
Суда,  у образложењу ожалбеног решења није утврђено чињенично стање, а тиме нису
дати ни разлози који су били одлучни при оцени доказа, односно нису наведени правни
прописи  и  разлози  о  томе  да  ли  према  утврђеним  резултатима  избора  за  одборнике
Скупштине Града Ниша одржаним 24.04.2016. године и 30.04.2016. године, изборна листа
жалиоца може да учествује у расподели мандата у смислу одредаба  Закона о локалним
изборима.  Због  наведених  разлога,  према  налажењу  Суда,  ожалбеним  решењем  је
повређен закон на штету жалиоца.

Са изнетих разлога, Управни суд је, применом одредбе члана 55. став 1. Закона о
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локалним изборима, као и одредбе члана 40. став 1. и 2. Закона о управним споровима,
која  се  сходно  примењује  на  основу  одредбе  члана  54.  став  3.  Закона  о  локалним
изборима, одлучио као у диспозитиву ове пресуде.

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 07.05.2016. године, у 10,30 часова, II-3 Уж. 391/16

  Записничар, Председник већа-судија,
Тија Бошковић,с.р.   Томислав Медвед,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице

Дејан Ђурић

ОИ     


