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Са же так
За шти та из бор ног пра ва је сте од кључ ног зна ча ја за спро-

во ђе ње фер и по ште них из бо ра као основ ног људ ског пра ва пр ве 
ге не ра ци је. Циљ ове ана ли зе је да утвр ди да ли у Ре пу бли ци Ср-
би ји по сто је аде кват ни ме ха ни зми управ но-про це сног ре ша ва ња 
спо ро ва на ста лих у ве зи са из бор ним пра вом у то ку тра ја ња из-
бор ног по ступ ка, и да у скла ду са ре зул та ти ма, по ну ди кон крет не 
пре по ру ке за да ље уна пре ђи ва ње ње го ве за шти те. Ана ли за је по-
ка за ла да у фа зи из бор ног по ступ ка, прав ни оквир не да је по у зда-
не га ран ци је за шти те из бор ног пра ва, услед че га од ре ђе на пи та ња 
до дат но тре ба раз мо три ти и при сту пи ти ре де фи ни са њу по сто је ћег 
управ но-про це сног си сте ма за шти те. Ана ли за је по ка за ла и нео-
п ход ност спро во ђе ња ши рег ис тра жи ва ња, ко је би об у хва та ло и 
све дру ге, а не са мо управ но-про це сне об ли ке за шти те из бор ног 
пра ва, и ко ја би се од но си ла на цео из бор ни про цес. Очи глед но да 
би јед на ова ква сту ди ја от кри ла и број не дру ге про пу сте у за шти ти 
из бор ног пра ва и пред дру гим ор га ни ма пред ко јим се оно шти ти, 
као и у дру гим „вре мен ским фа за ма“ из бор ног про це са, ко ји овом 
ана ли зом ни су би ли об у хва ће ни.
Кључ не ре чи: из бо ри, из бор на пра ва, из бор ни пе ри од, из бор на ад ми ни-

стра ци ја, управ но-про це сна за шти та, Управ ни суд, би рач-
ки спи сак
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1. ОПШТИ ОСВРТ НА ЗАШТИТУ ИЗБОРНОГ ПРАВА

За шти та из бор ног пра ва је сте од кључ ног зна ча ја за спро во-
ђе ње фер и по ште них из бо ра као основ ног људ ског пра ва пр ве ге-
не ра ци је. Је дан број ме ђу на род них ор га ни за ци ја а на ро чи то ОЕБС, 
по себ ну па жњу по кла ња тзв. си сте му ре ша ва ња из бор них спо ро ва 
(TheElectionDisputeResolutionsystem-EDR). Овај си стем се од ре-
ђу је као по сту пак утвр ђен за ко ном у ко ме над ле жни др жав ни ор-
га ни ре ша ва ју спо ро ве на ста ле у то ку или у ве зи са из бо ри ма ра ди 
по што ва ња из бор ног пра ва. Ме ђу тим, овај си стем је те шко у це ли-
ни об у хва ти ти, јер је ра ди ње го ве успе шне ана ли зе, нај пре по треб-
но утвр ди ти ма те ри јал не и ин сти ту ци о нал не га ран ци је из бор ног 
пра ва у по зи тив но-прав ним про пи си ма јед не зе мље, па тек он да 
при сту пи ти де таљ ној ана ли зи про це сно-прав них га ран ци ја пу тем 
ко јих се обез бе ђу је за шти та. До дат ни про блем је у по тре би ја сног 
де фи ни са ња из бор ног пра ва, од но сно од ре ђи ва ња да ли се оно да-
нас огра ни ча ва ис кљу чи во на би рач ко пра во (ак тив но и па сив но) 
или оно има ши ре зна че ње. Че ста је си ту а ци ја и да на раз ли чи тим 
ни во и ма вла сти у јед ној зе мљи има мо и раз ли чи те из бор не си сте-
ме (нпр. ве ћин ски, про пор ци о нал ни или ме шо ви ти), што та ко ђе 
мо же има ти ути цај на ме ха ни зме за шти те. При ли ком ана ли зе про-
це сних га ран ци ја за шти те из бор ног пра ва тре ба узе ти у об зир и да 
са ста но ви шта ње го ве за шти те, из бор ни про цес је сте „круг“ у ко-
ме раз ли ку је мо три вре мен ске фа зе: (1) из бор ни по сту пак од но сно 
вре мен ски пе ри од од мо мен та рас пи си ва ња до да на про гла ше ња 
ре зул та та из бо ра; (2) од тре нут ка про гла ше ња ре зул та та из бо ра до 
мо мен та ве ри фи ка ци је ман да та и (3) пе ри од из ме ђу из бо ра (по себ-
но у од но су на за шти ту ман да та). У пр вој фа зи, то ком из бор ног по-
ступ ка, мо гу се по ја ви ти и раз ли чи те си ту а ци је ко је зах те ва ју „по-
себ ну ре ак ци ју“, ор га на ко ји су над ле жни за за шти ту, што отва ра 
и пи та ње нео п ход но сти по сто ја ња раз ли чи тих „мо де ла“ за шти те у 
за ви сно сти о ком кон крет ном из бор ном пра ву је реч и у ком „вре-
мен ском мо мен ту“ ове фа зе до ла зи до ње го ве по вре де. У за шти ти 
из бор ног пра ва у ве ћи ни зе ма ља са кон ти нен тал ном прав ном тра-
ди ци јом, кључ ну уло гу има ју нор ме управ но-про це сног пра ва. То 
су нај пре нор ме ко јим се уре ђу ју по себ ни управ ни по ступ ци у ве зи 
са за шти том овог пра ва а за тим и од го ва ра ју ћи управ ни спо ро ви, 
као об ли ци суд ске за шти те. У мно гим прав ним си сте ми ма за по вре-
ду из бор ног пра ва, по ред ове, по сто ји и по себ на кри вич но-прав на, 
устав но-прав на као и дру ги об ли ци за шти ти те. Си стем за шти те из-
бор ног пра ва у Ср би ји, у пот пу но сти се осла ња на ову тра ди ци ју. 
Иако цео си стем за шти те из бор ног пра ва за слу жу је све о бу хват ну 
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ана ли зу у свим фа за ма из бор ног про це са, овај рад огра ни чен је са-
мо на управ но-про це сну за шти ту у фа зи из бор ног по ступ ка.

2. ПОЈАМ И ОБУХВАТ ИЗБОРНОГ  
ПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - 

БИРАЧКО ИЛИ ИЗБОРНО ПРАВО?

Из бор но пра во је са ста но ви шта те о ри је, ком плек сно пра во1) 
и пре би се пре мо гло ре ћи да је реч о из бор ним пра ви ма, што је 
зна чај но ка ко са ста но ви шта ма те ри јал но-прав них и ин сти ту ци о-
нал них та ко и са ста но ви шта про це сних га ран ци ја ње го ве за шти те 
то ком тра ја ња из бор ног по ступ ка. Су штин ски, из бор но пра во по 
пра ви лу об у хва та сле де ћа че ти ри пра ва ко ја су ме ђу соб но по ве за-
на:

1) ак тив но би рач ко пра во, ко је се нај че шће од ре ђу је као пра-
во гра ђа на да би ра но си о це функ ци ја вла сти, или као пра во на 
уче шће у из бор ним рад ња ма ко је има ју за циљ да од ре де на род не 
по сла ни ке,2) од но сно да би ра ју сво је пред став ни ке на ло кал ним и 
ре ги о нал ним из бо ри ма, од но сно да би ра ју пред сед ни ка др жа ве, и 
др, а ко је се ре а ли зу је чи ном гла са ња ка да се да је по ве ре ње кан-
ди да ту од но сно одо бра ва јед на по ли ти ка и при ста је на упра вља ње 
зе мљом у јед ном сми слу;3) 

2) па сив но би рач ко пра во ко је се нај че шће од ре ђу је као пра-
во гра ђа на да бу де би ран за чла на пред став нич ког те ла, од но сно 
да бу де пред став ник и да та ко до би јен ман дат за др жи и не сме та но 
вр ши, и оно је јед но од пра ва по сред ством ко јих се ре а ли зу је дру-
го, још оп шти је пра во, пра во гра ђа на да уче ству је у вр ше њу јав них 
по сло ва. Оно је дво ди мен зи о нал но, јер са јед не стра не омо гу ћа ва 
свим за ин те ре со ва ним гра ђа ни ма да кон ку ри шу за пред став нич ке 
функ ци је, а са дру ге стра не, ре а ли за ци јом овог пра ва и сти ца њем 
по сла нич ког (од но сно пред став нич ког) ман да та на из бо ри ма, и да 
и ре а ли зу ју ман дат. Па сив но би рач ко пра во зна чи, об у хва та пра во 
сва ког гра ђа ни на да по ста ви зах тев за јед на ким усло ви ма и јед на-
ким мо гућ но сти ма да бу де иза бран и пра во да уко ли ко бу де иза-

1) Упо ре ди: Ка та ри на Јо вић, Ан ђел ка Плав шић-Не шић, „Људ ска и из бор на пра ва“, у збор-
ни ку: Избориудомаћемистраномправу (ур. Оли вер Ни ко лић, Вла ди мир Ђу рић), Ин-
сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, 2012, стр. 216-221.

2) Сло бо дан Јо ва но вић, УставноправоКраљевинеСХС, Ге ца Кон, Бе о град, 1924, стр. 78.

3) Ма ја На стић, „За шти та из бор ног пра ва“, у збор ни ку: Препорукезаизменуизборногзако-
нодавства, NDI Ser bia, Бе о град, 2011, стр. 53.



СПМброј1/2014,годинаXXI,свеска43. стр.95-112.

98

бран, не сме та но ужи ва свој ман дат и да га за др жи до на ред них из-
бо ра;4) 

3) пра во на упис у би рач ки спи сак (и са њим дру га срод на 
пра ва) је есен ци јал но за ре а ли за ци ју ак тив ног и па сив ног би рач ког 
пра ва. Ре ше ња у упо ред ним си сте ми ма по ка зу ју да се аде кват на 
за шти та овог пра ва мо же оства ри ти уко ли ко је еви ден ци ја би ра ча 
ор га ни зо ва на на прин ци пу де цен тра ли за ци је, уз нео п ход ну не за-
ви сност над ле жних ор га на и слу жбе них ли ца. У ве зи са овим пра-
вом су и пра во гра ђа на на увид у би рач ки спи сак и пра во гра ђа ни на 
да ин тер ве ни ше/тра жи из ме не у би рач ком спи ску5) и

4) пра во уче сни ка у из бор ном про це су на оба ве ште ност у 
ве зи са из бо ри ма, као пра во из ко га да ље про из и ла зе три из ве де на 
пра ва: (1) пра во би ра ча да бу де оба ве штен од стра не ор га на над ле-
жног за спро во ђе ње из бо ра о свим чи ње ни ца ма ко је се од но се на 
њи хо ва из бор на пра ва и на чи ну за шти те; (2) пра во би ра ча да бу де 
оба ве штен о из бор ним про гра ми ма под но си ла ца из бор них ли ста/
кан ди да та и (3) пра во под но си ла ца из бор них ли ста/кан ди да та на 
јед на ку ме диј ску за сту пље ност. 

„Гле да ју ћи у це ло сти, за ко но дав ни оквир пру жа до бру осно-
ву за спро во ђе ње де мо крат ских из бо ра“.6) Устав Ре пу бли ке Ср би је 
из 2006. го ди не (у да љем тек сту: Устав) са др жи ви ше од ред би ко је 
су од зна ча ја за из бор но пра во. Устав јем чи да сва ки пу но ле тан, по-
слов но спо со бан др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је има пра во да би ра 
и да бу де би ран, те да је из бор но пра во оп ште и јед на ко, из бо ри су 
сло бод ни и не по сред ни, а гла са ње је тај но и лич но. Та ко ђе, Устав 
га ран ту је да из бор но пра во ужи ва прав ну за шти ту у скла ду са за-
ко ном. Ме ђу тим, Устав са мо де ли мич но из бор ном пра ву да је ши ре 
зна че ње у од но су на би рач ког пра во, јер га та ко на зи ва у ру бру му 
овог чла на. Су штин ски ме ђу тим, Устав у овој од ред би бли же раз-
ра ђу је са мо ак тив но и па сив но би рач ко пра во.7) 

Тек За кон о из бо ру на род них по сла ни ка из бор но пра во де фи-
ни ше као скуп ви ше раз ли чи тих сло бо да и пра ва. По ред ак тив ног 
и па сив ног би рач ког пра ва, из бор но пра во об у хва та и не ка дру га 

4) Ма ри ја на Пај ван чић, „Па сив но би рач ко пра во (по сла нич ка спо соб ност)“, у збор ни ку: 
Избориудомаћемистраномправу (ур. Оли вер Ни ко лић, Вла ди мир Ђу рић), Ин сти тут 
за упо ред но пра во, Бе о град, 2012, стр. 11-24.

5) Ма ја На стић, „За шти та из бор ног пра ва“, у збор ни ку: Препорукезаизменуизборногзако-
нодавства, NDI Ser bia, Бе о град, 2011, стр. 53-54.

6) ОЕБС-КДИЉП, Ко нач ни из ве штај: Парламентарниипревременипредседничкиизбори
6.и20.маја2012.године, Вар ша ва, 31. јул 2012.  Ин тер нет, , http://www.osce.org/sr/odi-
hr/elec ti ons/92600 15/12/2013

7) Устав Ре пу бли ке Ср би је, СлужбенигласникРС, бр. 98/06, Изборноправо, чл. 52.
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пра ва ко ја гра ђа ни оства ру ју на из бо ри ма, као нпр. пра во да ко ри-
сте прав не ин стру мен те за за шти ту из бор ног пра ва, пра во гра ђа на 
да бу де објек тив но оба ве штен о из бор ним про гра ми ма кан ди да та 
за по сла ни ке и др.8) Иако пра во на упис у би рач ки спи сак (и са њим 
дру га срод на пра ва) ни су, у сми слу овог за ко на по себ но од ре ђе на 
као „из бор но пра во“, у те о ри ји се оно ипак под во ди под ње га а до 
2009. го ди не би ло је и са став ни део овог за ко на.9)

Ма те ри јал но-прав не га ран ци је ак тив ног и па сив ног би рач-
ког пра ва су на ре пу блич ком ни воу вла сти утвр ђе не За ко ном и из-
бо ру на род них по сла ни ка (у да љем тек сту: ЗИНП), За ко ном о из-
бо ру пред сед ни ка Ре пу бли ке (у да љем тек сту: ЗИ ПР), а од зна ча ја 
је и Упут ство за спро во ђе ње ЗИНП Ре пу блич ке из бор не ко ми си-
је.10) На ни воу АП Вој во ди на, из бор но пра во је бли же ре гу ли са но 
По кра јин ском скуп штин ском Од лу ком о из бо ру по сла ни ка у Скуп-
шти ну АП Вој во ди не (у да љем тек сту: ПСО ИП-АПВ) и Упут ством 
о спро во ђе њу ПСО ИП-АПВ По кра јин ске из бор не ко ми си је.11) Из-
бор но пра во за скуп шти не је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве бли же је 
уре ђе но За ко ном о ло кал ним из бо ри ма (у да љем тек сту: ЗЛИ).12) 
Ма те ри јал но-прав не га ран ци је пра ва на упис у би рач ки спи сак (и 
дру гих срод них пра ва), ре гу ли са на су За ко ном о је дин стве ном би-
рач ком спи ску (у да љем тек сту: ЗоЈБС),13) а пра ва на оба ве ште ност 
у ЗИНП и ЗЛИ као и ПСО ИП-АПВ. Што се ти че ин сти ту ци о нал-
них га ран ци ја, управ но-про це сна за шти та би рач ког пра ва обез бе-
ђе на је кроз по себ не ор га не над ле жне за спро во ђе ње из бо ра (тзв. 

8) Упо ре ди: Мар ја на Пај ван чић, КоментарУстава Републике Србије, Kon rad Ade na u er 
Stif tung, Бе о град, 2009, стр. 70.

9) На по ме на: Све до до но ше ња За ко на о је дин стве ном би рач ком спи ску 2009. го ди не, За-
кон о из бо ру на род них по сла ни ка ре гу ли сао је и пи та ње упи са и во ђе ња би рач ког спи-
ска, али су ове од ред бе пре ста ле да ва же ње го вим до но ше њем.

10) Упо ре ди: За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, СлужбенигласникРС, бр. 35/00, 57/03 
од лу ка УСРС, 72/03 - др. за кон, 75/03 - ис пр. др. за ко на, 18/04, 101/05 - др. за кон и 85/05 
- др. за кон, 36/11 и 104/09-др. за кон, чл 2, 5 и 9, 40-47, 52-87 и др; За кон о из бо ру пред-
сед ни ка Ре пу бли ке, СлужбенигласникРС , бр. 111/07 и 104/09 – др. за кон Ре пу блич ка 
из бор на ко ми си ја,Упут ство за спро во ђе ње За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка, Слу-
жбенигласник РС, бр. 27/08.

11) Упо ре ди: По кра јин ска скуп штин ска од лу ка о из бо ру по сла ни ка у Скуп шти ну АП Вој-
во ди не, СлужбенилистАПВојводине, бр. 3/12 - пре чи шћен текст, чл. 2-6, чл. 23, чл. 87 
и др. По кра јин ска из бор на ко ми си ја, Од лу ка о по ве ра ва њу по сло ва оп штин ској, од но-
сно град ској из бор ној ко ми си ји за спро во ђе ње из бо ра за из бор по сла ни ка у Скуп шти ну 
Ауто ном не по кра ји ни Вој во ди не у 2008. го ди ни, 20 март 2008.

12) Упо ре ди: За кон о ло кал ним из бо ри ма, СлужбенигласникРС, бр. 129/07, 34/10 - од лу ка 
УС и 54/11, чл. 2-9.

13) Упо ре ди: За кон о је дин стве ном би рач ком спи ску, СлужбенигласникРС, бр. 104/09 и 
99/11, чл. 1,. 4, 7, 12, 14, 21 и 23.
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из бор ну ад ми ни стра ци ју),14) а за тим и дру ге ор га не ко ји су од зна-
ча ја за управ но-про це сну за шти ту по је ди них из бор них пра ва, а то 
су Ми ни стар ство прав де и др жав не упра ве и Ре пу блич ка ра ди о ди-
фу зна аген ци ја. Управ но-суд ску за шти ту из бор ног пра ва обез бе ђу-
је Управ ни суд.15) 

3. УПРАВНО-ПРОЦЕСНА ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ 
ПРАВА У ТОКУ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА

3.1.Општиосвртнауправно-процесну
заштитуизборногправа

Про це ду рал не га ран ци је за шти те из бор ног пра ва са др жа не 
су у од ред ба ма про це сног из бор ног пра ва, али ако по сма тра мо из-
бор но пра во у прет ход но по ме ну том ши рем сми слу, оне су са др жа-
не и у не ким дру гим за ко ни ма (нпр. ЗоЈБС). Су бјек ти про це сног 
из бор ног пра ва су: ор га ни за спро во ђе ње из бо ра, пред ла га чи кан-
ди да та/из бор них ли ста, са ми кан ди да ти и би ра чи, али се у ши рем 
сми слу, мо гу по ја ви ти и дру ги ор га ни јав не вла сти. На управ но-
про це сну за шти ту овог пра ва, суб си ди јар но се при ме њу ју ре ле-
вант не од ред бе по сто је ћих За ко на о оп штем управ ном по ступ ку 
(у да љем тек сту ЗУП) и За ко на о управ ним спо ро ви ма (у да љем 
тек сту: ЗУС).16) 

3.2.Управно-процесназаштитаактивног
ипасивногбирачкогправа

Ка да го во ри мо у за шти ти ак тив ног и па сив ног би рач ког пра-
ва зна чај но је ука за ти и на вре мен ске фа зе из бор ног по ступ ка. Из-
бор ни по сту пак има три „вре мен ске“ фа зе: (1) пре да на одр жа ва ња 
из бо ра; (2) дан гла са ња и (3) из бор не ак тив но сти на кон за тва ра-
ња из бор ног ме ста, до об ја вљи ва ња зва нич них ре зул та та гла са ња 
(из бор них ре зул та та). За све три вре мен ске фа зе из бор ног по ступ-
ка, ЗИНП пред ви ђа исти по сту пак управ но-про це сне за шти те ак-

14) Де јан Ми лен ко вић, „Ор га ни над ле жни за спро во ђе ње из бо ра – по јам и об ли ци из бор не 
ад ми ни стра ци је (упра ве) у Ср би ји“, у збор ни ку: Избориудомаћемистраномправу (ур. 
Оли вер Ни ко лић, Вла ди мир Ђу рић), Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, 2012, стр. 
180-207.

15) За кон о уре ђе њу су до ва, СлужбенигласникРС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11-др за-
кон, 78/11, др. за кон и 101 /11 и 101/13.

16) За кон о оп штем управ ном по сту ку, СлужбенилистСРЈ, бр. 33/97, 31/00; Службенигла-
сникРС, бр. 30/10; За кон о управ ним спо ро ви ма, СлужбенигласникРС, бр. 111/09.
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тив ног и па сив ног би рач ког пра ва.17) Ова кон ста та ци ја за вре ђу је 
па жњу, јер се по ста вља пи та ње да ли у све три вре мен ске фа зе, 
пред ви ђе на је дин стве на управ но-про це сна за шти та је сте ефи ка сан 
ме ха ни зам за шти те. 

ЗИНП кроз по себ но по гла вље, уре ђу је за шти ту из бор них 
пра ва ко ја су утвр ђе на овим За ко ном, тач ни је, ак тив ног и па сив ног 
би рач ког пра ва до че га мо же до ћи кр ше њем пра ви ла из бор ног по-
ступ ка, и са мо де ли мич но, јед ног од сег ме на та пра ва на оба ве ште-
ност. Од ред бе о за шти ти из бор ног пра ва из овог За ко на, при ме њу-
ју се и на из бо ре за пред сед ни ка Ре пу бли ке. Ско ро иден ти чан (али 
не и исти) по сту пак за шти те ак тив ног и па сив ног би рач ког пра ва, 
утвр ђен је у ве зи са ПСО ИП-АПВ а у ве зи са ло кал ним - кроз ЗЛИ. 

У по гле ду управ но-прав не за шти те, ЗИНП утвр ђу је да сва-
ки би рач, кан ди дат за по сла ни ке и под но си лац из бор не ли сте има 
пра во на за шти ту из бор ног пра ва, по по ступ ку утвр ђе ном овим 
за ко ном. Сва ки би рач, кан ди дат и под но си лац из бор не ли сте има 
пра во да под не се при го вор РИК због по вре де из бор ног пра ва у то-
ку из бо ра или не пра вил но сти у по ступ ку пред ла га ња од но сно из-
бо ра. При го вор про тив од лу ке, рад ње или про пу шта ња би рач ког 
од бо ра под но се се РИК. При го во ри се под но се у ро ку од 24 ча со ва 
од ча са ка да је до не та од лу ка од но сно из вр ше на рад ња ко ју под-
но си лац при го во ра сма тра не пра вил ном, од но сно од ча са ка да је 
учи њен про пуст. РИК до но си ре ше ње у ро ку од 48 ча со ва од ча са 
при је ма при го во ра и до ста вља га под но си о цу при го во ра и свим 
под но си о ци ма из бор них ли ста. Ако РИК усво ји при го вор, по ни-
шти ће од лу ку или рад њу. Ако РИК по при го во ру не до не се ре ше ње 
у ро ку, сма тра ће се да је при го вор усво јен.18) 

У по гле ду управ но-суд ске за шти те, ЗИНП пред ви ђа да се 
про тив сва ког ре ше ња РИК до не тог по при го во ру мо же из ја ви ти 
жал ба Управ ном су ду пре ко РИК у ро ку од 48 ча со ва од при је ма ре-
ше ња. РИК је ду жна да у ро ку од 24 ча са од при је ма жал бе до ста ви 
Су ду при го вор и све по треб не спи се. Од лу ка по жал би до не ће се 
нај ка сни је у ро ку од 48 ча со ва од при је ма жал бе. Од лу ка до не та у 
по ступ ку по жал би је прав но сна жна. Ако суд усво ји жал бу и по ни-
шти из бор ну рад њу, од но сно из бо ре, они ће се по но ви ти нај доц ни-

17) Упо ре ди: За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, СлужбенигласникРС, бр. 35/00, 57/03 
од лу ка УСРС, 72/03 - др. за кон, 75/03 - ис пр. др. за ко на, 18/04, 101/05 - др. за кон и 85/05 
- др. за кон, 36/11 и 104/09-др. за кон, чл. 93-97.

18) Упо ре ди: За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, СлужбенигласникРС, бр. 35/00, 57/03 
од лу ка УСРС, 72/03 - др. за кон, 75/03 - ис пр. др. за ко на, 18/04, 101/05 - др. за кон и 85/05 
- др. за кон, 36/11 и 104/09-др. за кон, чл. 95-96
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је за 10 да на.19) Исте од ред бе о управ но-прав ној и управ но-суд ској 
за шти ти при ме њу ју се и за из бор пред сед ни ка Ре пу бли ке20) ЗЛИ 
уре ђу је ско ро на исти на чин за шти ту из бор ног пра ва као што то 
чи ни и ЗИНП. Ипак, ма ње раз ли ке по сто је, што у не ким си ту а ци ја-
ма до во ди и до „за бу не“ при ли ком ко ри шће ња од ре ђе них прав них 
сред ста ва за за шти ту. ЗЛИ пре у зи ма исти кон цепт ко ји утвр ђу је 
ЗИНП. Је ди на раз ли ка је што ЗИНП из ри чи то пред ви ђа да се жал-
ба под но си пре ко РИК, (што ва жи и за по кра јин ске из бо ре ка да се 
она под но си пре ко ПИК/из бор не ко ми си је) а ЗЛИ ди рект но то не 
пред ви ђа.21)

ПСО ИП-АПВ пред ви ђе но је да сва ки би рач, кан ди дат, под-
но си лац пред ло га кан ди да та или под но си лац из бор не ли сте има ју 
пра во да под не су при го вор над ле жној из бор ној ко ми си ји због по-
вре де из бор ног пра ва или из бор ног по ступ ка. Сва ки члан би рач ког 
од бо ра мо же та ко ђе уло жи ти при го вор због по вре де из бор ног пра-
ва или из бор ног по ступ ка до ко је је до шло на би рач ком ме сту. Над-
ле жност за ре ша ва ње по при го во ру има ју ПИК за из бо ре по про-
пор ци о нал ном си сте му и из бор не ко ми си је из бор них је ди ни ца за 
из бо ре по ве ћин ском. ПСО ИП-АПВ у на став ку по ступ ка пре у зи ма 
иста ре ше ња ко ја су са др жа на у ЗИНП, осим у по гле ду до ста вља-
ња ре ше ња до не тог по при го во ру, јер ПСО ИП-АПВ пред ви ђа да 
се при го вор до ста вља са мо под но си о цу. Про тив ре ше ња над ле жне 
из бор не ко ми си је мо же се из ја ви ти жал ба над ле жном су ду. То је 
Управ ни суд, иако по кра јин ска Од лу ка то из ри чи то не на во ди, као 
ни рок у ко ме је Суд ду жан да ре ши управ ни спор.22) 

3.3.Управно-процесназаштитаправанаобавештеност
иправаправанауписубирачкисписакисроднихправа

Пра во би ра ча на оба ве ште ност ко ја об у хва та три прет ход но 
по ме ну та по ве за на пра ва, пре те жно углав ном не ужи ва управ но-
про це сну за шти ту. Што се ти че пра ва би ра ча да бу де оба ве штен 
од стра не ор га на над ле жног за спро во ђе ње из бо ра о свим чи ње-
ни ца ма ко је се од но се на њи хо ва из бор на пра ва и на чи ну за шти те 

19)  Упо ре ди: За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, СлужбенигласникРС, бр. 35/00, 57/03 
од лу ка УСРС, 72/03 - др. за кон, 75/03 - ис пр. др. за ко на, 18/04, 101/05 - др. за кон и 85/05 
- др. за кон, 36/11 и 104/09-др. за кон, чл. 97.

20) За кон о из бо ру пред сед ни ка Ре пу бли ке, СлужбенигласникРС, бр. 111/07 и 104/09 – др. 
за кон, чл. 19.

21) Упо ре ди: За кон о ло кал ним из бо ри ма, СлужбенигласникРС, бр. 129/07, 34/10 - од лу ка 
УС и 54/11, чл. 51-55.

22) Упо ре ди: По кра јин ска скуп штин ска од лу ка о из бо ру по сла ни ка у Скуп шти ну АП Вој-
во ди не, СлужбенилистАПВојводине, бр. 3/12 - пре чи шћен текст, чл. 82-86.
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тих пра ва, из бор ним за ко ни ма и по кра јин ском од лу ком ни је из ри-
чи то пред ви ђен на чин на ко ји ови ор га ни обез бе ђу ју оства ри ва-
ње овог пра ва, ни ти ка ко се оно шти ти и да ли уоп ште по сто ји 
мо гућ ност управ но-про це сна за шти те. По сред но, она би мо гла да 
по сто ји. Пра во би ра ча да бу де оба ве штен о из бор ним про гра ми ма 
под но си ла ца из бор них ли ста/кан ди да та, тре ба ло би да бу де за шти-
ће но кроз рад и ак тив но сти Над зор ног од бо ра.23) Ме ђу тим, с об зи-
ром на за ко ном утвр ђе не над ле жно сти Од бо ра, ово пра во ни је ни 
под врг ну то управ но-про це сној за шти ти, што се од но си и на пра во 
под но си ла ца из бор них ли ста/кан ди да та на јед на ку ме диј ску за сту-
пље ност.24) По сред но, од ре ђе не мо гућ но сти за управ но-про це сну 
за шти ту овог пра ва ипак по сто је, бар ка да је реч о елек трон ским 
ме ди ји ма. РРА, има оба ве зу да у вре ме из бор не кам па ње обез бе ди 
рав но мер но и бес плат но еми то ва ње про мо ци је по ли тич ких ко а ли-
ци ја и кан ди да та ко ји има ју при хва ће не ли сте.25) Са вет РРА, до нео 
је и Оп ште оба ве зу ју ће упут ство ко је се од но се на оба ве зе еми те ра 
у пред из бор ној кам па њи, а то ком из бо ра 2012. го ди не, Са вет је из-
ре као укуп но 54 ме ре еми те ри ма у ве зи са из бо ри ма.26)

ЗоЈБС уре ђу је по сту пак у ве зи са упи сом, бри са њем, из ме-
ном, до пу ном и ис прав ком у би рач ком спи ску. Сва ка про ме на у 
би рач ком спи ску мо ра се за сни ва ти на од го ва ра ју ћем ре ше њу.27) 
Ре ше ња до но си до за кљу че ња би рач ког спи ска оп штин ска/град-
ска упра ва, а од за кљу че ња би рач ког спи ска па све до 72 ча са пре 
да на из бо ра ми ни стар ство над ле жно за по сло ве упра ве. За шти та 
пра ва на упис у би рач ки спи сак и дру гих срод них пра ва обез бе ђе-
на је кроз управ но-про це сну за шти ту утвр ђе ну овим За ко ном кроз 
пра во на под но ше ње жал бе ми ни стар ству над ле жном за по сло ве 
упра ве. По за кљу че њу би рач ког спи ска, ре ше ње ко је до но си ми ни-

23) Упо ре ди: За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, СлужбенигласникРС, бр. 35/00, 57/03 
од лу ка УСРС, 72/03 - др. за кон, 75/03 - ис пр. др. за ко на, 18/04, 101/05 - др. за кон и 85/05 
- др. за кон, 36/11 и 104/09-др. за кон, чл.100, ст. 1. тач. 1-3.

24) Упо ре ди: За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, СлужбенигласникРС, бр. 35/00, 57/03 
од лу ка УСРС, 72/03 - др. за кон, 75/03 - ис пр. др. за ко на, 18/04, 101/05 - др. за кон и 85/05 
- др. за кон, 36/11 и 104/09-др. за кон, чл.100, ст. 1. тач. 2.

25) Упо ре ди: За кон о ра ди о ди фу зи ји, СлужбенигласникРС, бр. 42/02, 97/04, 76/05-др за-
кон, 62/06, 85/06, 86/06-ис пр и 41/09. чл. 78. ст. 1. тач. 6.

26) Упо ре ди: РРА, Оп ште оба ве зу ју ће упут ство ра дио и те ле ви зиј ским ста ни ца ма (еми те ри-
ма) у пред из бор ној кам па њи за ло кал не, по кра јин ске и ре пу блич ке суп штин ске из бо ре, 
из бо ре за пред сед ни ка Ре пу бли ке и из бо ре за На ци о нал не са ве те на ци о нал них ма њи на, 
СлужбенигласникРС, бр. 18/12; РРА: ЗавршиизвештајРРАонадзорупрограмаеми-
тератокомпредизборнекампањезапредседничке,републичке,покрајинскеилокалне
изборе2012године(14.03-20.05.2012.године), стр. 116.

27) За кон о је дин стве ном би рач ком спи ску, СлужбенигласникРС, бр. 104/09 и 99/11, чл. 
4-8, чл. и др.
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стар ство је ко нач но. Про тив ре ше ња ко је је ми ни стар ство до не ло у 
пр вом сте пе ну или ко је је до не ло по жал би, мо же се под не ти ту жба 
Управ ном су ду у ро ку од 24 ча са а Суд по ту жби од лу чу је у ро ку од 
48 ча со ва.28) Од ред бе ЗоЈБС сход но се при ме њу ју на из бо ре у АП 
и ЈЛС.

4. ПРОБЛЕМИ И НЕДОСТАЦИ  
УПРАВНО-ПРОЦЕСНЕ ЗАШТИТЕ ИЗБОРНОГ 

ПРАВА У ТОКУ ТРАЈАЊА ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА

4.1.Активноипасивнобирачкоправо

Ка да је реч о ак тив ном и па сив ном би рач ком пра ву од мах 
уоча ва мо не ко ли ко про бле ма ко ја се од но се на њи хо ву управ но-
про це сну за шти ту ко ји се по ја вљу ју на из бо ри ма на раз ли чи тим 
ни во и ма у то ку из бор ног по ступ ка. Не ки од ових про бле ма про ис-
ти чу и из не до ста та ка оп штих про пи са ко јим се уре ђу је управ но-
про це сна за шти та (ЗУП и ЗУС-а).

Пр ви се од но си на прав ну при ро ду при го во ра, јер у за ви сно-
сти од пра ва ко је се при го во ром шти ти, за ви си и да ли при го вор 
има ка рак тер жал бе као прав ног сред ства у управ ном по ступ ку или 
не, па се по ста вља пи та ње да ли је, у слу ча је ви ма ка да при го вор 
не ма ка рак тер жал бе (нпр. ка да је реч о за шти ти пра ва на под но ше-
ње из бор не ли сте), ка да о при го во ру од лу чу је исти ор ган над ле жан 
за спро во ђе ње из бо ра ко ји је ре ше ње и до нео, он је сте де ло твор-
но прав но сред ство или би и без ње га, од мах тре ба ло при сту пи ти 
управ но-суд ској за шти ти пред Управ ним су дом. Ин те ре сант но је 
по ме ну ти да оп ште управ но-про це сно за ко но дав ство (ЗУП) не де-
фи ни ше шта је то при го вор као прав но сред ство (већ са мо жал бу). 
У Ре пу бли ци Хр ват ској, на при мер, пре ма но вом За ко ну о оп штем 
управ ном по ступ ку, про ме ње на је де фи ни ци ја прав ног сред ства. 
По ред жал бе и при го вор се сма тра ре дов ним прав ним сред ством, 
и он се мо же из ја ви ти про тив (управ не) рад ње, али не и про тив 
управ не од лу ке (од но сно управ ног ак та).29) У сва ком слу ча ју, хр-
ват ско од ре ђе ње при го во ра као прав ног сред ства, не кон ва ли ди ра 
са при го во ром као прав ним сред ством ка да је реч о за шти ти пра ва 
на под но ше ње из бор не ли сте/кан ди до ва ње, јер се он у Хр ват ској 

28) За кон о о је дин стве ном би рач ком спи ску, СлужбенигласникРС, бр. 104/09 и 99/11, чл. 
13.

29)  За кон о оп штем управ ном по ступ ку, НародненовинеРХ,бр. 47/09.чл. 122.
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мо же из ја ви ти ис кљу чи во по во дом рад ње, а не по во дом до не тог 
управ ног ак та, као што је то слу чај код овог пра ва у Ср би ји. 

Сле де ће, за раз ли ку од ЗИНП, ко ји пред ви ђа да се ре ше ње по 
при го во ру до ста вља и под но си о цу при го во ра и под но си о цу из бор-
не ли сте, ЗЛИ и ПСО ИП-АПВ, пред ви ђа ју да се од лу ка до ста вља 
са мо под но си о цу при го во ра. То су, чи ни се ло ша ре ше ња, јер се на 
овај на чин, у слу ча ју по зи тив не од лу ке за под но си о ца при го во ра 
бит но оте жа ва мо гућ ност тре ћој за ин те ре со ва ној стра ни да бла го-
вре ме но ре а гу је. Ме ђу тим, ка ко тре ћа за ин те ре со ва на стра на мо же 
би ти и сва ки би рач, по ста вља се пи та ње да ли и на ко ји на чин ре-
ше ње по при го во ру мо же уоп ште да бу де упу ће но свим би ра чи ма 
ка ко би и они мо гли да за шти те сво је пра во. 

Ро ко ви, ка ко за под но ше ње при го во ра та ко и за од лу чи ва-
ње о ње му су из у зет но крат ки. За то се оправ да но по ста вља пи та-
ње да ли се (на ро чи то ка да се при го во ри од но се на рад ње и ак те 
ор га на за спро во ђе ње из бо ра у то ку из бор ног да на и не по сред но 
на кон за вр шет ка гла са ња до об ја вљи ва ња) би рач ко пра во уоп ште 
мо же де ло твор но за шти ти ти. Сва ка ко да по ступ ци управ но-прав не 
и управ но-суд ске за шти те мо ра ју би ти бр зи и ефи ка сни, али „бр-
зи на“, мо же и да сме та, од но сно, бит но ума њи мо гућ ност за шти те 
са мог пра ва. 

У по ме ну тим вре мен ским фа за ма из бор ног по ступ ка, при-
го во ри се нај че шће под но се услед не пра вил но сти у ра ду би рач ког 
од бо ра (нпр. по во дом утвр ђе них ре зул та та, у ве зи са по пу ња ва њем 
за пи сни ка о ра ду би рач ког од бо ра) за тим, ва лид но сти до ку ме на та 
о иден ти те ту би ра ча, де ље ња про па ганд ног ма те ри ја ла на би рач-
ком ме сту и др. Си ту а ци је и раз ло зи услед ко јих се у овим вре мен-
ским фа за ма из бор ног по ступ ка мо же из ја ви ти при го вор су број ни, 
па услед то га и број при го во ра мо же да бу де ве ли ки. Уоби ча је но је 
на при мер, да се РИК-у на из бо ри ма за по сла ни ке из ја ви око 500-
600, па чак и 1000 при го во ра. Та ко ве ли ки број при го во ра пред-
ста вља огром но оп те ре ће ње за РИК, јер се ре ше ње по при го во ру 
РИК мо ра не са мо до не ти већ и до ста ви ти у ве о ма крат ком ро ку 
(48 ча со ва). Ова чи ње ни ца мо же има ти ди рект не им пли ка ци је ре-
пу блич ку из бор ну ад ми ни стра ци ју, јер отва ра пи та ње нео п ход но-
сти по сто ја ња ви ше а не јед не из бор не ко ми си је (па са мим тим и 
ви ше из бор них је ди ни це) на пар ла мен тар ним из бо ри ма. По сто је 
и за ни мљи ва ми шље ња да би про блем био пре ва зи ђен осни ва њем 
по себ ног Управ ног три бу на ла за ре ша ва ње о из бор ним при го во ри-
ма у окви ру РИК.30) 

30) О управ ним три бу на ли ма оп шир ни је у: Де јан Ми лен ко вић, Јавнауправа-одабранете-
ме, ФПН-Чи го ја штам па, Бе о град, 2013, стр. 183-190.
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Ве ли ки број при го во ра до во ди у пи та ње суп си ди јар ну при-
ме ну број них на че ла оп штег управ ног по ступ ка на шта је упо зо рио 
у свом Из ве шта ју о из бо ри ма 2012. го ди не и ОЕБС/КДИЉП. У Из-
ве шта ју се кон ста ту је да је РИК о свим при го во ри ма рас пра вљао и 
од лу чи вао на сед ни ца ма отво ре ним за јав ност, али да стран ка ма на 
ко је су се пред ме ти од но си ли ни је би ло омо гу ће но да из не су сво је 
ар гу мен те, што до во ди у пи та ње на че ло рас прав но сти у управ ном 
по ступ ку.31) 

У то ку да на из бо ра и не по сред но на кон за тва ра ња би рач ком 
ме ста, у прак си се по ка за ло и као ва жно пи та ње да ли РИК (и дру ге 
из бор не ко ми си је) мо гу у си ту а ци ји фла грант них кр ше ња из бор-
не про це ду ре на по је ди ним би рач ким ме сти ма по ни шти ти гла са ња 
без по сто ја ња фор мал ног при го во ра. Ово пи та ње за са да је ре ше но 
усва ја њем кон тра верз ног прав ног схва та ња не ка да шњег Управ ног 
оде ље ња ВСС по ко ме РИК ни је овла шће на да без при го во ра, по 
слу жбе ној ду жно сти, по ни шта ва из бо ре на по је ди ном би рач ком 
ме сту.32) Са дру ге стра не, по сто је оправ да ни зах те ви да се за шти ти 
пра во оних гла са ча ко ји су гла са ли и ко ји су ис ко ри сти ли сво је пра-
во, у си ту а ци ји ка да се нпр. њи хо ви гла со ви пре тва ра ју у тзв. бе ле 
ли сти ће упр кос ја сно из ра же ној во љи тих би ра ча. У та квим си ту-
а ци ја ма РИК не мо же ни шта осим да про гла си ста ти стич ку ну лу 
што ни је од го ва ра ју ће ре ше ње с об зи ром на то да су не ки гра ђа ни 
иза шли на из бо ре, гла са ли, а ре зул тат све га то га је ни шта. 

Сле де ћа ди ле ма про ис ти че из тер ми на жал ба, ко ји се ко ри-
сти у по ме ну тим за ко ни ма као и по кра јин ској скуп штин ској Од-
лу ци, и озна ча ва прав но сред ство за по кре та ње управ но-суд ске за-
шти те из бор ног пра ва пред Управ ним су дом. Оно што је крај ње 
не у о би ча је но ка да је реч о управ но-суд ској за шти ти уоп ште, је да 
се управ ни спор по кре ће жал бом. Пре ма ЗУС-у управ ни спор се 
по кре ће ту жбом, а не жал бом. Тер мин жал ба ко ри сти се као основ 
са по кре та ње ин стан ци о не кон тро ле у управ ном по ступ ку. Ово ре-
ше ње мо же да по кре не и да ље те о риј ске рас пра ве, нпр. при ро ди 
по ступ ка пред Управ ним су дом у из бор ним спо ро ви ма.

Про блем ле жи и у чи ње ни ци да чак и ма ле „ва ри ја ци је“ у ве-
зи са за шти том из бор ног пра ва на раз ли чи тим ни во и ма, иза зи ва ју 
по сле ди це у прак си спро во ђе ња из бо ра. ЗЛИ из ри чи то не пред ви ђа 
да се жал ба ко јом се по кре ће управ ни спор под но си пре ко из бор не 
ко ми си је, те се на из бо ри ма из 2012. го ди не, де ша ва ло да Управ ни 
суд од ба цу је жал бе ко је су из ја вље не пре ко из бор не ко ми си је из-

31) ОЕБС-КДИЉП, Ко нач ни из ве штај: Парламентарниипревременипредседничкиизбори
6.и20.маја2012.године, Вар ша ва, 31. јул 2012, стр. 17.

32) Управ но оде ље ње Вр хов ног су да Ср би је, Прав но схва та ње од утвр ђе но на сед ни ци од 
29. ја ну а ра 2007. го ди не.
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бор не је ди ни це, јер су оне мо ра ле да бу ду под не те ди рект но Су ду, 
а пре да те су очи глед но не на дле жном ор га ну.

Као што се мо же за па зи ти, по ме ну тим за ко ни ма (по кра јин-
ском Од лу ком), пред ви ђе но је по сто ја ње по себ ног управ ног спо ра 
у ве зи са за шти том из бор ног пра ва, на ко је се од ред бе ЗУС при ме-
њу ју суп си ди јар но. Ме ђу тим, услед крат ких ро ко ва по ста вља се и 
пи та ње мо гу ће при ме на по је ди них од ре да ба ЗУС-а (нпр. оства ри-
ва ња на че ла рас прав но сти, јав но сти и дру гих). На ово се од но си и 
још јед на при мед ба ОЕБС- КДИЉП -а, а то је да је Управ ни суд ре-
ша вао управ ни спор у по ступ ку по жал ба ма на сед ни ца ма за тво ре-
ним за јав ност, те да на тај на чин, Управ ни суд ни је обез бе дио по-
треб ну тран спа рент ност. Ина че ЗУС пред ви ђа да је рас пра ва јав на, 
а ве ће су да мо же ис кљу чи ти јав ност са мо ка да је то за ко ном утвр-
ђе но. Чи ни се да је ов де ве ћи про блем од од су ства оп ште јав но сти 
од су ство рас прав но сти, од но сно стра нач ке јав но сти. У скла ду са 
од ред бом ЗУС-а у управ ном спо ру суд ре ша ва на осно ву утвр ђе-
них чи ње ни ца на одр жа ној усме ној јав ној рас пра ви, а без рас пра ве 
са мо из раз ло га утвр ђе них овим за ко ном.33) Суп си ди јар ном при ме-
ном ЗУС-а, код из бор них спо ро ва мо ра ла се во ди ти рас пра ва, што 
ни је био слу чај.

И код управ но-суд ске за шти те ак тив ног и па сив ног би рач ког 
пра ва, на ро чи то у да ну одр жа ва ња из бо ра и од за тва ра ња би рач ких 
ме ста до об ја вљи ва ња ре зул та та, до ла зи до сво је вр сног „за тр па ва-
ња“ Управ ног су да жал ба ма, а тај про блем је по себ но ве ли ки ка да 
се из бо ри одр жа ва ју исто вре ме но за ви ше ни воа вла сти. Та ко се 
отва ра и пи та ње са да шњег устрој ства Управ ног су да. 

У ве зи са управ но-суд ском за шти том из бор ног пра ва у АП 
Вој во ди на про блем је основ за за сни ва ње над ле жно сти Управ ног 
су да у овим пред ме ти ма. Иако је Управ ни суд при хва тио над ле-
жност за по сту па ње у овим по ступ ци ма на из бо ри ма 2012. и до-
пун ским из бо ри ма 2013. го ди не тре ба на гла си ти да у скла ду са 
За ко ном о уре ђе њу су до ва.34) Управ ни суд су ди у управ ним спо-
ро ви ма и вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном. Ме ђу тим, по-
кра јин ска Од лу ка је ни жи прав ни акт од за ко на, те она не мо же ни 
да „уста но ви“ над ле жност Управ ног су да да су ди у управ ним спо-
ро ви ма у АПВ у ве зи са по вре дом из бор ног пра ва. Суд као основ 
за по сту па ње у овим пред ме ти ма мо же ко ри сти ти са мо ди рект ну 
од ред бу Уста ва.35) 

33) Упо ре ди: За кон о управ ним спо ро ви ма, СлужбенигласникРС,бр. 111/09, чл. 33. и 35.

34) Упо ре ди: За кон о уре ђе њу су до ва, СлужбенигласникРС, 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - 
др. за кон, 78/11 - др. за кон, 101/11, 101/13, чл. 29.

35)  Упо ре ди: Устав Ре пу бли ке Ср би је, СлужбенигласникРС, бр. 98/06, чл. 198.
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4.2.Правонаобавештеност,правонаупис
убирачкисписакидругасроднаправа

У ве зи са управ но-про це сном за шти та пра ва на оба ве ште-
ност, ка да је реч о пра ву би ра ча да бу де оба ве штен од стра не ор-
га на над ле жног за спро во ђе ње из бо ра о свим чи ње ни ца ма ко је се 
од но се на њи хо ва из бор на пра ва и на чи ну за шти те тих пра ва због 
про пу ста од ре ђе не из бор не ко ми си је у ве зи са оба ве шта ва њем хи-
по те тич ки би се мо гао из ја ви ти при го вор (ко ји не би имао ка рак-
тер жал бе у управ ном по ступ ку), а на кон до но ше ња ре ше ња по 
при го во ру од стра не исте из бор не ко ми си је (ко ја је пра во и пре-
кр ши ла), мо гао би се жал бом по кре ну ти управ ни спор као и код 
кр ше ња ак тив ног и па сив ног би рач ког пра ва. Пра во би ра ча да бу де 
оба ве штен о из бор ним про гра ми ма под но си ла ца из бор них ли ста/
кан ди да та, као и пра во под но си ла ца из бор них ли ста/кан ди да та на 
јед на ку ме диј ску за сту пље ност, су су штин ски не за шти ће на и де-
кла ра тив на, и не под ле же управ но-про це сној за шти ти. То до ка зу је 
и став ра ни јег Вр хов ног су да из 2004. го ди не, ко јим је пред ви ђе-
но да при го вор на не пра вил ност у по сту па њу сред ста ва јав ног ин-
фор ми са ња у то ку из бор ног по ступ ка не спа да у при го во ре ко ји 
се од но се на за шти ту из бор ног пра ва, утвр ђе не ЗИНП. Вр хов ни 
суд је за у зео ста но ви ште да РИК ни је над ле жна за по сту па ње по 
при го во ри ма под не тим због не пра вил но сти у по сту па њу сред ста-
ва јав ног ин фор ми са ња, јер о њи ма од лу чу је Над зор ни од бор (ко ји 
је до са да био обра зо ван са мо на из бо ри ма 2000. го ди не).36) У по-
гле ду за шти те овог пра ва од стра не РРА, ОЕБС/КДИЉП из нео је 
чи тав низ при мед би. У Из ве шта ју ОЕБС/КДИЉП је кон ста то ва но 
да до но ше ње од лу ка по при го во ри ма од стра не РРА у ве зи са овим 
пра вом ни је би ло до вољ но тран спа рент но за ши ру јав ност, чи ме 
је би ла на ру ше на по тен ци јал но по зи тив на уло га ко ју је РРА мо гла 
да од и гра у ре ша ва ње при го во ра ко ји су се од но си ли на еми те ре.37) 

У ве зи са управ но-про це сном за шти том пра ва на упис у би-
рач ки спи сак (и дру гих срод них пра ва), крат ки ро ко ви за из ја вљи-
ва ње жал бе и до но ше ње ре ше ња као и из ја вљи ва ње ту жбе ко јим 
се по кре ће управ ни спор и до но ше ње пре су де од стра не Управ ног 
су да та ко ђе до во де у пи та ње да ли се мо гу суп си ди јар но при ме ни-

36) Вр хов ни суд Ср би је Одлука,Уж.Бр.44/04 од 26. ма ја 2004. го ди не. Из вод из ове Од лу ке 
се мо же на ћи у: Вељ ко Ода ло вић, Та ма ра Стој че вић, Ми о драг Шу пут, Прав на схва та ња 
и из во ди из пре су да Вр хов ног су дас Ср би је (Из бо ри за на род не по сла ни ке, Из бо ри за 
пред сед ни ка Ре пу бли ке), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, стр. 94-95.

37) ОЕБС-КДИЉП, Ко нач ни из ве штај: Парламентарниипревременипредседничкиизбори
6.и20.маја2012.године, Вар ша ва, 31. јул 2012, стр. 15: „Иако су од лу ке РРА по при-
го во ри ма би ле до ступ не на Ин тер нет стра ни ци Аген ци је, РРА ни је об ја вљи ва ла це ло-
ку пан са др жај од лу ка. То је у су прот но сти са ста вом 8.15 Из ве шта ја СЕ Ин ди ка то ри за 
ме ди је у де мо кра ти ји... .“
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ти све од ред бе ЗУП и ЗУС, као и код ак тив ног и па сив ног би рач ког 
пра ва.

5. ДИЛЕМА - ПРОМЕНА ИЛИ СТАТУС КВО? 

На кра ју, по ста вља се и пи та ње да ли су ова кве ана ли зе и 
рас пра ве уоп ште по треб не? Од 2000. го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји 
одр жа ва ју се фер и по ште ни из бо ри, ми шље ње је струч не јав но-
сти, др жав них ор га на, не вла ди них и ме ђу на род них ор га ни за ци ја. 
Си стем је „ухо дан“, као и управ но-суд ска за шти та у то ку тра ја-
ња из бор ног по ступ ка. Број при го во ра чи јим се из ја вљи ва њем от-
по чи ње по сту пак управ но-про це сне за шти те из бор ног пра ва ни је 
пре ве ли ки, а од лу ке по при го во ри ма и пре су де не ути чу на про-
ме ну из бор не во ље гра ђа на. Ни са ми би ра чи ни су баш пре ви ше 
оба ве ште ни о свим аспек ти ма са др жи не из бор ног пра ва, па че сто 
и не зна ју да је оно и би ло по вре ђе но. С дру ге стра не, из бор но 
пра во је основ но људ ско пра во и уга о ни ка мен де мо кра ти је. Сва ка 
др жа ва ко ја има де мо крат ска стре мље ња мо ра во ди ти ра чу на да 
ли је из бор но пра во аде кват но за шти ће но и то не са мо кроз управ-
но-суд ску већ и дру ге об ли ке за шти те то ком це ло куп ног из бор ног 
про це са. За то је очи глед но да би јед на све о бу хват на ана ли за от-
кри ла и број не дру ге про пу сте у за шти ти из бор ног пра ва и пред 
дру гим ор га ни ма пред ко јим се оно шти ти у дру гим „вре мен ским 
фа за ма“ из бор ног про це са. Ова „ужа“ ана ли за отво ри ла је број на 
пи та ња ко ја би у на ред ном пе ри о ду тре ба ло озбиљ но раз мо три ти. 
На ве шће мо са мо не ке:

1) нео п ход но је усва ја ње но вог за кон ског окви ра управ но-
про це сне за шти те из бор ног пра ва на свим ни во и ма ко јим би по-
себ но пре ци зно би ли ре гу ли са ни по ступ ци ко ји се во де по во дом 
за шти те из бор ног пра ва а на ро чи то на чин и ро ко ви за по кре та ње 
и ре ша ва ње из бор них спо ро ва уз по што ва ња на че ла рас прав но сти 
и јав но сти;

2) тре ба раз мо три ти мо гућ ност да се из бо ри за раз ли чи те 
ни вое вла сти не одр жа ва ју исто вре ме но, услед пре оп те ре ће но сти 
ме ха ни за ма за ре ша ва ње из бор них спо ро ва код њи хо вог исто вре-
ме ног одр жа ва ња, чи ме је угро же на и за шти та пра ва;

3) по треб но је хар мо ни зо ва ти по ступ ке пред над ле жним из-
бор ним ко ми си ја ма и пред Управ ним су дом, уна пре ди ти по сто је ћу 
ре гу ла тив не и де фи ни са ти прав ну при ро ду тих по сту па ка;

4) нео п ход но је оне мо гу ћи ти по ни шта ва ње из бо ра због бе-
сми сле них и не ва жних раз ло га ко ји не ути чу ди рект но на би рач ку 
во љу гра ђа на;
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5) тре ба раз мо три ти пи та ње пра ва на при ступ Управ ном су ду 
као и мо гућ ност уво ђе ња дво сте пе ног управ ног суд ства у Ре пу бли-
ци Ср би ји, по што се по сто ја ње јед ног су да за те ри то ри ју Ср би је 
ко ји се ба ви управ ним спо ро ви ма, а по го то ву из бор ним управ ним 
спо ро ви ма чи ни не а де кват ним.

Већ са мо отва ра ње ових пи та ња у ши рој јав но сти, био би 
пр ви озбиљ ни ко рак у прав цу зна чај не ре фор ме си сте ма ре ша ва ња 
из бор них спо ро ва.
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Dejan Milenkovic

CERTAIN PROBLEMS OF THE ADMINISTRATIVE 
DISPUTE RESOLUTION SYSTEM DURING AN 

ELECTION PERIOD IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Re su me

The aim of this analysis is to de ter mi ne whet her the Re pu blic of 
Ser bia has ap pro pri a te ad mi ni stra ti ve mec ha nisms for re sol ving dis pu-
tes re la ted to the elec to ral right, and in con nec tion the re of, to pro vi de 
spe ci fic re com men da ti ons for im pro ving the pro tec tion of the right, if 
ne ces sary.

The Analysis re fers to the elec tion dis pu te re so lu tion system du-
ring the elec tion pe riod which in clu des va ri o us ac ti vi ti es, such as elec-
to ral ac ti vi ti es and ac ti vi ti es be fo re the elec tion day, pol ling day ac ti vi-
ti es and ac ti vi ti es af ter the clo su re of pol ling sta ti ons, or mo re pre ci sely, 
du ring de ter mi na tion/co un ting and an no un ce ment of elec tion re sults.

The analysis shows that the Ad mi ni stra ti ve Dis pu te Re so lu tion 
System in Ser bia has nu me ro us de fi ci en ci es. Ba sed on the analysis, the 
fol lo wing sho uld be con si de red in the fu tu re:



СПМброј1/2014,годинаXXI,свеска43. стр.95-112.

112

1) Adopt a new le gal fra me work that wo uld apply to elec ti ons at 
all le vels of go vern ment and re gu la te par ti cu larly ac cu ra tely the pro-
ce du res for the pro tec tion of elec to ral rights - forms and de a dli nes for 
ini ti a ting pro ce du res, de a dli nes for sol ving ca ses, ob ser van ce of adver-
sa rial prin ci ple and en su ring the pu bli city of pro ce du res, etc.

2) Con si der pro po sals not to hold elec ti ons at dif fe rent le vels of 
go vern ment at the sa me ti me, not be ca u se of po li ti cal im pli ca tion, bud 
to avoid ex ces si ve over lo a ding of the mec ha nism for elec to ral dis pu te 
re so lu tion in ca ses of con cur rent elec tion for dif fe rent le vels of go vern-
ment;

3) Har mo ni se ad mi ni stra ti ve pro ce du res con du ced be fo re the 
com pe tent elec to ral com mis si ons and the Ad mi ni stra ti ve Co urt, im pro-
ve the exi sting le gi sla tion and furt her de fi ne the pre ci se le gal na tu re of 
the se pro ce du res;

4) Not to al low the an nul ment of elec ti ons for me a nin gless and 
ir re le vant re a sons (such as the use of mo bi le pho nes at pol ling sta ti ons, 
so me po sters that ha ve re ma i ned wit hin 50 me ters of the pol ling sta tion 
etc);

5) Con si der the is sue of the right of ac cess to the Ad mi ni stra ti ve 
Co urt and con si der in tro du cing a two-ti er ad mi ni stra ti ve ju di ci ary in 
Ser bia, be ca u se it se ems ina de qu a te to ha ve only one co urt in the en ti re 
ter ri tory of Ser bia, which de als with ad mi ni stra ti ve dis pu tes, in par ti cu-
lar elec to ral dis pu tes.
Key words: elec tion, elec to ral rights, elec tion pe riod, elec tion ad mi ni stra tion, 

Ad mi ni stra ti ve Dis pu te Re so lu tion system, ad mi ni stra ti ve le gal 
pro tec tion, Ad mi ni stra ti ve Co urt 
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