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По срав ње њу са из вор ним тек стом, утвр ђе но је да се у Од лу ци о рас по де ли сред ста ва из на мен ских при ма ња бу џе та Ре пу бли ке 

ко ја се оства ру ју при ре ђи ва њем ига ра на сре ћу, а ко ри сте за фи нан си ра ње ло кал не са мо у пра ве, број 401-00-303/2016-24 од 21. но вем-
бра 2016. го ди не, об ја вље ној у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 98/16, пот кра ла гре шка, па се на осно ву чла на 15. За ко на о об ја вљи ва њу 
за ко на и дру гих про пи са и оп штих ака та о из да ва њу „Слу жбе ног гла сни ка Ре пу бли ке Ср би је” („Слу жбе ни гла сник РС”, број 45/13), да је

И С  П РА В  К А

Од лу ке о рас по де ли сред ста ва из на мен ских при ма ња бу џе та Ре пу бли ке ко ја се оства ру ју при ре ђи ва њем  
ига ра на сре ћу, а ко ри сте за фи нан си ра ње ло кал не са мо у пра ве

У Од лу ци о рас по де ли сред ста ва из на мен ских при ма ња бу џе та Ре пу бли ке ко ја се оства ру ју при ре ђи ва њем ига ра на сре ћу, а ко ри-
сте за фи нан си ра ње ло кал не са мо у пра ве, број 401-00-303/2016-24 од 21. но вем бра 2016. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 98/16), у 
ста ву 1. тач ка 3:

 – уме сто ре чи: „у ви си ни од 1.840.360,00 ди на ра” тре ба да сто је ре чи: „у ви си ни од 1.804.360,00 ди на ра”.

 – Из Ми ни стар ства др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве

У С ТА В Н И  СУД
4347

Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник Ве сна Илић Пре лић и су-
ди је др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Бра ти слав Ђо кић, др 
Го ран П. Илић, Ка та ри на Ма ној ло вић Ан дрић, др Бо са Не на дић, 
др Ми лан Мар ко вић, др Дра ги ша Б. Сли јеп че вић, Ми лан Ста нић, 
др Дра ган Сто ја но вић, мр То ми слав Стој ко вић, Са ба ху дин Та хи-
ро вић и Пре драг Ћет ко вић, на осно ву чла на 167. став 1. тач ка 3. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 16. ју на 2016. го-
ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

1. Утвр ђу је се да од ред бе чл. 9. и 10. Упут ства за спро во ђе-
ње гла са ња на из бо ри ма за на род не по сла ни ке, рас пи са ним за 16. 
март 2014. го ди не, на те ри то ри ји Ауто ном не по кра ји не Ко со во и 
Ме то хи ја („Слу жбе ни гла сник РС”, број 22/14), у вре ме ва же ња, 
ни су би ле у са гла сно сти са за ко ном.

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
за ко ни то сти од ре да ба чла на 8. Упут ства из тач ке 1. из ре ке.

Обра  зло же  ње

I
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка 

за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чл. 8, 9. и 10. Упут-
ства на ве де ног у из ре ци. 

Ини ци ја тор на во ди да су оспо ре не од ред бе чл. 8. до 10. Упут-
ства у су прот но сти са од ред ба ма чл. 18, 20. и 21. Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је и од ред ба ма чл. 74. до 77. За ко на о из бо ру на род них по-
сла ни ка, из раз ло га што „За кон о из бо ру на род них по сла ни ка у чл. 
74. до 77. про пи су је ко је све рад ње мо ра би рач ки од бор да ура ди 
на би рач ком ме сту на кон за тва ра ња би рач ких ме ста и за вр шет ка 
гла са ња”, при че му се оспо ре ним од ред ба ма Упут ства, су прот но 
про пи са ним за кон ским пра ви ли ма, „на те ри то ри ји АП Ко со во и 
Ме то хи ја ре зул та ти не утвр ђу ју на би рач ком ме сту где би ра чи и 
гла са ју већ у Ра шкој и Вра њу”. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је на 
осно ву чла на 34. За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 35/00, 57/03  – Од лу ка УС, 72/03  – др. за кон, 
18/04, 85/05  – др. за кон, 101/05  – др. за кон, 104/09  – др. за кон, 
28/11  – Од лу ка УС и 36/11) и чла на 1. став 2. Упут ства за спро во-
ђе ње из бо ра за на род не по сла ни ке На род не скуп шти не, рас пи са-
них за 16. март 2014. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 12/14), 
Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја, на сед ни ци одр жа ној 23. фе бру а ра 
2014. го ди не, до не ла Упут ство за спро во ђе ње гла са ња на из бо ри-
ма за на род не по сла ни ке, рас пи са ним за 16. март 2014. го ди не, на 
те ри то ри ји Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја („Слу жбе ни 

гла сник РС”, број 22/14). Овим упут ством бли же се уре ђу је спро-
во ђе ње гла са ња на из бо ри ма за на род не по сла ни ке На род не 
скуп шти не, рас пи са них за 16. март 2014. го ди не, на те ри то ри ји 
Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја, као нео ту ђи вом де лу Ре-
пу бли ке Ср би је, у си ту а ци ји где без са рад ње са ми си јом ОЕБС-а 
ни је мо гу ће га ран то ва ти без бед но спро во ђе ње из бор ног по ступ ка 
(члан 1). Оспо ре ним од ред ба ма Упут ства бли же се про пи су је: пре-
да ја из бор ног ма те ри ја ла би рач ким од бо ри ма пре гла са ња (члан 
8.); пре да ја из бор ног ма те ри ја ла не по сред но ко ор ди на то ру Ре пу-
блич ке из бор не ко ми си је по сле гла са ња (члан 9), као и утвр ђи ва ње 
ре зул та та гла са ња (члан 10). 

Устав ни суд је да ље утвр дио и да је, на осно ву чла на 34. став 
1. тач. 14. и 15, чла на 85. и чла на 90. став 3. За ко на о из бо ру на род-
них по сла ни ка, Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја, на сед ни ци одр жа-
ној 24. мар та 2014. го ди не, утвр ди ла Из ве штај о укуп ним ре зул та-
ти ма из бо ра за на род не по сла ни ке На род не скуп шти не, одр жа ним 
16. мар та 2014. го ди не и по но вље них на јед ном би рач ком ме сту 
23. мар та 2014. го ди не, ко ји укљу чу је и број гла со ва и број ман да-
та ко је су до би ле по је ди не из бор не ли сте, ко ји је об ја вљен у „Слу-
жбе ном гла сни ку РС”, број 33 од 24. мар та 2014. го ди не.

На осно ву из ло же ног, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ни 
акт тем по рал ног ка рак те ра, да је био до нет за спро во ђе ње из бо ра 
за на род не по сла ни ке На род не скуп шти не рас пи са них за 16. март 
2014. го ди не, као и да је ње го во ва же ње ис цр пље но  јед ном при ме-
ном, од но сно окон ча њем тих из бо ра и кон сти ту и са њем но вог са-
зи ва На род не скуп шти не, 16. апри ла 2014. го ди не. У при лог овом 
ста ву Устав ног су да иде и чи ње ни ца да су ро ко ви од ре ђе ни у по-
је ди ним од ред ба ма оспо ре ног Упут ства утвр ђе ни на на чин из ко га 
не дво сми сле но сле ди да се ра ди о тем по рал ном ак ту. 

Чла ном 64. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 109/07, 99/11, 18/13  – Од лу ка УС, 40/15  – др. за кон и 103/15) про-
пи са но је, из ме ђу оста лог, да ка да је у то ку по ступ ка оп шти акт пре-
стао да ва жи, али ни су от кло ње не по сле ди це не у став но сти или не-
за ко ни то сти, Устав ни суд мо же од лу ком утвр ди ти да оп шти акт ни је 
био у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу-
на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко ном.

Са гла сно на ве де ном, а има ју ћи у ви ду да се на во ди ма ини-
ци ја ти ве у су шти ни оспо ра ва за ко ни тост од ре да ба чл. 8, 9. и 10. 
Упут ства, Устав ни суд је спро вео по сту пак оце не за ко ни то сти 
оспо ре них од ре да ба, у вре ме њи хо вог ва же ња.

Оспо ре ним од ред ба ма Упут ства би ло је про пи са но: да из-
бор ни ма те ри јал за гла са ње на те ри то ри ји Ауто ном не по кра ји не 
Ко со во и Ме то хи ја ко ор ди на то ри Ре пу блич ке из бор не ко ми си-
је пре да ју, као и до са да, не по сред но би рач ким од бо ри ма у оп-
шти ни Ра шка, од но сно у гра ду Вра ње, 12. мар та 2014. го ди не, 
да се о при мо пре да ји из бор ног ма те ри ја ла са чи ња ва за пи сник на 
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про пи са ном обра сцу (НПРС КиМ-1/14), да сви чла но ви би рач ког 
од бо ра има ју пра во и ду жност да бу ду при сут ни при ли ком при је ма 
из бор ног ма те ри ја ла, те да ће се о без бед ном тран спор ту из бор ног 
ма те ри ја ла од ад ми ни стра тив ног пре ла за до би рач ких ме ста ста-
ра ти ОЕБС (члан 8); да су, по што за тво ре би рач ко ме сто, чла но ви 
би рач ког од бо ра ду жни да спро ве ду сле де ће рад ње  – 1) да не у по-
тре бље не гла сач ке ли сти ће за из бор на род них по сла ни ка На род не 
скуп шти не ста ве у по се бан ко ве рат и да га за пе ча те, 2) да за пе ча-
ће не гла сач ке ку ти је са свим упо тре бље ним гла сач ким ли сти ћи ма, 
за јед но са из во ди ма из би рач ког спи ска и за пе ча ће ним ко вер та ма 
у ко ји ма се на ла зе не у по тре бље ни гла сач ки ли сти ћи без од ла га ња 
од не су у оп шти ну Ра шка, од но сно у град Вра ње где их пре да ју ко-
ор ди на то ри ма Ре пу блич ке из бор не ко ми си је, да сва ки члан би рач-
ког од бо ра има пра во и ду жност да над зи ре пре но ше ње гла сач ких 
ку ти ја и дру гог из бор ног ма те ри ја ла од би рач ког ме ста до оп шти-
не Ра шка, од но сно до гра да Вра ња, да ће се о без бед ном тран спор-
ту из бор ног ма те ри ја ла од ад ми ни стра тив ног пре ла за до би рач ких 
ме ста, од но сно од би рач ких ме ста до ад ми ни стра тив ног пре ла за 
ста ра ти ОЕБС, да се о при мо пре да ји из ста ва 1. тач ка 2. овог чла на 
са ста вља за пи сник на про пи са ном обра сцу (НПРС КиМ-2/14), да 
сва три чла на би рач ког од бо ра има ју пра во и ду жност да при су-
ству ју пре да ји из бор ног ма те ри ја ла ко ор ди на то ру Ре пу блич ке из-
бор не ко ми си је. (члан 9); да ће Ко ор ди на то ри Ре пу блич ке из бор-
не ко ми си је ор га ни зо ва ти да чла но ви би рач ког од бо ра у оп шти ни 
Ра шка, од но сно у гра ду Вра ње отво ре гла сач ке ку ти је, утвр де ре-
зул та те из бо ра за на род не по сла ни ке На род не скуп шти не, по пу-
не за пи сни ке о ра ду би рач ких од бо ра на обра сци ма про пи са ним 
Упут ством за спро во ђе ње из бо ра за на род не по сла ни ке На род не 
скуп шти не, рас пи са них за 16. март 2014. го ди не (Обра зац НПРС-
15/14), као и да се из бор ни ма те ри јал са за пи сни ци ма о ра ду би-
рач ких од бо ра пре не се у се ди ште Ре пу блич ке из бор не ко ми си је, 
да се на спро во ђе ње из бо ра на би рач ким ме сти ма и утвр ђи ва ње 
ре зул та та гла са ња на свим би рач ким ме сти ма на те ри то ри ји Ауто-
ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја сход но при ме њу ју Пра ви ла о 
ра ду би рач ких од бо ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/14).

II
Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да су ве ре ност по ти че 

од гра ђа на ко ји је вр ше ре фе рен ду мом, на род ном ини ци ја ти вом и 
пре ко сво јих сло бод но иза бра них пред став ни ка (члан 2. став 1); да 
се вла да ви на пра ва оства ру је сло бод ним и не по сред ним из бо ри ма, 
устав ним јем стви ма људ ских и ма њин ских пра ва, по де лом вла сти, 
не за ви сном суд ском вла шћу и по ви но ва њем вла сти Уста ву и за ко ну 
(члан 3. став 2); да се људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста-
вом не по сред но при ме њу ју (члан 18. став 1); да људ ска и ма њин-
ска пра ва за јем че на Уста вом мо гу за ко ном би ти огра ни че на ако 
огра ни че ње до пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав до пу шта, 
у оби му нео п ход ном да се устав на свр ха огра ни че ња за до во љи у 
де мо крат ском дру штву и без за ди ра ња у су шти ну за јем че ног пра ва 
(члан 20. став 1); да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки (члан 
21. став 1); 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, да  је из бор но 
пра во оп ште и јед на ко, да су из бо ри сло бод ни и не по сред ни, а да 
је гла са ње тај но и лич но, да из бор но пра во ужи ва прав ну за шти-
ту у скла ду са за ко ном (члан 52); да На род ну скуп шти ну чи ни 250 
на род них по сла ни ка, ко ји се би ра ју на не по сред ним из бо ри ма, тај-
ним гла са њем, у скла ду са за ко ном (члан 100. став 1).

За ко ном о из бо ру на род них по сла ни ка („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 35/00, 57/03  – Од лу ка УС, 72/03  – др. за кон, 18/04, 85/05  – 
др. за ко ник, 101/05  – др. за кон, 104/09  – др. за кон, 28/11  – Од лу ка 
УС и 36/11) про пи са но је: да су ор га ни за спро во ђе ње из бо ра Ре-
пу блич ка из бор на ко ми си ја и би рач ки од бо ри (члан 6); да из бор но 
пра во у сми слу овог за ко на об у хва та пра во гра ђа на да на на чин и 
по по ступ ку ко ји је утвр ђен овим за ко ном  – би ра ју и бу ду би ра ни, 
кан ди ду ју и бу ду кан ди до ва ни, од лу чу ју о пред ло же ним кан ди да-
ти ма и из бор ним ли ста ма, да кан ди да ти ма јав но по ста вља ју пи та-
ња, да бу ду пра во вре ме но, исти ни то, пот пу но и објек тив но оба ве-
ште ни о про гра ми ма и ак тив но сти ма под но си ла ца из бор них ли ста 
и о кан ди да ти ма са тих ли ста, као и да рас по ла жу дру гим пра ви ма 
ко ја су пред ви ђе на овим за ко ном (члан 9); да су ор га ни за спро-
во ђе ње из бо ра са мо стал ни и не за ви сни у ра ду и ра де на осно ву 
за ко на и про пи са до не тих на осно ву за ко на (члан 28. став 1); да се 
Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја, из ме ђу оста лог, ста ра о за ко ни том 
спро во ђе њу из бо ра и про пи су је обра сце и пра ви ла за спро во ђе ње 

из бор них рад њи про пи са них овим за ко ном (члан 34. став 1. тач. 1. 
и 5); да би рач ки од бор не по сред но спро во ди гла са ње на би рач ком 
ме сту, обез бе ђу је пра вил ност и тај ност гла са ња, утвр ђу је ре зул та-
те гла са ња на би рач ком ме сту и оба вља дру ге по сло ве од ре ђе не 
овим за ко ном, да бли жа пра ви ла о ра ду би рач ког од бо ра про пи су је 
Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја (члан 37. ст. 1. и 3); да је Ре пу блич ка 
из бор на ко ми си ја ду жна да за сва ки би рач ки од бор бла го вре ме но 
при пре ми ма те ри јал за гла са ње, а на ро чи то по тре бан број гла сач-
ких ли сти ћа, збир ну из бор ну ли сту, из вод из би рач ког спи ска, по-
твр де о из бо р ном пра ву као и обра зац за пи сни ка о ра ду би рач ког 
од бо ра, да се при мо пре да ја из бор ног ма те ри ја ла вр ши нај доц ни је 
48 ча со ва пре да на одр жа ва ња из бо ра (члан 62. ст. 1. и 2); да по за-
вр ше ном гла са њу би рач ки од бор при сту па утвр ђи ва њу ре зул та та 
гла са ња на би рач ком ме сту (члан 74. став 1); да би рач ки од бор по 
утвр ђи ва њу ре зул та та гла са ња у за пи сник о свом ра ду уно си број 
при мље них гла сач ких ли сти ћа, број не у по тре бље них гла сач ких 
ли сти ћа, број не ва же ћих гла сач ких ли сти ћа, број ва же ћих гла сач-
ких ли сти ћа, број гла со ва да тих за сва ку из бор ну ли сту, број би ра-
ча пре ма из во ду из би рач ког спи ска и број би ра ча ко ји су гла са ли 
(члан 75. став 1); да се за пи сник о ра ду би рач ког од бо ра из ра ђу је 
на про пи са ном обра сцу ко ји се штам па у шест при ме ра ка, да се 
пр ви при ме рак за пи сни ка са утвр ђе ним из бор ним ма те ри ја лом до-
ста вља Ре пу блич кој из бор ној ко ми си ји, да се дру ги при ме рак за-
пи сни ка ис ти че на би рач ком ме сту на јав ни увид (члан 76. ст. 1, 
3. и 4); да ће по утвр ђи ва њу ре зул та та гла са ња би рач ки од бор без 
од ла га ња, а нај доц ни је у ро ку од 18 ча со ва од ча са за тва ра ња би-
рач ког ме ста, до ста ви ти Ре пу блич кој из бор ној ко ми си ји за пи сник 
о ра ду, из вод из би рач ког спи ска, не у по тре бље не и, одво је но, упо-
тре бље не гла сач ке ли сти ће, не ва же ће и, одво је но, ва же ће гла сач ке 
ли сти ће, као и пре о ста ли из бор ни ма те ри јал (члан 77. став 1). 

III
Из бор но пра во, као јед но од основ них по ли тич ких пра ва у 

са вре ме ним де мо крат ским др жа ва ма, за јем че но је Уста вом Ре-
пу бли ке Ср би је, и то под усло ви ма ко ји су не по сред но утвр ђе ни 
упра во овим нај ви шим прав ним ак том. Та ко, сва ки др жа вља нин 
Ре пу бли ке Ср би је, пра во да би ра и да бу де би ран сти че пу но лет-
ством, уз услов да је по слов но спо со бан. Из бор но пра во је оп ште 
и јед на ко за све, чи ме се обез бе ђу је по ли тич ка јед на кост гра ђа на 
по што ва њем прин ци па  – је дан чо век је дан глас, из бо ри су сло бод-
ни и не по сред ни, а гла са ње је тај но и лич но, упра во ра ди обез бе ђе-
ња пу не сло бо де из бо ра. Иако је са мим Уста вом утвр ђе на за шти та 
свих за јем че них људ ских пра ва и сло бо да, па та ко и из бор ног пра-
ва, Уста вом се по себ но га ран ту је прав на за шти та из бор ног пра ва, 
ко ја се обез бе ђу је у скла ду са за ко ном. 

Из бор ним за ко но дав ством у Ре пу бли ци Ср би ји уре ђе на су 
пи та ња ко ја се од но се на из бор пред сед ни ка Ре пу бли ке, са гла сно 
За ко ну о из бо ру пред сед ни ка Ре пу бли ке („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 111/07 и 104/09), на из бор на род них по сла ни ка, са гла сно За ко-
ну о из бо ру на род них по сла ни ка, и на из бор од бор ни ка скуп шти на 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, са гла сно За ко ну о ло кал ним из бо-
ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11). 

Има ју ћи у ви ду да је оспо ре ни акт Ре пу блич ка из бор на ко-
ми си ја до не ла ра ди спро во ђе ња из бо ра за на род не по сла ни ке, то 
су за Устав ни суд, при ли ком раз ма тра ња спор них устав но прав них 
пи та ња у овом пред ме ту, би ле од зна ча ја од ред бе За ко на о из бо ру 
на род них по сла ни ка, ко ји ма се уре ђу је из бор и пре ста нак ман да-
та на род них по сла ни ка На род не скуп шти не, као нај ви шег пред-
став нич ког те ла и но си о ца уста во твор не и за ко но дав не вла сти у 
Ре пу бли ци Ср би ји. Устав но прав ни основ за до но ше ње овог за-
ко на утвр ђен је од ред бом чла на 100. став 1. Уста ва, пре ма ко јој 
На род ну скуп шти ну чи ни 250 на род них по сла ни ка ко ји се би ра-
ју на не по сред ним из бо ри ма, тај ним гла са њем, у скла ду са за ко-
ном. Из бор но пра во у сми слу овог за ко на об у хва та пра во гра ђа на 
да на на чин и по по ступ ку ко ји је утвр ђен овим за ко ном, би ра ју 
и бу ду би ра ни, кан ди ду ју и бу ду кан ди до ва ни, од лу чу ју о пред-
ло же ним кан ди да ти ма и из бор ним ли ста ма, да кан ди да ти ма јав но 
по ста вља ју пи та ња, да бу ду пра во вре ме но, исти ни то, пот пу но и 
објек тив но оба ве ште ни о про гра ми ма и ак тив но сти ма под но си ла-
ца из бор них ли ста и о кан ди да ти ма са тих ли ста, као и да рас по ла-
жу дру гим пра ви ма ко ја су пред ви ђе на овим за ко ном. За ко ном су 
као ор га ни за спро во ђе ње из бо ра за на род не по сла ни ке од ре ђе ни 
Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја и би рач ки од бо ри, ко ји су са мо стал-
ни и не за ви сни у ра ду и ра де на осно ву за ко на и про пи са до не тих 



76 Број 101 16. децембар 2016.

на осно ву за ко на. Је дан од основ них за да та ка Ре пу блич ке из бор не 
ко ми си је је да се ста ра о за ко ни том спро во ђе њу из бо ра за на род не 
по сла ни ке, као и да про пи су је обра сце и пра ви ла за спро во ђе ње 
из бор них рад њи утвр ђе них овим за ко ном. Основ ни за да так би рач-
ког од бо ра, са гла сно од ред би чла на 37. став 1. За ко на, је сте да не-
по сред но спро во ди гла са ње на би рач ком ме сту, обез бе ђу је пра вил-
ност и тај ност гла са ња, утвр ђу је ре зул та те гла са ња на би рач ком 
ме сту и оба вља дру ге по сло ве од ре ђе не овим за ко ном. У по гле ду 
ре гу ли са ња по ступ ка за спро во ђе ње из бо ра, За ко ном су од ре ђе на 
основ на пра ви ла ко ја се од но се, из ме ђу оста лог,  на при мо пре да-
ју из бор ног ма те ри ја ла из ме ђу ор га на над ле жних за спро во ђе ње 
из бо ра пре и на кон оба вље ног гла са ња би ра ча, као и на по сту пак 
утвр ђи ва ња ре зул та та гла са ња, док су про пи си ма Ре пу блич ке из-
бор не ко ми си је ова пи та ња бли же уре ђе на. По во дом при мо пре-
да је из бор ног ма те ри ја ла пре гла са ња, Устав ни суд је утвр дио да 
За ко ном о из бо ру на род них по сла ни ка ни је утвр ђе но ме сто ове 
при мо пре да је, већ са мо оба ве за Ре пу блич ке из бор не ко ми си је да 
за сва ки би рач ки од бор бла го вре ме но при пре ми из бор ни ма те ри-
јал, као и да се при мо пре да ја из бор ног ма те ри ја ла вр ши нај доц ни-
је 48 ча со ва пре да на одр жа ва ња из бо ра. Ме сто пре да је из бор ног 
ма те ри ја ла пре гла са ња од ре ђу је се ак том Ре пу блич ке из бор не ко-
ми си је, тј. упут ством за спро во ђе ње кон крет них из бо ра на род них 
по сла ни ка и то је, по пра ви лу, се ди ште управ ног окру га, у ко ме 
ко ор ди на тор Ре пу блич ке из бор не ко ми си је (члан или за ме ник чла-
на Ре пу блич ке из бор не ко ми си је ко ји је овла шћен да у управ ном 
окру гу, гра ду Бе о гра ду или ино стран ству оба вља у име Ре пу блич-
ке из бор не ко ми си је по је ди не рад ње ко је су ве за не за ор га ни за ци-
ју и при пре му из бо ра) пре да је из бор ни ма те ри јал рад ним те ли ма 
Ре пу блич ке из бор не ко ми си је, ко ја обра зу је Ре пу блич ка из бор на 
ко ми си ја у оп шти на ма и гра до ви ма, а ко ја ни су ор га ни за спро во-
ђе ње из бо ра, већ ис кљу чи во оба вља ју по сло ве ко ји су пред ви ђе ни 
упут ством Ре пу блич ке из бор не ко ми си је за спро во ђе ње кон крет-
ног из бо ра за на род не по сла ни ке. У те по сло ве, из ме ђу оста лог, 
спа да ју и на ве де ни по сло ви при је ма из бор ног ма те ри ја ла од ко ор-
ди на то ра Ре пу блич ке из бор не ко ми си је, за тим пре да ја ма те ри ја ла 
би рач ким од бо ри ма пре гла са ња и пре у зи ма ње из бор ног ма те ри ја-
ла од би рач ких од бо ра по сле гла са ња, на кон утвр ђе ног ре зул та та 
гла са ња на са мом би рач ком ме сту и пре да ја ко ор ди на то ру Ре пу-
блич ке из бор не ко ми си је. У по гле ду ме ста утвр ђи ва ња ре зул та та 
гла са ња, од ред бом чла на 74. став 1. За ко на је из ри чи то про пи са но 
да по за вр ше ном гла са њу би рач ки од бор при сту па утвр ђи ва њу ре-
зул та та гла са ња на би рач ком ме сту.

Ка ко, Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја, са гла сно За ко ну о из бо-
ру на род них по сла ни ка, има овла шће ње да про пи су је обра сце и 
пра ви ла за спро во ђе ње из бор них рад њи утвр ђе них овим за ко ном, 
то за спро во ђе ње сва ког  кон крет ног из бо ра за на род не по сла ни ке 
(би ло ре дов ног или ван ред ног), овај ор ган за спро во ђе ње из бо ра 
до но си ак те ко ји ма про пи су је пра ви ла за спро во ђе ње тог из бор ног 
по ступ ка. Са гла сно на ве де ном, нај зна чај ни ји ак ти ко је је до не ла 
Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја за спро во ђе ње из бо ра за на род не по-
сла ни ке рас пи са не за 16. март 2014. го ди не би ли су два упут ства, и 
то: Упут ство за спро во ђе ње из бо ра за на род не по сла ни ке На род не 
скуп шти не, рас пи са них за 16. март 2014. го ди не („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 12/14), ко јим је био бли же уре ђен по сту пак спро во-
ђе ња на ве де ног из бо ра и оспо ре но Упут ство, ко јим је би ло бли же 
уре ђе но спро во ђе ње гла са ња на те ри то ри ји Ауто ном не по кра ји не 
Ко со во и Ме то хи ја за из бор на род них по сла ни ка, као и Пра ви ла 
о ра ду би рач ких од бо ра, ко ји ма је био бли же уре ђен рад би рач ких 
од бо ра на спро во ђе њу из бо ра рас пи са них за 16. март 2014. го ди не. 

При ли ком раз ма тра ња оспо ре них од ре да ба чл. 9. и 10. пред мет-
ног Упут ства, Устав ни суд је утвр дио да је Ре пу блич ка из бор на ко ми-
си ја про пи са ла од ре ђе на пра ви ла за рад би рач ких од бо ра на те ри то-
ри ји Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја у по гле ду утвр ђи ва ња 
ре зул та та гла са ња би рач ког од бо ра и пре да је из бор ног ма те ри ја ла 
по сле гла са ња, ко ји су се раз ли ко ва ли од пра ви ла ко ја су ва жи ла за 
све дру ге би рач ке од бо ре на пре о ста лом де лу те ри то ри је Ре пу бли ке 
Ср би је. Та ко је би ло уста но вље но пра ви ло да, на кон за тва ра ња би-
рач ког ме ста, би рач ки од бор не вр ши утвр ђи ва ње ре зул та та гла са ња 
на са мом би рач ком ме сту, већ да, без од ла га ња, сав из бор ни ма те ри-
јал од не се у оп шти ну Ра шка, од но сно град Вра ње и да га пре да ко ор-
ди на то ру Ре пу блич ке из бор не ко ми си је, ко ји је имао за да так да ор га-
ни зу је чла но ви ма би рач ког од бо ра да у на ве де ној оп шти ни, од но сно 
гра ду отво ре гла сач ке ку ти је и да на том ме сту утвр де ре зул та те 
гла са ња са свог би рач ког ме ста и по пу не за пи сник о ра ду би рач ког 

од бо ра. На кон то га, ко ор ди на тор Ре пу блич ке из бор не ко ми си је је ор-
га ни зо вао да се из бор ни ма те ри јал са за пи сни ци ма о ра ду би рач ких 
од бо ра пре не се у се ди ште Ре пу блич ке из бор не ко ми си је.

По во дом на ве де них ре ше ња из оспо ре ног Упут ства, Устав ни 
суд нај пре ука зу је да је За ко ном о из бо ру на род них по сла ни ка про-
пи са но да се из бор но пра во оства ру је на на чин и по по ступ ку ко ји је 
про пи сан овим за ко ном и да је Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја овла-
шће на за до но ше ње од ре ђе них оп штих ака та за спро во ђе ње кон-
крет них из бо ра, али да то мо же чи ни ти са мо у скла ду са за ко ном. 
Има ју ћи у ви ду да је За ко ном о из бо ру на род них по сла ни ка из ри чи-
то про пи са но да би рач ки од бор утвр ђу је ре зул тат гла са ња на би рач-
ком ме сту, од но сно да За ко ном ни је пред ви ђе но би ло ка кво од сту-
па ње од овог пра ви ла у за ви сно сти од де ла те ри то ри је Ре пу бли ке 
Ср би је на ко јој се гла са ње вр ши, то је Устав ни суд утвр дио да је 
Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја, су прот но од ред ба ма чла на 37. став 1. 
и чла на 74. став 1. За ко на, од ре ди ла као ме сто утвр ђи ва ња ре зул та та 
гла са ња са би рач ких ме ста на те ри то ри ји Ауто ном не по кра ји не Ко-
со во и Ме то хи ја, оп шти ну Ра шку и град Вра ње, а не са мо би рач ко 
ме сто где је гла са ње и спро ве де но. При то ме, Устав ни суд ис ти че да 
бли же уре ђе ње спро во ђе ња гла са ња на те ри то ри ји Ауто ном не по-
кра ји не Ко со во и Ме то хи ја за кон крет не из бо ре мо же зна чи ти са мо 
бли же уре ђе ње пи та ња ко ја су већ про пи са на за ко ном, а не и дру га-
чи је уре ђе ње тих пи та ња, и то ак том ни же прав не сна ге од за ко на.

IV
Има ју ћи у ви ду да је оспо ре ним Упут ством, као раз лог про-

пи си ва ња по себ них пра ви ла за рад би рач ких од бо ра на те ри то ри ји 
Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја за из бо ре рас пи са не за 16. 
март 2014. го ди не, на ве де на без бед но сна си ту а ци ја у овој по кра ји ни, 
од но сно по сто ја ње „си ту а ци је где без са рад ње са ми си јом ОЕБС-а 
ни је мо гу ће га ран то ва ти без бед но спро во ђе ње из бор ног по ступ ка” 
(члан 1. Упут ства), Устав ни суд кон ста ту је да је са мо за ко ном мо гао 
би ти про пи сан дру га чи ји по сту пак утвр ђи ва ња ре зул та та гла са ња 
са од ре ђе них би рач ких ме ста из на ве де них раз ло га, а не ак том ни-
же прав не сна ге од за ко на, ка ко је то учи ње но у кон крет ном слу ча ју.

Са гла сно то ме, Устав ни суд је на шао да су у кон крет ном слу-
ча ју ис пу ње ни усло ви про пи са ни од ред бом чла на 53. став 3. За ко-
на о Устав ном су ду за до но ше ње од лу ке без прет ход ног до но ше ња 
ре ше ња о по кре та њу по ступ ка нор ма тив не кон тро ле. За то је овом 
од лу ком утвр ђе но да су од ред бе чл. 9. и 10. оспо ре ног Упут ства, у 
вре ме ва же ња, би ле у су прот но сти са За ко ном о из бо ру на род них 
по сла ни ка, ка ко је од лу че но у тач ки 1. из ре ке. 

Устав ни суд је та ко од лу чио на те ме љу од ред бе чла на 64. За-
ко на о Устав ном су ду. Том за кон ском од ред бом је про пи са но да и 
по пре стан ку ва же ња, или уса гла ша ва ња оп штег ак та са Уста вом, 
оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним 
ме ђу на род ним уго во ром или за ко ном, Устав ни суд мо же утвр ди ти 
да оп шти акт ни је био у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће-
ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ром или за ко ном, ако штет не по сле ди це ко је та кав акт про из-
во ди ни су от кло ње не. 

У кон крет ном слу ча ју, Устав ни суд кон ста ту је да оспо ре но 
Упут ство ни је фор мал но прав но ста вље но ван сна ге, упр кос чи ње-
ни ци да је до не то но во Упут ство за спро во ђе ње гла са ња на из бо-
ри ма за на род не по сла ни ке На род не скуп шти не, рас пи са ним за 24. 
април 2016. го ди не, на те ри то ри ји Ауто ном не по кра ји не Ко со во и 
Ме то хи ја („Слу жбе ни гла сник РС”, број 25/16), а ко је са др жи иста 
пра ви ла о на чи ну утвр ђи ва ња ре зул та та гла са ња би рач ких од бо ра 
и пре да ји из бор ног ма те ри ја ла на кон гла са ња про пи са на оспо ре-
ним од ред ба ма чл. 9. и 10. Упут ства из 2014. го ди не. 

Код та квог ста ња ства ри и чи ње ни це да је Устав ни суд оце нио 
да су пра ви ла про пи са на на ве де ним од ред ба ма оспо ре ног Упут ства 
у су прот но сти са За ко ном о из бо ру на род них по сла ни ка, очи то је 
да упр кос фак тич ком пре стан ку ње го вог ва же ња, ни су от кло ње не и 
штет не по сле ди це ко је су њи хо вом не за ко ни то шћу про из ве де не. За-
то се, пре ма ста но ви шту Устав ног су да, са мо до но ше њем фор мал-
не од лу ке о утвр ђи ва њу не за ко ни то сти спор них од ре да ба Упут ства 
из 2014. го ди не мо гу от кло ни ти и еви дент не штет не по сле ди це ко је 
оне про из во де. Ово из раз ло га што је, са гла сно од ред би чла на 166. 
став 2. Уста ва, до не та од лу ка Устав ног су да о не за ко ни то сти спор-
них од ре да ба ко нач на, из вр шна и оп ште о ба ве зу ју ћа за све др жав не 
ор га не. Та квим прав ним деј ством ове од лу ке упра во се оне мо гу ћа ва 
до но ше ње но вог ак та Ре пу блич ке из бор не ко ми си је ко јим би се и за 
бу ду ће из бо ре про пи са ла пра ви ла иден тич не са др жи не, ко ја су у су-
прот но сти са За ко ном о из бо ру на род них по сла ни ка.
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У по гле ду раз ло га за оспо ра ва ње за ко ни то сти од ре да ба чла на 

8. Упут ства, ко ји ма су би ла уре ђе на пра ви ла о пре да ји из бор ног ма-
те ри ја ла би рач ким од бо ри ма пре гла са ња, Устав ни суд је оце нио да 
од ре ђи ва ње оп шти не Ра шка, од но сно гра да Вра ња као ме ста на ко-
ме ко ор ди на то ри Ре пу блич ке из бор не ко ми си је пре да ју не по сред но 
би рач ким од бо ри ма из бор ни ма те ри јал за гла са ње на те ри то ри ји 
АП Ко со во и Ме то хи ја, ни је у су прот но сти са од ред ба ма За ко на о 
из бо ру на род них по сла ни ка, има ју ћи у ви ду да овим за ко ном ни-
је про пи са но ме сто пре да је из бор ног ма те ри ја ла пре одр жа ва ња 
из бо ра, већ са мо оба ве за Ре пу блич ке из бор не ко ми си је да бла го-
вре ме но при пре ми ма те ри јал за гла са ње и да при мо пре да ју из бор-
ног ма те ри ја ла из вр ши нај доц ни је 48 ча со ва пре да на одр жа ва ња 
из бо ра. При то ме, Устав ни суд та ко ђе ука зу је да су и Упут ством 
за спро во ђе ње из бо ра за на род не по сла ни ке На род не скуп шти не, 
рас пи са них за 16. март 2014. го ди не, би ла пред ви ђе на раз ли чи та 
ме ста пре да је из бор ног ма те ри ја ла пре одр жа ва ња из бо ра. Та ко је 
овим упут ством би ло про пи са но да из бор ни ма те ри јал, по пра ви лу, 
ко ор ди на тор Ре пу блич ке из бор не ко ми си је пре да је рад ном те лу у 
се ди шту управ ног окру га, док се пре да ја из бор ног ма те ри ја ла за 
рад на те ла град ских оп шти на Бе о гра да вр ши ла у штам па ри ји Јав-
ног пред у зе ћа „Слу жбе ни гла сник”, а пре да ја из бор ног ма те ри ја ла 
за гла са ње у ино стран ству се вр ши ла не по сред но би рач ким од бо-
ри ма у се ди шту Ми ни стар ства спољ них по сло ва. Са гла сно све му 
из ло же ном, Устав ни суд је утвр дио да од ред бе чла на 8. оспо ре ног 
Упут ства у вре ме ва же ња ни су би ле у су прот но сти са За ко ном о 
из бо ру на род них по сла ни ка, па је ини ци ја ти ву у овом де лу од ба-
цио као не при хва тљи ву, са гла сно од ред би чла на 53. став 2. За ко на 
о Устав ном су ду, ре ша ва ју ћи као у тач ки 2. из ре ке. 

По ла зе ћи од све га из ло же ног, Устав ни суд је на осно ву од ре-
да ба чла на 42а став 1. тач ка 2), чла на 45. тач ка 4) и чла на 46. тач-
ка 5) За ко на о Устав ном су ду, као и чла на 89. По слов ни ка о ра ду 
Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС”, број 103/13), до нео Од лу-
ку као у из ре ци. 

Број IУо-149/2014
Пред сед ник Устав ног су да,
Ве сна Илић Пре лић, с.р.

Из дво је но ми шље ње у пред ме ту IУo-149/2014

У пред ме ту IУо-149/2014 Устав ни суд је, на сед ни ци од 16. 
ју на 2016. го ди не, до нео Одлукукојом јеутврдиодаодредбечл.
9.и10.Упутствазаспровођењегласањанаизборимазанарод
непосланике,расписанимза16.март2014.године,натеритори
јиАутономнепокрајинеКосовоиМетохија („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 22/14)  у вре ме ва же ња, ни су  би ле у са гла сно сти са за ко-
ном. Са до но ше њем ове од лу ке сам се са гла си ла, јер је Суд  у овом 
пред ме ту учи нио од ре ђен по мак у од но су на до та да пре о вла ђу ју-
ћу прак су ис по ље ну у по ступ ци ма нор ма тив не кон тро ле оп штих 
ака та до не тих ра ди спро во ђе ња из бо ра. У до са да шњој прак си Суд 
је, у прин ци пу ста јао  на ста но ви шту да се ра ди о ак ти ма тем по-
рал ног ка рак те ра до не тим ра ди спро во ђе ња кон крет них из бо ра, те 
да на кон њи хо вог из вр ше ња не по сто је про це сне прет по став ке за 
оце ну њи хо ве устав но сти, од но сно за ко ни то сти.

I
Од лу чи ва ње Устав ног су да у пред ме ту IУо-149/2014 је до-

бра илу стра ци ја устав но суд ске прак се ко ја ка рак те ри ше устав но 
суд ство на на шим про сто ри ма (од ње го вог уво ђе ња па све до да-
нас), а то је: да у ова квим пред ме ти ма до ла зи до из ра жа ја оду го-
вла че ње, од но сно ус те за ње су до ва у ре ша ва њу спо ро ва ко ји се по-
сред но или не по сред но од но се на оства ри ва ње из бор ног пра ва, а 
по себ но на спро во ђе ње кон крет них из бо ра1 (ме ђу рет ке из у зет ке 
 – – – – – – – – – – – – – –
1 У на шој устав но прав ној ли те ра ту ри, сто ји не по де ље но ми шље ње да су се устав-

ни су до ви на про сто ру бив ше СФРЈ и ње них ре пу бли ка чла ни ца, па и Устав ни 
суд Ср би је, „ус те за ли”,  па и „бе жа ли” од ме ри тор ног ре ша ва ња ових спо ро ва, 
те да су на кон про те ка од ре ђе ног вре ме на нај че шће при бе га ва ли ре ша ва њу ових 
спо ро ва из про це сних раз ло га, тј. об у ста вља ли по сту пак, огла ша ва ли се не на-
дле жним, од ба ци ва ли зах те ве за оце ну устав но сти и за ко ни то сти ака та. Вид. З. 
Ђу кић Ве љо вић/Н. Ву ко вић, Уставноправна заштита изборног права,Ар хив 
за прав не и дру штве не на у ке, бр. 3-4/2006; Б. Не на дић, Изборниспоровиунад
лежностиУставногсудаСрбије,Збор ник „Устав но пи та ње у Ср би ји”, Прав ни 
фа кул тет у Ни шу, 2004; Д. Сто ја но вић, Изборниспоровиунадлежностиустав
нихсудова,Збор ник „Из бо ри у до ма ћем и стра ном пра ву”, Ин сти тут за упо ред но 
пра во, Бе о град, 2012.

спа да по сту па ње Устав ног су да у пред ме ту IУ-42/2008).2 Од на ве-
де не прак се Устав ни суд се у пред ме ту IУо-149/2014 де ли мич но 
одво јио, али је и да ље оста ла вид на ње го ва уз др жа ност у ре ша ва-
њу устав но суд ских спо ро ва (не)по сред но ве за них за спро во ђе ње 
ак ту ел них из бо ра. 

Пред мет IУо-149/2014 је фор ми ран по ини ци ја ти ви ко ја је 
11. мар та 2014 упу ће на Устав ном су ду, за по кре та ње по ступ ка за 
оце ну устав но сти и за ко ни то сти Упут ства за спро во ђе ње гла са ња 
на из бо ри ма за на род не по сла ни ке, рас пи са ним за 16. март 2014. 
го ди не, на те ри то ри ји Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја. 
Упут ство је до не то на сед ни ци Ре пу блич ке из бор не ко ми си је 23. 
фе бру а ра 2014. го ди не и истог да на је об ја вље но у „Слу жбе ном 
гла сни ку РС”, број 22/14. Од лу чи ва ње Су да о овом пред ме ту за по-
че то је 29. ма ја 2014. го ди не, рас пра вом о пред ло гу За кључ ка о од-
ба ци ва њу на ве де не ини ци ја ти ве, на сед ни ци  Ма лог ве ћа. Основ на 
по ла зи шта при ли ком пред ла га ња За кључ ка о од ба ци ва њу под не те 
ини ци ја ти ве у овом устав но суд ском пред ме ту су би ле две тврд ње. 
Пр ва је да се, у кон крет ном слу ча ју, ра ди о ак ту тем по рал ног ка-
рак те ра „ко ји је био до нет за спро во ђе ње из бо ра за на род не по сла-
ни ке На род не скуп шти не рас пи са них за 16. март 2014. го ди не и да 
је ње го во ва же ње ис цр пље но окон ча њем тих из бо ра и кон сти ту и-
са њем но вог са зи ва На род не скуп шти не, 16. апри ла 2014. го ди не.” 
Дру га тврд ња се од но си ла на то да при ме на оспо ре ног ак та ни је 
про из ве ла штет не по сле ди це, јер су „гра ђа ни на из бо ри ма одр-
жа ним 16. мар та 2014. го ди не оства ри ли сво је ак тив но и па сив но 
из бор но пра во за јем че но Уста вом”. У обра зло же њу пред ло же ног 
За кључ ка је та ко ђе на ве де но да је „Устав ни суд исто вет не ста во ве 
за у зео у Ре ше њу IУо-69/2008 од 4. апри ла 2012. го ди не, ко јим је 
из ме ђу оста лог, об у ста вљен по сту пак за оце ну устав но сти и за ко-
ни то сти Упут ства за спро во ђе ње ло кал них из бо ра рас пи са них за 
11. мај 2008. го ди не на те ри то ри ји Ауто ном не по кра ји не Ко со во и 
Ме то хи ја („Слу жбе ни гла сник РС”, број 37/08)”.3 

По што на сед ни ци Ма лог ве ћа Су да ни је по стиг ну та јед но гла-
сност, пред лог За кључ ка је раз ма тран на сед ни ци  Ве ли ког ве ћа 12. 
ју на, од но сно 3. ју ла 2014., а по том и на сед ни ци Су да 21. ја ну а ра 
2015. го ди не. У рас пра ви на сед ни ца ма ве ћа и Су да, отво рен је ве-
ћи број пи та ња ко ја се од но се на по сту па ње Устав ног су да при ли-
ком нор ма тив не кон тро ле оп штих ака та до не тих ра ди спро во ђе ња 
из бо ра, а по себ но оних ко ји су по сво јој при ро ди тем по рал ног ка-
рак те ра, те из не ти зах те ви и пред ло зи да у овом кон крет ном пред-
ме ту Суд од лу чи у ме ри ту му. Ко ми си ја за пра ће ње оства ри ва ња 
устав но сти и за ко ни то сти је на сед ни ци Су да пре у зе ла за да так да 
при пре ми пред лог ста во ва о по сту па њу Су да у устав но суд ским 
спо ро ви ма о на ве де ним ак ти ма, са ци љем да се устав но суд ска 
за шти та (не по сред на и по сред на) из бор ног пра ва учи ни ефи ка-
сни јом и де ло твор ни јом  – ка ко уста но вље ни устав но суд ски над-
зор у овој обла сти и да ље не би оста јао на па пи ру. Ко ми си ја је 
на кон раз ма тра ња при пре мље не ана ли зе4 и са гле да ва ња до та да-
шње прак се Устав ног су да и упо ред них ис ку ста ва у овој обла сти, 
пред ло жи ла Су ду (обра зло же не) ста во ве у ве зи са ње го вим по 
 – – – – – – – – – – – – – –
2 У пред ме ту IУ-42/2008, фор ми ра ном и по во дом оце не устав но сти и за ко ни то сти 

чла на 28. тач ка 8. УпутствазаспровођењеЗаконаоизборународнихпосланика
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 28/08.), Устав ни суд је, на сед ни ци 8. апри ла 2008. 
го ди не, до нео при вре ме ну ме ру ко јом је об у ста вље но из вр ше ње по је ди нач них 
ака та и рад њи пред у зе тих на осно ву на ве де ног де ла од ред бе чла на 28. тач ка 8. 
оспо ре ног Упут ства. На овај на чин, Устав ни суд је у су шти ни спре чио да у то ку 
са мог из бор ног по ступ ка до ђе до про гла ше ња из бор них ли ста на осно ву не у-
став не и не за ко ни те од ред бе Упут ства. 

3 На ве де ним ре ше њем Устав ни суд је об у ста вио по сту пак за оце ну устав но сти 
и за ко ни то сти Одлукеоспровођењуизборарасписаних за11.мај2008. године
натериторијиАПКосовоиМетохија („Слу жбе ни гла сник РС”, број 37/08) и 
Упутствазаспровођењелокалнихизборарасписанихза11.мај2008.годинена
територијиАПKосовоиМетохија(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 37/08) из ис-
тих раз ло га ко ји су на ве де ни и у пред ло гу За кључ ка IУо-149/2014, и то: пр во, 
због тем по рал ног ка рак те ра оба оспо ре на ак та (њи хо во ва же ње је ис цр пље но 
јед ном  при ме ном, тј. окон ча њем ло кал них из бо ра рас пи са них за 11. мај 2008. 
го ди не и кон сти ту и са њем скуп шти на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на Ко со ву 
и Ме то хи ји); дру го, због чи ње ни це да при ме на оспо ре них ака та ни је про из ве-
ла штет не по сле ди це у по гле ду оства ри ва ња из бор ног пра ва гра ђа на за јем че ног 
Уста вом. До дат на ар гу мен та ци ја у по гле ду на ве де ног, пре ма оце ни Су да, би ла је 
и чи ње ни ца да су на кон ових из бо ра, би ли рас пи са ни но ви из бо ри за од бор ни ке 
скуп шти на оп шти на, скуп шти на гра до ва и гра да Бе о гра да, и то на осно ву Од лу-
ке пред сед ни це На род не скуп шти не од 13. мар та 2012. го ди не.

4 Вид. ре фе рат Б. Не на дић и О. Ко ва че вић „ПредлогзазаузимањеставаСудао
поступањуСуда у поступку нормативне контроле акатакоји се доносе ради
спровођењаизбора”од де цем бра 2015. го ди не, ко ји је раз ма тран на сед ни ци Ко-
ми си је 18. фе бру а ра 2016. го ди не.  
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сту па њем у по ступ ку нор ма тив не кон тро ле ака та ко ји се до но се 
ра ди спро во ђе ња из бо ра.5 Текст пред ло же них ста во ва је гла сио: 

„1.Поступакзаоценууставностиизаконитостиопштих
аката донетих ради спровођења избора за народне посланике,
председникаРепублике,посланикеиодборникејехитан.

2.УколикоСудоценидабиизвршењемактазаспровођење
изборанаступиленеотклоњивештетнепоследице,Судодлучује
одоношењупривременемере,независноодтогадалијетамера
захтеванаилине.

3.Упоступкунормативнеконтроленаведенихаката,апо
себноакатаРепубличкеизборнекомисије,Судпоредутврђивања
спорнихуставноправнихпитања,можеутврђиватиичињеничну
основузасвојуодлуку.

4.Када је утоку поступка оспорени општиактдонет за
спровођењеизборапрестаодаважи,Уставнисудможевршити
оценуиутврдитидаопштиактнијебиоусагласностисаУста
вомизакономувремеважења.”

На сед ни ци одр жа ној 14. апри ла 2016. го ди не, Суд ни је при-
хва тио пред ло же не ста во ве Ко ми си је, иако за њи хо во утвр ђи ва ње 
по сто је ва жни раз ло зи. По ме ну ће мо са мо не ке од њих у тек сту ко-
ји сле ди.

Ра ди се, пре све га, о  осо бе но сти из бор ног пра ва ко је се у 
су шти ни оства ру је пе ри о дич но, у стро го фор мал ном по ступ ку, тј. 
за вре ме одр жа ва ња из бо ра, у стрикт но од ре ђе ним ро ко ви ма и у 
крат ком вре мен ском пе ри о ду ко ји по чи ње да те че од мо мен та рас-
пи си ва ња из бо ра, па до њи хо вог окон ча ња, од но сно про гла ше ња 
ко нач них ре зул та та из бо ра. Оту да и из у зе тан зна чај пра ви ла ко ји-
ма се од ре ђу је ди на ми ка спро во ђе ња из бор них рад њи у тач но од-
ре ђе ним вре мен ским пе ри о ди ма (ин тер ва ли ма), по чев од рас пи си-
ва ња из бо ра, па до њи хо вог окон ча ња. Реч ју, на ве де ни оп шти ак ти 
ко је до но си, пре све га, Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја, у су шти ни 
са др же нор ме про це сног ка рак те ра ко ји ма се до дат но обез бе ђу је 
(хар мо ни зу је) ре до след из бор них рад њи у кон крет ном из бор ном 
по ступ ку, ка ко би се у тач но од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду обез-
бе ди ло спро во ђе ње свих из бор них рад њи, ко је сле де јед на дру гу у 
ни зу и ко је све мо ра ју би ти спро ве де не на про пи сан на чин и у пре-
ци зно од ре ђе ним ро ко ви ма (ко ји се по не кад ра чу на ју и у са ти ма). 

Нор ма тив на кон тро ла из бор них про пи са мо же би ти тро ја ка, 
у за ви сно сти од вре ме на спро во ђе ња по ступ ка пред Устав ним су-
дом. Нај пре, то мо же би ти нор ма тив на кон тро ла из бор них про пи-
са, ко ју Суд вр ши из ме ђу два из бор на ци клу са (по пра ви лу се од-
но си на оце ну устав но сти из бор них за ко на и оце ну устав но сти и 
за ко ни то сти дру гих оп штих ака та ко ји ни су до не ти за спро во ђе ње 
кон крет них из бо ра). За тим сле ди нор ма тив на кон тро ла из бор них 
про пи са у вре ме спро во ђе ња из бо ра (ра ди се о вр ло осе тљи вом 
по сту па њу, с об зи ром на то да се оп шта пра ви ла из бор ног про-
це са, по пра ви лу, не би сме ла ме ња ти у вре ме спро во ђе ња из бо-
ра, ка ко не би до шло до на ру ша ва ња прав не си гур но сти, од но сно 
јед на ко сти свих уче сни ка у из бор ном по ступ ку ко ји је у то ку). И 
на кра ју, мо гу ће је да нор ма тив ну кон тро лу из бор них про пи са Суд 
вр ши и на кон окон ча ња из бо ра (би ло да је по сту пак по кре нут пре 
рас пи си ва ња из бо ра или у то ку из бор ног про це са, а Суд ни је од-
лу чио до окон ча ња из бо ра, тј. до ис те ка вре ме на ва же ња из бор них 
пра ви ла). 

Ка да Устав ни суд у по ступ ку нор ма тив не кон тро ле оце њу је 
устав ност и/или за ко ни тост про пи са о из бо ри ма или од лу ка до не-
тих у ци љу спро во ђе ња из бор них рад њи за кон крет не из бо ре, Суд 
не ре ша ва од ре ђе ни кон кре тан из бор ни спор у пра вом сми слу те 
ре чи, већ ре ша ва inabstracto су коб нор ми раз ли чи те прав не сна-
ге. Ме ђу тим, оно што иза зи ва про блем у по сту па њу Устав ног су да 
при ли ком нор ма тив не кон тро ле из бор них про пи са је сте по сто ја-
ње ве ћег бро ја ака та (упут ства, од лу ка, пра ви ла и сл.) ко је до но се 
 – – – – – – – – – – – – – –
5 У пред ла га њу ста во ва Ко ми си ја је има ла у ви ду већ за у зе те „СтавовеСудао

правнојприродиакатаВладеораспуштањускупштинајединицалокалнесамо
управе”,од 5. мар та 2014. го ди не, а ко ји гла се: 

 „Акт Вла де о рас пу шта њу скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве је оп шти 
прав ни акт и за оце ну ње го ве са гла сно сти са Уста вом и за ко ном над ле жан је 
Устав ни суд, са гла сно чла ну 167. став 1. тач. 1. и 3. Уста ва.

 У по ступ ку нор ма тив не кон тро ле ак та Вла де о рас пу шта њу скуп шти не је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве, ко ји је по сво јој при ро ди хи тан, Суд оба ве зно утвр ђу је 
ис пу ње ност устав них и за кон ских усло ва за рас пу шта ње скуп шти не је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве, као и чи ње нич ну осно ву за сво ју од лу ку.

 Уко ли ко оце ни да би из вр ше њем ак та Вла де о рас пу шта њу скуп шти не је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве на сту пи ле нео т кло њи ве штет не по сле ди це, Устав ни суд од-
лу чу је о до но ше њу при вре ме не ме ре, не за ви сно од то га да ли је та ме ра зах те ва-
на или не”. 

из бор не ко ми си је за спро во ђе ње кон крет них из бо ра и ко ји ва же у 
јед ном крат ком  вре мен ском пе ри о ду  – до окон ча ња тих из бо ра. 
Сто га по себ но ис ти чем да упра во вре мен ска ди мен зи ја, тј. вре-
мен ско ва же ње и при ме на ова квих ака та зах те ва знат но дру га чи је 
по сту па ње и ор га ни зо ва ње Устав ног су да, не го до са да. Реч ју, ра ди 
се о нор ма ма чи је је вре ме ва же ња и при ме не огра ни че но, због 
че га Устав ни суд мо ра да се ор га ни зу је и по сту па та ко да у вре-
ме ну ко је има на рас по ла га њу, а ко је је у прин ци пу ве о ма крат ко, 
из вр ши оце ну устав но сти и за ко ни то сти ака та, од но сно при сту пи 
пред у зи ма њу ме ра из сво је над ле жно сти, ка ко би устав но суд ска 
кон тро ла би ла де ло твор на, од но сно ка ко  устав но суд ска за шти та 
не би би ла обе сми шље на. Ме ђу тим, Суд то, по пра ви лу ни је чи-
нио, др же ћи се ста ва да је реч о ак ти ма тем по рал ног ка рак те ра, 
чи је прав но деј ство је ис цр пље но окон ча њем по ступ ка из бо ра. Из 
на ве де ног сле ди да је Суд, не бла го вре ме ним по сту па њем (у сми-
слу хит но сти по ступ ка), мо гао соп стве ним (не)по сту па њем, до ве-
сти до си ту а ци је у ко јој су, пре ма ста ву Су да ве за ном за тем по-
рал не ак те, пре ста ле да по сто је про це сне прет по став ке за ње го во 
ме ри тор но од лу чи ва ње. 

Јед на од ме ра за ко јом мо же по сег ну ти Устав ни суд у по ступ-
ку нор ма тив не кон тро ле ова квих ака та, ра ди по сти за ња промпт ног 
и ефи ка сног де ло ва ња Су да у си ту а ци ја ма ка да има на рас по ла га њу 
кра так вре мен ски пе ри од за до но ше ње сво је од лу ке, је сте  „при вре-
ме на ме ра” из чла на 168. став 4. Уста ва, од но сно чла на 56. За ко на 
о Устав ном су ду.6 На и ме, Устав ни суд мо же, у то ку по ступ ка, об-
у ста ви ти из вр ше ње по је ди нач ног ак та или рад ње ко ја је пред у зе-
та на осно ву оп штег ак та чи ја се устав ност и за ко ни тост оце њу је, 
ако би њи хо вим из вр ша ва њем мо гле на сту пи ти нео т кло њи ве штет-
не по сле ди це. Дру гим ре чи ма, Суд до но ше њем при вре ме не ме ре 
уства ри спре ча ва на сту па ње нео т кло њи вих штет них по сле ди ца и 
на тај на чин мо же тре нут но за у ста ви ти спро во ђе ње од ре ђе не из-
бор не рад ње за ко ју се осно ва но по ста вља пи та ње устав но сти од-
но сно за ко ни то сти. При ли ком од лу чи ва ња Устав ног су да да ли до-
не ти при вре ме ну ме ру у на ве де ним си ту а ци ја ма не би тре ба ло да 
бу де од пре суд ног зна ча ја да ли је до но ше ње при вре ме не ме ре зах-
те ва но од стра не под но си о ца (ини ци ја ти ве или пред ло га) или не. 
Да кле, Устав ни суд би тре ба ло да, при ли ком нор ма тив не кон тро ле 
из бор них ака та, нај пре раз мо три по тре бу до но ше ња при вре ме не 
ме ре, и да је пре ду зме увек кад оце ни да би услед при ме не оспо-
ре ног ак та до шло до на сту па ња нео т кло њи вих штет них по сле ди ца.  

У по ступ ку нор ма тив не кон тро ле ака та до не тих за спро во ђе-
ње из бо ра, осим тем по рал но сти ко ја је не спор на (ак ти су до не ти 
за спро во ђе ње кон крет них из бо ра и вре ме њи хо вог ва же ња је ре-
ла тив но крат ко  – до окон ча ња тих из бо ра), нео п ход но је има ти у 
ви ду и њи хо ва дру га свој ства и прав но деј ство. На и ме, има ју ћи 
упра во у ви ду да су то че сто ак ти ко ји се нај не по сред ни је од но се 
на пи та ње устав но сти и за ко ни то сти из бор них рад њи, сле ди да и 
спо ро ве по во дом ових ака та тре ба ре ша ва ти као сво је вр сне из бор-
не спо ро ве (тзв. хит но по сту па ње), уко ли ко се же ли обез бе ди ти да 
устав но суд ска кон тро ла над овим ак ти ма бу де де ло твор на.7

Из све га на ве де ног сле ди да је је дан од основ них про бле ма 
са ко јим се Устав ни суд су о ча ва при ли ком нор ма тив не кон тро ле 
оп штих ака та до не тих за спро во ђе ње кон крет них из бо ра  – кра так 
вре мен ски пе ри од за спро во ђе ње по ступ ка нор ма тив не кон тро ле. 
То је и раз лог, што и сам Суд мо ра нео д ло жно (при о ри тет но) да 
при сту па раз ма тра њу ових пред ме та  – па и у скра ће ним ро ко ви ма 
да пред у зи ма од ре ђе не рад ње у по ступ ку, ка ко би мо гао пра во вре-
ме но да ре а гу је на уоче не не у став но сти и не за ко ни то сти у овим 
ак ти ма8 и „на вре ме” спре чи на сту па ње евен ту ал них штет них по-
сле ди ца у при ме ни ових ака та. Та квим де ло ва њем Устав ног су да, 
укљу чив и до но ше ње при вре ме не ме ре, мо гла би би ти обез бе ђе на 
пра во вре ме на и де ло твор на устав но суд ска за шти та из бор ног пра-
ва, као јед ног од основ них по ли тич ких пра ва у дру штви ма за сно-
ва ним на вла да ви ни уста ва.

II
Суд је на сед ни ци одр жа ној 16. ју на 2016 на ста вио од лу чи ва-

ње у пред ме ту  IУо-149/2014 и до нео од лу ку у ме ри ту му. По мом 
 – – – – – – – – – – – – – –
6 Вид. За кон о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 109/07, 99/11....103/15).
7 У при лог на ве де ног су и од ред бе  чла на 79. За ко на о Устав ном су ду, ко је се од но-

се на по сту па ње Су да по осно ву жал бе из ја вље не на од лу ку до не ту у ве зи по твр-
ђи ва ња ман да та на род них по сла ни ка.  

8 У том ци љу ва ља ло би  и по но во ус по ста ви ти  прак су  да се и у Устав ном су ду 
ор га ни зу је де жур ство од мо мен та до но ше ња од лу ке о рас пи си ва њу из бо ра до 
њи хо вог окон ча ња, од но сно кон сти ту и са ња но во и за бра не Скуп шти не.
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ми шље њу, уз све мањ ка во сти ове од лу ке,  из у зет но је ва жно што 
је у пред ме ту IУо-149/2014 по сту пак нор ма тив не кон тро ле оспо-
ре ног Упут ства спро ве ден до кра ја (тј. и на кон пре стан ка ва же ња 
Упут ства), и што је Суд из ри чи то утвр дио да од ред бе чл. 9. и 10. 
Упут ства, у вре ме ва же ња ни су би ле у са гла сно сти са за ко ном. 
То је, пре све га зна чај но због сле де ћег: ра ди се о оп штем  ак ту 
ко јим се бли же кон кре ти зу је оства ри ва ње јед ног од нај зна чај ни-
јих устав них пра ва гра ђа на  – из бор ног пра ва; од ред бе чл. 9. и 10. 
Упут ства ко је су очи глед но би ле су прот не за ко ну, од стра не Устав-
ног су да се као та кве и из ри чи то утвр ђу ју (а то би оста ло не у твр-
ђе но да је до нет пр во бит но пред ло же ни За кљу чак о од ба ци ва њу); 
Суд се у овом по ступ ку ни је ба вио пи та њем да ли је при ме на оспо-
ре ног Упут ства иза зи ва ла кон крет не штет не по сле ди це у об ли ку 
кон крет них спо ро ва (нпр. по при го во ри ма на ток из бор ног по-
ступ ка или на ре зул та те гла са ња на од ре ђе ним би рач ким ме сти ма 
или по дру гим прав ним сред стви ма и во ђе њем из бор них спо ро ва 
пред над ле жним ор га ни ма). Чи ни се да је Суд на на ве де ни на чин 
де ли мич но ува жио и ста но ви ште ис ка зи ва но ви ше пу та у Су ду, по 
ко ме сва ка по вре да Уста ва и за ко на мо ра би ти санк ци о ни са на, јер 
по сто ја ње не у став ног или не за ко ни тог оп штег ак та у прав ном по-
рет ку, па ма кар он био и из вр шен (при ме њен) са мо по се би уру-
ша ва основ не вред но сти на ко ји ма се те ме љи устав но устрој ство 
Ре пу бли ке Ср би је као прав не др жа ве. Та ко је овом од лу ком Суд по 
пр ви пут из вр шио де ли ми чан от клон од сво јих до та да шњих од-
лу ка о об у ста ви по ступ ка, или од ба ци ва њу ини ци ја ти ва, у чи јим 
се обра зло же њи ма увек, без из у зет ка, на ла зи ла  кон ста та ци ја Су да 
о пре стан ку ва же ња и тем по рал но сти ова квих ака та. Уз то, у Од-
лу ци IУо-149/2014 не ма мо ни уоби ча је ни на вод да по оце ни Су-
да „оспо ре ни акт ни је про из вео штет не по сле ди це, јер су из бо ри 
спро ве де ни и кон сти ту и са но је но во пред став нич ко те ло на осно ву 
спро ве де них из бо ра.” Да кле, штет не по сле ди це  не у став но сти и 
не за ко ни то сти ових ака та Устав ни суд је у су шти ни до са да сво-
дио са мо на јед но  – има ли кон крет них по вре да су бјек тив них пра-
ва уче сни ка из бор ног по ступ ка (нпр. да ли је би ло при го во ра на 
би рач ким ме сти ма, да ли су из ја вљи ва не жал бе, од но сно во ђе ни 
управ ни спо ро ви и сл.), за не ма ру ју ћи, по мом ми шље њу, нео прав-
да но све дру ге штет не по сле ди це ко је мо гу про у зро ко ва ти не у-
став ни и не за ко ни ти оп шти ак ти. 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, по ста вља се пи та ње да ли је Суд 
Од лу ком IУо-149/2014 на пра вио ви дан от клон у од но су на сво је 
до са да шње ста во ве ис ка за не у ре ша ва њу ове вр сте спо ро ва, и шта 
у ства ри сле ди из Од лу ке у пред ме ту IУо-149/2014? Ка да је у пи-
та њу дис по зи тив Од лу ке у пред ме ту IУо-149/2014 Суд је учи нио 
од ре ђе ни за о крет (по мак) у од но су на до са да шњу прак су, али се то 
исто не мо же са си гур но шћу ре ћи и ка да су у пи та њу ста во ви ис-
ка за ни у обра зло же њу Од лу ке. На и ме, у обра зло же њу Од лу ке не-
ма не дво сми сле ног ста ва Су да о то ме да ли ће Суд и убу ду ће до но-
си ти ме ри тор не од лу ке о за ко ни то сти или устав но сти ових ака та и 
по пре стан ку њи хо вог ва же ња, тј. утвр ди ти да је оп шти акт до нет 
за спро во ђе ње из бо ра не у ста ван и не за ко нит (јер је очи глед но за-
шао у до мен за ко но дав ца, или је по је ди но пи та ње уре дио су прот-
но Уста ву и за ко ну и сл.).  Пи та ње је да кле, да ли на ве де на Од лу ка 
у пред ме ту IУо-149/2014 исто вре ме но зна чи (па и јем чи) да је за 
ме ри тор но од лу чи ва ње Устав ног су да о овим ак ти ма убу ду ће до-
вољ но да су та квим ак ти ма иза зва не штет не по сле ди це in ab strac to 
(јер је не спор но да њи хо во по сто ја ње са мо по се би ра ђа сум њу у 
ре гу лар ност из бо ра, те да их и због то га тре ба од стра не Устав ног 
су да огла си ти не у став ним, од но сно не за ко ни тим и по пре стан ку 
њи хо ве при ме не),  без ула же ња Су да у то да ли је би ло кон крет них 
по вре да из бор ног пра ва и из бор них спо ро ва иза зва них при ме ном 
та квог ак та. Из по је ди них ста во ва из ра же них у обра зло же њу Од-
лу ке IУо-149/2014 мо гао би се из ву ћи по зи ти ван од го вор, док из 
дру гих сле ди са свим су про тан за кљу чак: да Суд и да ље сто ји на 
ста но ви шту да се у по ступ ку оце не тем по рал них ака та до не тих за 
спро во ђе ње из бо ра (ко ји су окон ча ни), ну жно мо ра ући у са гле-
да ва ње по сто ја ња кон крет них штет них по сле ди ца, да би Суд при-
сту пио оце ни устав но сти, од но сно за ко ни то сти ових ака та у вре ме 
ва же ња. Сле де ћи на ве де но, Суд је ово га пу та те штет не по сле ди це 
тра жио и на шао на са свим дру гој стра ни (а не као ра ни је)  – у до-
но ше њу исто вет ног Упут ства за спро во ђе ње ван ред них пар ла мен-
тар них из бо ра рас пи са них за 24. април 2016. го ди не. По на шем 
ми шље њу, те шко се мо же при хва ти ти ис ка за ни на лаз Су да, од но-
сно став Су да да је но во до не то Упут ство не по сред на штет на по-
сле ди ца по сто ја ња и при ме не оспо ре ног Упут ства из 2014. го ди не 

у сми слу Уста ва и За ко на о Устав ном су ду, јер је Упут ство из 2016. 
го ди не са мо ста лан прав ни акт, ко ји ни је ни фор мал но прав но ни 
су штин ски ве зан за Упут ство из 2014. го ди не. При ме на оспо ре ног 
Упут ства мо гла је евен ту ал но има ти кон крет не штет не по сле ди-
це на пре бро ја ва ње гла со ва оства ре них на те ри то ри ји Ауто ном не 
по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја, тј. на ре гу лар ност из бо ра спро ве-
де них на ње ној те ри то ри ји, с тим што се, по мом ми шље њу (ко је 
ни је уса мље но ни у Су ду) утвр ђи ва ње штет них по сле ди ца ова квих 
ака та не мо же за у ста ви ти са мо и је ди но на утвр ђи ва њу по вре да 
кон крет них су бјек тив них пра ва уче сни ка из бор ног про це са. Не-
за ко ни ти оп шти ак ти за спро во ђе ње из бо ра, због свог ка рак те ра 
и спе ци фич но сти из бор ног про це са, те ва жно сти из бор ног пра ва, 
је су штет ни и inabstracto, јер њи хо во по сто ја ње у прав ном по рет-
ку, мо же ра ђа ти сум њу у ре гу лар ност из бо ра ко ји се спро во де (или 
су спро ве де ни) на осно ву та квих ака та.  

Украт ко, Од лу ка Су да у пред ме ту IУо-149/2014, с јед не стра-
не, има сво ју до бру стра ну, ко ја се огле да у то ме што је Устав ни 
суд, ипак ушао у ме ри тор но од лу чи ва ње о устав но сти и за ко ни-
то сти оп штих ака та до не тих ра ди спро во ђе ња из бо ра, па ма кар и 
postfestum. Но, она исто вре ме но има и из ра зи то сла бу стра ну, јер 
по ка зу је да ни је би ло устав но прав них раз ло га да Устав ни суд не 
по сту па и у од но су на Упут ство из 2016. го ди не. Уме сто то га, Суд 
је у обра зло же њу Од лу ке IУо-149/2014, Упут ству из 2016. го ди не 
при дао зна че ње ко је оно у су шти ни уоп ште не ма  – да је оно штет-
на по сле ди ца Упут ства из 2014. го ди не. Та ко утвр ђе но зна че ње на-
ве де ног Упут ства про тив но је ис ка за ним ста во ви ма у на шој прав-
ној ли те ра ту ри и до са да шњој прак си Су да о то ме шта су штет не 
по сле ди це при ме не оп штих ака та за ко је Суд утвр ди да ни су у 
скла ду са Уста вом, од но сно за ко ном, а по себ но са оним, до са да 
стал но ци ти ра ним ста вом Су да о кон крет ним штет ним по сле ди-
ца ма при ме не ака та ко ји се до но се ра ди спро во ђе ња из бо ра. У том 
де лу обра зло же ње ове од лу ке не са мо да има из ри чи то фор ма ли-
стич ки при ступ, већ оно, по мом ми шље њу, ни је ни при клад но, а 
мо гло би се ре ћи да па ти и од ло гич ких мањ ка во сти (Вид. по себ но 
део IV ст. 3 до 6 Обра зло же ња).9 

Да кле, опре де љу ју ћи  се  са мо за  од лу ку  ко јом се кон ста ту је 
да оспо ре но Упут ство ни је би ло у скла ду са за ко ном, у вре ме ва-
же ња, и не ула зе ћи у ко нач ну оце ну Упут ства из 2016. го ди не, Суд 
је у су шти ни још увек остао ве зан и за сво ју до са да шњу прак су  – 
прак су ка си ра ња ове вр сте про пи са postfestum.Овај пред мет сти-
ца јем окол но сти ко је су на сту пи ле то ком ње го вог раз ма тра ња пред 
Су дом, био је при ли ка да Суд зна чај но уна пре ди сво ју прак су, тј. 
оде ко рак да ље, јер је по соп стве ној ини ци ја ти ви мо гао из вр ши ти 
и оце ну за ко ни то сти Упут ства за спро во ђе ње гла са ња на из бо ри-
ма за на род не по сла ни ке, рас пи са ним за 24. април 2016. го ди не на 
те ри то ри ји Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 25/2016).10 Ра ди се о ак ти ма истог до но си о ца, 
под истим на зи вом, о спор ним од ред ба ма са пот пу но исто вет ном 
са др жи ном у оба ак та. Чи ње ни цу по сто ја ња но во до не тог Упут ства 
са на ве де ним свој стви ма, Суд је из ри чи то утвр дио у обра зло же њу 
Од лу ке IУо-149/2014, у де лу IV став 4. ко ји гла си: „У кон крет ном 
слу ча ју, Устав ни суд кон ста ту је да оспо ре но Упут ство ни је фор-
мал но прав но ста вље но ван сна ге, упр кос чи ње ни ци да је до не то 
но во Упут ство за спро во ђе ње гла са ња на из бо ри ма за на род не 
по сла ни ке, рас пи са ним за 24. април 2016. го ди не, на те ри то ри ји 
 – – – – – – – – – – – – – –
9 Та ко се при ме ра ра ди Суд ни је по тру дио да обра зло жи овај ва жан по мак у устав-

но суд ској кон тро ли ових ака та (а што је за кон ска, од но сно по слов нич ка оба ве-
за), већ се уме сто то га по звао на раз ло ге ко ји су са ми по се би ди ску та бил ни: да 
Упут ство ни је из ри чи то ста вље но ван сна ге (иако је не спор но из ње го вог на зи ва 
да се оно од но си са мо на из бо ре рас пи са не за 16. март 2014. го ди не). По сто ја ње 
но во до не тог Упут ства ко је се од но си на ван ред не пар ла мен тар не из бо ре рас пи-
са не за 21. април 2016. го ди не, са истом са др жи ном, ни је на ве ло Суд да по сту пи 
на исти на чин, већ га Суд упр кос та квој оце ни са др жа ној  у Обра зло же њу соп-
стве не Од лу ке оста вља у прав ном по рет ку. Исто вре ме но Суд је  при пи сао прав-
но деј ство Од лу ци у пред ме ту IУо-149/2014, ко је она не мо же има ти, а то је да 
она „оне мо гу ћа ва до но ше ње но вог ак та Ре пу блич ке из бор не ко ми си је ко ји ма би 
се за бу ду ће из бо ре про пи си ва ла пра ви ла исте са др жи не а ко ја су у су прот но сти 
са За ко ном о из бо ру на род них по сла ни ка”.  

10 Суд је ина че, у си ту а ци ја ма ка да је  оспо ре ни акт у то ку по ступ ка нор ма тив-
не кон тро ле пре стао да ва жи, об у ста вљао по сту пак кон тро ле по том ак ту, а 
по кре тао (по соп стве ној ини ци ја ти ви) по сту пак за оце ну устав но сти ак та ко ји 
је на сна зи. Нај но ви ји при мер за та кво по сту па ње  Су да  је сте и  пред мет IУз-
367/2013, у ко ме  је Суд об у ста вио по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 
336. За ко на о пре кр ша ји ма (из 2013.) ко је су пре ста ле да ва же, у то ку по ступ ка 
оце не њи хо ве устав но сти пред Су дом, а по соп стве ној ини ци ја ти ви по кре нуо по-
сту пак за оце ну устав но сти но во до не тих од ре да ба чла на 336. За ко на о пре кр ша-
ји ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 65/13 и 13/16),  до но се ћи  по том Од лу ку ко јом 
је утвр дио њи хо ву не у став ност. 
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Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 25/16), а ко је са др жи иста пра ви ла о на чи ну утвр ђи ва ња на чи-
на гла са ња би рач ких од бо ра и пре да ји из бор ног ма те ри ја ла на кон 
гла са ња про пи са на оспо ре ним од ред ба ма чл. 9. и 10. Упут ства из 
2014. го ди не”. Суд је, да кле, стао код на ве де не кон ста та ци је, уз др-
жав ши се да из ре ком утвр ди очи глед ну не за ко ни тост исто вет них 
од ре да ба Упут ства из 2016. го ди не. Да је та ко по сту пио, Суд би де-
лао у скла ду са сво јом оба ве зом не за ви сног за штит ни ка и чу ва ра 
су пер и ор но сти Уста ва и за ко на у од но су на дру ге оп ште ак те, те 
нај ви шег за штит ни ка Уста вом за јам че ног из бор ног пра ва гра ђа на. 
Реч ју, у кон крет ном слу ча ју Суд је ре ша ва ју ћи спор о за ко ни то сти 
оспо ре ног Упут ства до не тог за спро во ђе ње из бо ра 2014. го ди не, 
ушао у зна чај ној ме ри  – до ду ше по сред но и ми мо по кре ну тог по-
ступ ка и у оце њи ва ње  Упут ства до не тог 2016. го ди не, та ко што је 
у IV де лу обра зло же ња Од лу ке IУо-149/2014 из ре као ја сан став и 
о не за ко ни то сти од го ва ра ју ћих од ре да ба овог Упут ства, али је ту 
и стао. На ве де но по сту па ње Су да до ве ло је до то га да је и Од лу ка 
у пред ме ту IУо-149/2014 из гу би ла у ве ли кој ме ри од свог зна ча-
ја за бу ду ћу устав но суд ску прак су у овој обла сти, а уз то је са ма 
по се би отво ри ла и до дат на пи та ња о устав но прав ним и дру гим 
раз ло зи ма за та кво по сту па ње Устав ног су да. Ова кво, па ма кар и 
не хо тич но по сту па ње Су да, од но сно оста вља ње Упут ства из 2016. 
го ди не ван кон тро ле, а уз из ри чи ту кон ста та ци ју са мог Су да ис ка-
за ну у обра зло же њу Од лу ке IУо-149/2014 да се ра ди о ак ту у ко јем 
су пре у зе те од ред бе чл. 9. и 10. Упут ства из 2014. го ди не за ко је је 
Суд из ре ком утвр дио да су не за ко ни те, ука зу је на упор ни опрез и 

са мо о гра ни че ње Су да ка да је у пи та њу кон тро ла ове вр сте ака та. 
У би ти, Суд се су здр жао да то чи ни, ве ро ват но из бо ја зни да би  
ње го ва из ри чи та од лу ка (у дис по зи ти ву) о не за ко ни то сти и овог 
упут ства мо гла ба ци ти сен ку на ре гу лар ност спро во ђе ња пар ла-
мен тар них из бо ра 21. апри ла 2016. го ди не. Суд се на овај на чин 
nolensvolens,уз др жао од вр ше ња сво је Уста вом утвр ђе не над ле-
жно сти.  

III 
До но ше ње Од лу ке у пред ме ту IУо-149/2014 је још јед ном 

по твр ди ло, да спро во ђе ње устав но суд ске кон тро ле оп штих ака та 
ко ји се до но се ра ди спро во ђе ња из бо ра, због њи хо ве спе ци фич-
не при ро де и деј ства на оства ри ва ње Уста вом за јам че ног из бор ног 
пра ва гра ђа на, зах те ва знат но дру га чи је по сту па ње и ор га ни зо ва-
ње Устав ног су да, ка ко би та кон тро ла би ла де ло твор на. Та ко ђе, 
ова од лу ка је по ка за ла да се без по сто ја ња од го ва ра ју ћих за кон-
ских ре ше ња по ста вље них на но вим осно ва ма (по пут оних ко ја су 
де ли мич но  са др жа на и у пред ла га ним ста во ви ма Ко ми си је о по-
сту па њу Су да у овој вр сти устав них спо ро ва) и њи хо ве до след не 
при ме не у прак си Устав ног су да, те шко мо же из бе ћи стал но ко ле-
ба ње и опрез Су да о вре ме ну, сми слу и до ме ту нор ма тив не кон тро-
ле оп штих ака та до не тих за спро во ђе ње из бо ра.  

У Бе о гра ду, 7. де цем бра 2016. го ди не
Су ди ја Устав ног су да,
др Бо са Не на дић, с.р.

П РА В О СУ Ђ Е
4348

На осно ву чла на 13. али не ја 2. За ко на о Ви со ком са ве ту суд-
ства („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), 
чла на 57. ст. 1. и 2. и чла на 68. За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 
101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15 и 63/16) и чла на 7. став 
1. тач ка 5. По слов ни ка о ра ду Ви со ког са ве та суд ства („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 29/13 и 4/16), 

Ви со ки са вет суд ства у са ста ву: Дра го мир Ми ло је вић, пред-
сед ник Ви со ког са ве та суд ства, Бра ни сла ва Го ра ви ца, Ми ро љуб 
То мић, Са во Ђур ђић, Иван Јо ви чић, Ма ти ја Ра до ји чић, Сла ви ца 
Ми ло ше вић Га зи во да, из бор ни чла но ви из ре да су ди ја и проф. др 
Ми лан Шку лић, из бор ни члан из ре да про фе со ра прав ног фа кул-
те та, од лу чу ју ћи о зах те ву за пре ста нак функ ци је Жи ва дин ки Ни-
ко лић, су ди ји Основ ног су да у Пе тров цу на Мла ви, на  сед ни ци  
одр жа ној 15. но вем бра 2016. го ди не, до нео је 

ОД  Л У  КУ

о пре стан ку су диј ске функ ци је

I
Жи ва дин ки Ни ко лић, су ди ји Основ ног су да у Пе тров цу на 

Мла ви, пре ста је су диј ска функ ци ја 1. ја ну а ра 2017. го ди не, због 
на вр ше ња рад ног ве ка.

II
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

Број 119-00-347/2016-01
У Бе о гра ду, 15. но вем бра 2016. го ди не

Пред сед ник Ви со ког са ве та суд ства,
Дра го мир Ми ло је вић, с.р.

4349
На осно ву чла на 13. али не ја 2. За ко на о Ви со ком са ве ту суд-

ства („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), 
чла на 57. ст. 1. и 2. и чла на 68. За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 
101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15 и 63/16) и чла на 7. став 
1. тач ка 5. По слов ни ка о ра ду Ви со ког са ве та суд ства („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 29/13 и 4/16), 

Ви со ки са вет суд ства у са ста ву: Дра го мир Ми ло је вић, пред-
сед ник Ви со ког са ве та суд ства, Бра ни сла ва Го ра ви ца, Ми ро љуб 
То мић, Са во Ђур ђић, Иван Јо ви чић, Ма ти ја Ра до ји чић, Сла ви ца 
Ми ло ше вић Га зи во да, из бор ни чла но ви из ре да су ди ја и проф. др 
Ми лан Шку лић, из бор ни члан из ре да про фе со ра прав ног фа кул-
те та, од лу чу ју ћи о зах те ву за пре ста нак функ ци је Де сан ки Пе тро-
вић, су ди ји При вред ног су да у Ва ље ву, на сед ни ци одр жа ној 15. 
но вем бра 2016. го ди не, до нео је 

ОД  Л У  КУ

о пре стан ку су диј ске функ ци је

I
Де сан ки Пе тро вић, су ди ји При вред ног су да у Ва ље ву, пре-

ста је су диј ска функ ци ја 3. де цем бра 2016. го ди не, због на вр ше ња 
рад ног ве ка.

II
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

Број 119-00-368/2016-01
У Бе о гра ду, 15. но вем бра 2016. го ди не

Пред сед ник Ви со ког са ве та суд ства,
Дра го мир Ми ло је вић, с.р.
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