На основу члана 96. Став 1. Закона о избору народних посланика
(„Службени гласник РС“, бр. 35/00 и 18/04) и члана 11. Тачка 20) Пословника
Републичке изборне комисије – пречишћен текст („Службени гласник РС“, број
28/08),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 26. марта 2008.
године, решавајући по приговору др Љубомира Т. Грујића из Новог Београда,
са станом у улици Џона Кенедија број 31/15, поднетом 24. марта 2008. године у
12.45 часова на радњу проглашења изборне листе кандидата за избор
народних посланика чији је носилац Борис Тадић, донела је

РЕШЕЊЕ
Приговор се одбацује као неблаговремен.

Образложење
Др Љубомир Т. Грујић из Новог Београда, са станом у улици Џона
Кенедија број 31/15, поднео је 24. марта 2008. године у 12,45 часова
Републичкој изборној комисији приговор на радњу проглашења изборне листе
кандидата за избор народних посланика чији је носилац Борис Тадић.
У приговору се истиче да је Републичка изборна комисија прекршила
Устав Републике Србије тиме што је прогласила изборну листу кандидата за
народне посланике чији је носилац Борис Тадић. Наиме, члан 115. Устава
одређује да председник Републике не може да обавља другу јавну функцију
или професионалну делатност, а носилац предизборне листе је јавна функција,
која није у складу са делатности председника Републике која је прописана
чланом 112. И 113. Устава. Устав не дозвољава председнику Републике да
буде носилац изборне листе па је таква изборна листа противуставна.
Сходном применом члана 224. ст. 1. и 2. Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01), а на основу члана 22.
Пословника Републичке изборне комисије, Републичка изборна комисија је,
ценећи допуштеност, благовременост и околност да ли је приговор поднет од
стране овлашћеног лица, нашла да приговор треба одбацити, јер је
неблаговремен.
Наиме, чланом 95. Став 1. Закона о избору народних посланика
предвиђено је да сваки бирач, кандидат и подносилац изборне листе има право
да поднесе приговор Републичкој изборној комисији због повреде изборног
права у току избора или неправилности у поступку предлагања односно избора.
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У ставу 3. поменутог члана предвиђено је да се приговор подноси у року
од 24 часа од часа кад је донета одлука односно извршена радња коју
подносилац приговора сматра неправилном, односно од часа када је учињен
пропуст.
Републичка изборна комисија решењем је прогласила Изборну листу
број 1. „За Европску Србију – Борис Тадић“ дана 20. марта 2008. године.
С обзиром на то да је радња проглашења наведене изборне листе
нападнута приговором који је поднет 24. марта 2008. године у 12,45 часова, то
је јасно да је приговор неблаговремен јер је поднет по истеку рока од 24 часа
од часа када је донета одлука односно извршења радња која се приговором
напада.
Из наведеног разлога, Републичка изборна комисија је нашла да
приговор треба одбацити па је донела решење као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац
приговора може изјавити жалбу Врховном суду Србије у року од 48 сати од
пријема решења, преко Републичке изборне комисије.

02 Број: 013-1153/08
У Београду, 26. марта 2008. године.
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