РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Управни суд
Немањина 9
11000 Београд

-

Јелена Ивановић, председник -

Предмет: Притужба на рад Управног суда због одуговлачења поступака по тужбама
Транспарентност Србија и могућег недозвољеног утицаја на њихов ток и исход (члан 8. Закона о
уређењу судова и члан 9. Судског пословника)

Уважена госпођо Ивановић,

У среду, 12. јануара 2022. године примили смо, путем електронске поште, одговор поводом нашег
захтева са слободан приступ информацијама од јавног значаја који смо Управном суду поднели,
такође путем електронске поште, у уторак 11. јануара 2022. године. У прилогу поменутог одговора
достављен нам је табеларни приказ, тачније копија извештаја из Система за управљање предмета у
коме се налазе информације о управним споровима, са ознаком управног спора (број предмета),
који се тренутно воде пред Управним судом, поводом тужби које је као тужилац поднела
Транспарентност Србија, као и информације о оним управним споровима (број предмета), који су
окончани одлуком Управног суда, поводом тужби које је као тужилац поднела Транспарентност
Србија почев од 01. јануара 2010. године до дана подношења захтева.
На основу информација садржаних у обавештењу и копијама извештаја видљиво је да се у овом
тренутку пред Управним судом води укупно четрнаест (14) управних спорова поводом тужби које је
као тужилац поднела Транспарентност Србија. Нажалост, само три (3) управна спора, од укупно
наведених 14, су покренута тужбама коју је Транспарентност Србија поднела током прошле године
– два почетком 2021. године (У 5216/2021 и У 5217/2021) и један средином 2021. године (У
13574/2021). Повод за подношење ове притужбе је чињеница и сазнање да је преосталих једанаест
(11) спорова покренуто тужбама које је Транспарентност Србија поднела пре више од годину дана –
десет које су поднете током 2020. године (У 12225/2020, У 12226/2020, У 12227/2020, У 12228/2020,
У 15480/2020, У 15481/2020, У 15482/2020, У 15658/2020, У 15659/2020 и У 15748/2020) и једном која
је поднета чак 2018. године (У 3672/2018).
Уз сво уважавање чињенице да је главно обележје претходне две године рад у условима пандемије
Ковид – 19 вируса, која је могла само негативно утицати на оптерећеност Управног суда и
поступајућих судија, сматрамо да не постоје разлози који могу оправдати чињеницу да ни након
нешто више од годину дана Управни суд није поступао поводом поднетих тужби, односно да, судећи
према подацима из обавештања и нашим сазнањима, поступајуће судије нису предузеле било какву
процесну радњу у било ком од наведених спорова. Захваљујући таквом, неоснованом и
неоправданом, поступању Управног суда дошло се до ситуације да Управни суд није преиспитао
законитост и правилност поступања Агенције за спречавање корупције током изборне кампање за
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парламентарне изборе одржане у 2020. години, које смо оспорили подношењем четири (4) тужбе
(У 12225/2020, У 12226/2020, У 12227/2020 и У 12228/2020), а до одржавања нових председничких,
парламентарних и београдских избора, када законито и правилно решавање питања која су
покренута наведеним тужбама може имати велики значај, је остало мање од три месеца.
Због свега наведеног позивамо Вас да, у складу са чланом 55. Закона о уређењу судова, размотрите
наводе ове притужбу и да нас, након оцене њене основаности, обавестите о мерама које сте
предузели ради отклањања уочених неправилности.

У Београду,
дана 18. јануара 2022. године
За организацију Транспарентност Србија
Роберт Сепи
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