
 На основу члана 81. став 4. Закона о избору народних 

посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 

- др. закон, 18/04, 85/05 - др. закон, 101/05 - др. закон, 104/09 - др. 

закон, 28/11 – одлука УС, 36/11, 12/20 и 68/20),  

 Републичка изборна комисија, на седници одржаној 25. 

маја 2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да Странкa демократске акције Санџака -

Stranka demokratske akcije Sandžaka, подносилац проглашене изборне 

листе кандидата за народне посланике Народне скупштине на 

изборима расписаним за 21. јун 2020. године, има положај политичке 

странке националне мањине у смислу члана 81. став 2. Закона о 

избору народних посланика. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 25. 

маја 2020. године, прогласила Изборну листу СДА Санџака – др 

Сулејман Угљанин  SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin, коју је за 

изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 21. 

јун 2020. године поднела Странкa демократске акције Санџака - 

Stranka demokratske akcije Sandžaka. 

 Приликом подношења Изборне листе, подносилац 

наведене изборне листе је, у складу са чланом 81. став 4. Закона о 

избору народних посланика, приложио и писмени предлог да му се 

утврди положај политичке странке националне мањине, уз који је 

доставио и свој Статут и Програм, као и доказе о политичком 

деловању странке на представљању и заступању интереса бошњачке 

националне мањине и заштити и побољшању права припадника ове 

националне мањине.  

 Увидом у Извод из Регистра политичких странака који је 

Републичкој изборној комисији доставило Министарство државне 

управе и локалне самоуправе, као и у Статут, Програм политичке 

странке и доказа о политичком деловању странке, Комисија је 

утврдила да је Странкa демократске акције Санџака - Stranka 

demokratske akcije Sandžaka, политичка странка бошњачке 

националне мањине и закључила да испуњава услове да јој се утврди 

положај политичке странке националне мањине, у смислу члана 81. 

став 2. Закона о избору народних посланика, као политичкој странци 
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чији је основни циљ представљање и заступање интереса бошњачке 

националне мањине и заштита и побољшање права њених 

припадника. 

 У складу са наведеним, Републичка изборна комисија је 

донела решење као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се 

поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 24 часа од 

часа доношења Решења. 

02 Број: 013-215/20 
У Београду, 25. маја 2020. године 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

  ПРЕДСЕДНИК 

 
 Владимир Димитријевић 
 

 


