
         
Република Србија
 УПРАВНИ СУД
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19.01.2010. године
      Б е о г р а д

У ИМЕ НАРОДА

Управни  суд  у  Београду,  у  већу  састављеном  од  судија: 
Олге  Ђуричић  ,  председника  већа,  Живане  Ђукановић  и  Љиљане  Јевтић, 
чланова већа, са судијским помоћником Снежаном Томић, као записничарем, 
одлучујући по жалби Д. М. из Н, …..... ,  изјављеној против решења Изборне 
комисије  Општине  Неготин  број:  ….....   од  13.01.2010.  године,  у  предмету 
заштите  изборног  права,  у  нејавној  седници  већа  одржаној  дана  19.01.2010. 
године, у 9,00 часова, донео је

П Р Е С У Д У 

Жалба СЕ ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е 

Д. М. из Н, поднела је Вишем суду у Н. жалбу дана 15.01.2010. 
године,  у  12,45  часова,  против  решења  Изборне  комисије  општине  Неготин 
број:  ….....   од  13.01.2010.  године,  којим  је  одбијен  њен  приговор  поднет 
12.01.2010. године, а заведен под бројем …..... , као неоснован. 

Виши  суд  у  Н,  а  након  што  је  Изборна  комисија  општине 
Неготин,  на  захтев  тога  суда  доставила  списе,  својим  решењем  2Р.6/10  од 
15.01.2010.  године,  у  15,00  часова,  огласио  се  стварно  ненадлежним  за 
одлучивање  у  овој  правној  ствари  и  предмет  уступио  Управном  суду  у 
Београду, као надлежном дана 18.01.2010. године, у 12,00 часова.

Подносилац  жалбе  у  жалби наводи да  је  приговор  подносиоца 
жалбе одбијен са разлога што је ''на решење којим је приговор усвојен уложена 
жалба  и  да  је  у  току  поступак  по  жалби  код  надлежног  суда'',  те  да  се  из 
садржине  ожалбеног  решења  може  закључити  да  су  диспозитив  и  решење 
контрадикторни.  Подносилац  жалбе  даље  наводи  да  Изборна  комисија  није 
могла да донесе решење о одбијању њеног приговора, већ је евентуално требало 



сачекати да решење о усвајању приговора бирача Д. Ј. и Љ. Ђ. буде коначно, па 
предлаже да се након разматрања списа поништи ожалбено решење Изборне 
комисије општине Неготин ….....  од 13.01.2010. године.

Одлучујући о поднетој жалби, на основу одредбе члана 54. ст.1., 
ст.  3.  и  ст.  4.  Закона  о  локалним  изборима  (''Службени  гласник  РС'',  број 
129/2007), у вези члана 29. Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС", 
бр. 116/08 и 104/09) оценом навода жалбе и списа предмета који су достављени, 
Управни суд је оценио:

жалба је неоснована.

Из  списа  произлази  да  је  Изборна  комисија  општине  Неготин 
одбила  приговор  жалиље  од  12.01.2010.  године,  који  је  заведен  под  бројем 
…....., као неоснован и то због чињенице да је решењем од 07.01.2010. године, 
број….....  ,  утврђено  да  је  жалиља  члан  у  проширеном  саставу  Изборне 
комисије  општине  Неготин,  а  након  тога  је  решењем  Изборне  комисије 
општине Неготин ….....  од 08.01.2010. године, усвојен приговор Ј. Д. и Љ. Ђ. и 
поништено то  решење од 07.01.2010. године. Стога Комисија налази да није 
било места да се жалиља позива као члан у проширеном саставу на седнице 
Изборне комисије и да на тај начин ничим није повређено њено изборно право 
јер  је  поништено  решење  којим  је  она  проглашена  за  члана  у  проширеном 
саставу, а на то решење је уложена и жалба, при чему је одлуком Управног суда 
У.бр.3/10,  жалба  Р.  Г.  из  Н.  одбијена  пресудом  под  наведеним  бројем  од 
15.01.2010. године, што је овај суд утврдио увидом у поменути предмет.

С  обзиром  на  изложено,  суд  налази  да  је  Изборна  комисија 
правилно  одбила  приговор  жалиље  и  за  своју  одлуку  дала  довољне  и  јасне 
разлоге које у свему прихвата и овај суд.

 Цењени су и остали наводи жалбе, па суд налази да су без утицаја 
на другачију одлуку у овој правној ствари.

Са изнетих разлога,  Управни суд је одлучио као у диспозитиву 
ове пресуде, сходном применом одредбе члана 40. став 1. Закона о управним 
споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09), у вези са одредбом члана 54. 
став 3. Закона о локалним изборима и члана 29. Закона о уређењу судова.

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ
дана 19.01.2010. године, у 9,00 часова, Уж. 4/10

Записничар       Председник већа-судија
Снежана Томић,с.р.       Олга Ђуричић,с.р.
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