
         
Република Србија
УПРАВНИ СУД
1 Уж. 1/10
03.02.2010. године
      Б е о г р а д

Управни суд у Београду, у већу састављеном од судија: мр Јадранке Ињац, 
председника  већа,  Биљане  Тамбурковски-Баковић  и  Јелене  Тишма-Јовановић, 
чланова већа, са судијским помоћником Љиљаном Петровић, као записничарем, 
одлучујући по жалби: О.В., Улица ... , О.Л., З.М. из Л, Улица ... , Д.В. из Л., Улица 
... и  Г.Л. из  Л,  Улица  ....,  поднетој  против  Скупштине  општине  Лепосавић, 
Улица ...  ,  Лепосавић, ради незаконито измењеног и усвојеног Дневног реда, у 
нејавној седници већа одржаној дана 03.02.2010. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

Жалба СЕ ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

У  поднетој  жалби  (погрешно  насловљеној  као  тужба)  против 
Скупштине општине Лепосавић, жалиоци су навели да је дана 05.01.2010. 
године,  са  почетком  у  09,00  часова,  одржана  конститутивна  седница 
Скупштине  општине  Лепосавић,  на  којој  се  пре  потврђивања  мандата 
одборника приступило измени и усвајању предложеног дневног реда. Како 
је предложени Дневни ред измењен и усвојен противно Закону о локалним 
изборима, Статуту општине Лепосавић, Пословнику Скупштине општине 
Лепосавић, предложили су да суд донесе пресуду којом ће усвојити њихову 
жалбу и поништити одлуку о усвајању дневног реда конститутивне седнице 
Скупштине  општине  Лепосавић,  и  све  одлуке  донете  по  тако  усвојеном 
Дневном реду, као и да отклони све последице тако усвојеног Дневног реда. 
Тражили су и трошкове поступка. 

У поступку претходног испитивања поднете жалбе  Управни суд је 
нашао да је жалба недозвољена.

Одредбом члана 54. став 3. Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07) прописано је да се у поступку заштите изборног 
права  сходно  примењују  одредбе  закона  којим  се  уређује  поступак  у 
управним споровима. 

Како  жалиоци  поднетом  жалбом  траже  поништај  измењеног 
усвојеног  Дневног  реда  на  конститутивној  седници Скупштине  општине 



Лепосавић,  који не представља радњу или одлуку која  ужива заштиту у 
смислу Закона о локалним изборима, Управни суд налази да, у конкретном, 
жалба није дозвољена. 

Са  изнетих  разлога,  Управни  суд  је  одлучио  као  у  диспозитиву 
решења сходном применом одредбе члана 40. став 1. Закона о управним 
споровима (''Службени гласник РС'', бр. 111/09), у вези са одредбом члана 
54.  став  3.  Закона  о  локалним  изборима  и  члана  29.  Закона  о  уређењу 
судова. 
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Записничар,         Председник већа - судија
Љиљана Петровић,с.р.         мр Јадранка Ињац,с.р.
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