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      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, 

као   чланова већа, са судијским помоћником Љиљаном Петровић, као записничарем, 

одлучујући  о жалби Н.М. из Д,  одборника СО Бојник,  изјављеној  због пропуштања 

доношења одлуке СО Бојник о престанку мандата одборницима С.М. из П и Д.Ђ. из Б, 

у  предмету  заштите  изборног  права,  у  нејавној  седници  већа  која  је  одржана 

10.02.2010. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

Жалба  се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Н.М. из  Д,  одборник  СО  Бојник,  поднео  је  жалбу  Окружном  суду  у 

Лековцу дана 30.12.2009. године, како то произилази из пријемног печата тог суда, због 

пропуштања  доношења  одлуке  Скупштине  општине  Бојник  о  престанку  мандата 

одборницима  С.М. из  П  и  Д.Ђ.   из  Б,  који  су  изабрани  са  одборничке  листе 

„Демократска  странка  Србије  –  Војислав  Коштуница“,а  на  основу  овлашћења  из 

чл.49.ст.4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07).
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У жалби жалилац  истиче  да  суд  С.М. из  П  и  Д.Ђ. из  Б. изабрани  за 

одборнике Скупштини општине Бојник као кандидати са листе Демократска странка 

Србије – Војислав Коштуница. Наведена лица су са Демократском странком Србије, 

као подносиоцем изборне листе, закључила уговоре о регулисању међусобних односа 

којим  уговорима  су  свој  одборнички  мандат  ставили  на  располагање  подносиоцу 

изборне листе. Саставни део уговора чини и оставка без датума, као и овлашћење којим 

се  Демократској  странци  Србије   преноси  право  да  без  обавезе  претходног 

обавештавања поднесе  оставку на  функцију одборника СО Бојник.  Дана 23.09.2009. 

године овлашћени представник подниосиоца изборне листе Д.Т. обратио се локалном 

парламенту  СО  Бојник  (преседнику  скупштине)  и  преко  писарнице  предао  оверене 

копије оставки, овлашћења подносиоца изборне листе да преда оставке на функцију 

одборника,  и  уговоре  о  регулисању међусобних  односа  између подносиоца  изборне 

листе и кандидата за одборнике СО Бојник изабраних са изборне листе Демократска 

странка  Србије  –  Војислав  Коштуница.  На  13.  седници  СО  Бојник,  одржаној  дана 

25.09.2009. године, скупштина је пропустила да донесе одлуку о одузимању мандата 

одборницима  С.М. и  Д.Ђ.,  због  чега  је   дана  30.09.2009.  године  1/3  одборника 

затражила је наставак започете 13. седнице, са већ утврђеним дневним редом, који је 

обухватио и тачку дневеног реда – доношење одлуке о престанку мандата одборницима 

изабраним са изборне листе Демократска странка Србије – Војислав Коштуница. Дана 

05.10.2009. године председник општине је писаним дописом обавестио одборнике да 

неће  сазивати  наставак  започете  седнице.  Дана  15.10.2009.  године  група  одборника 

поново је поднела захтев председнику скупштине за заказивање седнице скупштине на 

којој  би  се  донела  одлука   о  престанку  мандата  поменутим  одборницима,  па  како 

председник  скупштине  није  заказао  седницу  у  законском  року,  то  је  дана 

26.10.2009.године најстарији одборник одборничке групе која је тражила заказивање 

седнице,  ову  уредно  заказао  за  05.11.2009.године.  Седница  заказана  за  05.11.2009. 

године  није  одржана  због  недостатка  кворума,  нити  су  одржане  наредне  заказане 

седнице скупштине у периоду од 05.11.2009. године до 21.12.2009. године, такође због 

недостатка  кворума.  Наставак  13.  седници  СО  Бојник  одржан  је  дана  21.12.2009. 

године, тачка дневног реда о мандатима била је под бројем 43, након решавања првих 

14 тачака дневног реда већина је изгласала паузу, после паузе већина одборника се није 

вратила у скупштинску салу, тако да о поднетим оставкама није одлучено. На описани 

начин  СО  Бојник  је  повредила  закон  на  штету  подносиоца  изборне  листе,  са  ког 
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разлога, је сходно чл.34 Закона о локалној самоуправи и чл.47 – 49 Закона о локалним 

изборима, жалилац је предложио да се жалба усвоји и да се утврди престанак мандата 

одборницима С.М. и  Д.Ђ. због подношења оставке.

Управни  суд  је  преузео  нерешене  предмете  Врховног  суда  Србије  и 

окружних судова од 01.01.1010. године, на основу чл.49 ст.1 – 2 у вези са чл.54 ст.3 

Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07)  и чл.29. ст.1 и чл.98 

ст.3. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ број 116/08 и 104/09).

У поступку претходно испитивања поднете жалбе, Управни суд је нашао:

- жалба је неблаговремена.

Одредбом чл.49. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ 

број  129/07)  прописано  је  да  на  одлуку  скупштине  јединице  локалне  самоуправе  о 

престанку мандата одборника, као и о потврђивању мандата новом одборнику,  јесте 

допуштена жалба надлежном окружном суду (став 1.), жалба је допушена и у случају 

када скупштина пропусти да донесе одлуку из става 1. тог члана (став 2.),  право на 

подношење жалбе има сваки одборник (став 4.), жалба се подноси у року од 48 часова 

од дана доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе, односно од дана 

одржавања седнице на којој  је скупштина пропустила да донесе одлуку из става 1. тог 

члана (став 5.).

У конкретном случају жалбу је поднео одборник СО Бојник, на шта је 

овлашћен одредбом чл.49. ст.4.  цитираног закона,  и то због случаја када скупштина 

пропусти да донесе одлуку о престанку мандата одборника те скупштине, која жалба је 

допуштена у смислу чл.49. ст.2. истог закона, у ком случају јер рок за жалбу 48 часова 

од  дана  одржавања седнице  на  којој  је  скупштина  пропустила  да  донесе  одлуку,  у 

смислу чл. 49. ст. 5. истог закона. Како је по наводима жалбе СО Бојник пропустила да 

донесе одлуку о престанку мандата одборника С.М. и Д.Ђ. на седници која је одржана 

данад  21.12.2009.  године,  а  жалба  је  поднета  дана  30.12.2009.  године,   како  то 

произилази  из  пријемног  печата  Вишег суда  у  Лесковцу,  дакле по истеку законом 

прописаног рока од 48 часова, то је жалба неблаговремена.
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Са  изложеног,  применом  одредбе  чл.49.  ст.5.  Закона  о  локалним 

изборима  („Службени гласник РС“ број 129/07) и сходном применом одредбе чл.40. 

ст.1. Закона о Управним споровима,(„Службени гласник РС“ бр.111/09) одлучено је као 

у диспозитиву.

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

дана 10.02.2010. године, 2 Уж.2/10 

   Записничар,                          Председник већа – судија,

Љиљана Петровић,с.р.                 мр Јадранка Ињац,с.р

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Саво Босанац

БП
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