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11.02.2010. године
Б е о г р а д

У ИМЕ НАРОДА

Управни суд у Београду,  у већу састављеном од судија: Олге Ђуричић, 

председника већа,  Љиљане Јевтић и Живане Ђукановић,  чланова већа,  са судијским 

помоћником  Снежаном  Томић,  као  записничарем,  одлучујући  по  жалби  И.  И. 

одборника Скупштине Градске општине Барајево из Б, Улица …..... , изјављеној због 

пропуштања  доношења  одлуке  Скупштине  Градске  општине  Барајево  о  престанку 

мандата  одборницима:  М.  С,  М.  Љ,  З.  С,  З.  М,  Б.  Ђ.  и  М.  Б,  који  су  изабрани  са  

одборничке  листе  „Српска  радикална  странка  –  Томислав  Николић“,  у  предмет 

престанка  мандата  одборника,   у  нејавној  седници  већа  одржаној  дана  11.02.2010. 

године, донео је

П Р Е С У Д У 

Жалба СЕ ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е 

Одборник  Скупштине  Градске  општине  Барајево  И.  И.  је  поднео 

благовремено  Окружном  суду  у  Б.  жалбу  због  пропуштања  доношења  одлуке 

Скупштине Градске општине Барајево, на првој наредној седници која је одржана дана 

04.12.2009. године, о престанку мандата одборницима: М. С, М. Љ, З. С, З. М, Б. Ђ. и 

М. Б. сви изабрани са изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“. 

Одлука о престанку мандата није донета јер Скупштина Градске општине Барајево није 



уврстила на дневни ред седнице тачку о престанку мандата наведених одборника, чиме 

је, према наводима жалбе, повредила закон на штету подносиоца изборне листе. Поред 

тога, у жалби је истакао да је дана 22.09.2008. године председнику Скупштине Градске 

општине  Барајево  предато  овлашћење  којим  „Српска  радикална  странка“,  као 

подносилац  изборне  листе  „Српска  радикална  странка  –  Томислав  Николић“,  је 

овластила  Намњу  Шаровића  да  у  њено  име  подноси  бланко  оставке  одборника, 

овлашћења  за  подношење  оставки  и  уговоре  о  регулисању  међусобних  односа  са 

кандидатима за одборнике са Изборне листе „Српска радикална странка – Томислав 

Николић“,  које  је  „Српска  радикална  странка“  у  складу  са  чланом  47.  Закона  о 

локалним изборима,  закључила  са  кандидатима  за  одборнике  у  Скупштини Градске 

општине  Барајево.  Дана  03.12.2009.  године,  овлашћени  представник  подносиоца 

изборне  листе  Н.  Ш.  је  председнику  Скупштине  Градске  општине  Барајево  поднео 

бланко оставке и уговоре о регулисању међусобних односа за наведене одборнике са 

захтевом  да  у  складу  са  законом  Скупштина  Градске  општине  Барајево  утврди 

престанак мандата наведених одборника.  Стога је предложио да суд донесе пресуду 

којом се утврђује да је дана 04.12.2009. године престао мандат наведеним одборницима 

са Изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“.

У  одговору  на  жалбу  Градска  општина  Барајево,  преко  Општинског 

јавног правобранилаштва, је истакла да су наводи из исте у потпуности неосновани. 

Ово  са  разлога  што  Скупштина  Градске  општине  Барајево  није  донела  одлуку  о 

престанку мандата наведених одборника са разлога јер нису испуњени законски услови 

за доношење такве одлуке. У  односу  на  претходну  седницу  Скупштине  општине 

Барајево, ситуација се чињенично није изменила тако да се у конкретном случају ради о 

пресуђеној ствари. Посебно истиче да је Окружни суд у Б. последњи пут донео пресуду 

Уж. бр. 112/08 од 30.12.2008. године, у истој правној ствари, а чињенично стање се није 

променило. Такође, наводи да је Окружни суд у Б. донео пресуде у истој правној ствари 

и то Уж. бр. 64/08 од 03.10.2008. године, Уж. бр. 102/08 и Уж. бр. 103/08 као и Уж бр. 

112/08, којима је жалба одбијена из истих разлога који се појављују и у овом предмету.  

Напомиње  и  то  да  су  одборници  којима  је  оспорен  мандат,   поднели  тужбе  пред 

Четвртим општинским судом у Б, којим су затражили раскид уговора и привремену 

меру  о  којој  суд  треба  да  одлучи.  Са  наведених  разлога,  предложили  су  да  суд 



предметну  жалбу  одбије,  као  неосновану,  обзиром  да  се  нису  стекли  услови  за 

престанак мандата наведеним одборницима из члана 47. Закона о локалним изборима.

Како жалба у конкретном случају није решена у Окружном суду у Б. до 

01.01.2010. године, када је конституисан Управни суд који је надлежан за решавање у 

управним споровима,  на основу одредбе члана 49. став 2. и члана 54. став 3. Закона о 

локалним изборима (''Службени гласник РС'',  бр.  129/07),  у вези члана 29. став 1.  и 

члана  98.  Закона  о  уређењу  судова  (''Службени  гласник  РС'',  бр.  116/08  и  104/09), 

Управни суд је, након оцене навода жалбе, одговора на жалбу и списа предмета који су 

достављени суду од стране Скупштине Градске општине Барајево,  нашао да жалба 

није основана. 

Из  списа  предмета  види  се  да  су  оверене  бланко  оставке  наведених 

кандидата  за  одборнике  у  Скупштини  Градске  општине  Барајево,  изабрани  са 

одборничке листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“, као и овлашћење 

подносиоца  Изборне  листе  да  преда  оставку  на  функцију  одборника  и  уговоре  о 

регулисању  међусобних  односа  између  подносиоца  изборне  листе  и  наведених 

кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Барајево, предати председнику 

Градске општине Барајево, уз поднесак број …... од 03.12.2009. године. Даље, из списа 

предмета  произлази  и  то  из  записника  са  XI  седнице  Скупштине  Градске  општине 

Барајево од 04.12.2009. године, да на дневни ред ове седнице није стављен предлог да 

се утврди престанак мандата наведеним одборницима.

Одредбом члана 49. ст. 1, 2. и 3. Закона о локалним изборима прописано 

је  да  на  одлуку  скупштине  јединице  локалне  самоуправе  о  престанку  мандата 

одборника,  као  и  о  потврђивању  мандата  новом  одборнику,  допуштена  је  жалба 

надлежном окружном суду; жалба је допуштена и у случају када скупштина пропусти 

да донесе одлуку из става 1. тог члана, с тим што у случају основаности жалбе, суд 

доноси одлуку којом утврђује престанак мандата одборника односно потврђује мандат 

новом одборнику. 

Одредбом члана 46. став 4. Закона о локалним изборима, прописано је да 

о оставци коју је одборник поднео између две седнице скупштина одлучује на првој 

наредној седници. 

Увидом у списе Окружног суда у Б. Уж. бр. 64/08, Уж. бр. 102/08, Уж.бр. 

112/08, Уж.бр. 1/09 и Уж.бр. 8/09, Управни суд је утврдио да су одбијене жалбе због 



пропуштања  доношења  одлуке  о  престанку  мандата  истим  одборницима  од  стране 

Скупштине  Градске  општине  Барајево.  Обзиром  да  је  у  овим  предметима  већ 

одлучивано на наведени начин, те да се није променила чињенична и правна ситуацију 

у односу на чињеничну и правну ситуацију о којима је суд одлучивао у наведеним Уж 

предметима, по жалбама И. И. и Д. Ђ, суд налази да жалба није основана и да није 

повређена одредба члана 46. став 4. Закона о локалним изборима. 

Такође,  суд налази да је оправдан разлог да се о предлогу овлашћеног 

лица „Српске радикалне странке“ за доношење одлуке о престанку мандата наведеним 

одборницима  у  Скупштини  Градске  општине  Барајево  не  расправља  док  Четврти 

општински суд у Б. не одлучи о предлогу тих одборника за доношење привремене мере 

у складу са цитираним одредбама закона, чиме је одлука по захтеву „Српске радикалне 

странке“ само одложена док суд не донесе одлуку. Тиме није повређена одредба члана 

47. Закона о локалним изборима, јер је право одборника да овласти носиоца изборне 

листе да активира његову бланко оставку, али и његово право да затражи заштиту пред 

судом, уколико сматра да му је то право повређено, јер је то једно од основних начела 

прописаних чланом 36. Устава Републике Србије.

Са наведених разлога,  Управни суд  је  одлучио  као у  диспозитиву ове 

пресуде, сходном применом одредбе члана 54. Закона о локалним изборима и одредбе 

члана 50. став 4. и члана 49. став 1.  Закона о управним споровима (''Службени лист 

СРЈ'', бр.  46/96). 

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ
Дана 11.02.2010. године, 6 Уз бр. 6/10 (2009)

Записничар       Председник већа-судија
Снежана Томић           Олга Ђуричић

ДНА:
1. Подносиоцу жалбе
2. Скупштини Градске општине Барајево, преко

Општинског јавног правобранилаштва
3. Архиви/писарници суда са доказом о плаћеној

судској такси за пресуду у износу од 980,00 динара

Љиљана Јевтић/КО-2010


