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Управни  суд,  у  већу  састављеном  од  судија:  Душанке  Марјановић, 

председника  већа,  Руже  Урошевић  и  Зорице  Китановић,  чланова  већа,  са  судским 

саветником Вером Маринковић, као записничарем,  одлучујући по жалби Одборничке 

групе  Демократске  странке  Србије  у  Скупштини   општине  Љубовија,   изјављеној 

против   одлуке  Скупштине  општине  Љубовија  од  02.02.2010.  године   о   усвајању 

дневног реда, у нејавној седници  већа одржаној дана 08.04.2010. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

Жалба се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Одборничка група Демократске странке  Србије у Скупштини општине 

Љубовија  је  поднела  жалбу  Окружном  суду  у   Шапцу  03.02.2010.  године,  којом 

оспорава   законитост  одлука  Скупштине  општине  Љубовија,  донетих  на  седници 

одржаној 02.02.2010. године, а  која је  04.02.2010. године достављена  на надлежност 

Управном суду. 

Како у  жалби  нису означене,  по броју  и датуму  доношења, одлуке 

Скупштине  општине Љубовија против  којих је изјављена жалба, нити су оспорене 

одлуке  приложене уз жалбу, Управни суд је решењем  Уж.9/10 од 22.03.2010. године 

наложио жалиоцу  да, у року од 3 дана од дана  пријема решења, допуни жалбу тако 

што ће прецизно  означити одлуку  против које изјављује жалбу (доносиоца одлуке, 



број  и  датум  доношења).  Истим решењем жалилац   је  упозорен   да  ће  жалба бити 

одбачена као непотпуна, уколико у остављеном року  не поступи по налогу суда. 

Поступајући по налогу  суда из наведеног решења, жалилац је доставио 

допуну   жалбе  у  којој  је  навео  да   жалбу  изјављује   против    Одлуке  Скупштине 

општине Љубовија, донете по хитном поступку 02.02.2010. године,  о усвајању дневног 

реда,   закључка  Скупштине општине  Љубовија  по хитном  поступку  од 02.02.2010. 

године  о потврђивању мандата  одборника М.Н број ............ („Службени лист Општине 

Љубовија“ бр.1/2010 од 05.02.2010 године) и закључка   Скупштине општине Љубовија 

од 02.02.2010. године о потврђивању  мандата  одборника  М.М број ......... („Службени 

лист Општине Љубовија“ бр.1/2010 од 05.02.2010.године). При том  је у  допуни  жалбе 

правилно означио закључке Скупштине општине Љубовија, које је суду  и доставио, 

али није означио  по броју одлуку Скупштине општине Љубовија о усвајању дневног 

реда, нити  је ову одлуку доставио суду. 

Како  су  жалбом  оспорена  три  акта  Скупштине  општине  Љубовија, 

Управни  суд  је  раздвојио  поступак   ради  одвојеног   расправљања   и  доношења 

посебних  одлука.  Након  раздвајања   поступка,  Управни  суд  је  у  овом   предмету 

одлучивао  по  жалби  изјављеној  против   Одлуке  Скупштине  општине  Љубовија  о 

усвајању дневног реда.

Како  жалилац  у допуни жалбе  није означио  број  одлуке  Скупштине 

општине  Љубовија  против  које  је  изјавио  жалбу,   нити   је  одлуку  доставио   суду, 

односно није поступио  по налогу  суда датом у решењу Уж.9/10 од 23.03.2010. године,  

Управни суд  је  одбацио  жалбу као  непотпуну,  на  основу одредбе   члана  358.  ст.2.  

Закона о парничном поступку  („Службени гласник РС“ бр.125/2004 и 111/2009).

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ

Дана 08.04.2010. године, 9 Уж 9/10

Записничар       Председник већа-судија
Вера Маринковић,с.р.                                                         Душанка Марјановић,ср.
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Управитељ писарнице 
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