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У ИМЕ НАРОДА

Управни суд у Београду, у већу састављеном од судија:  Обрада Андрића, 

председника  већа,  Душице  Маринковић  и  Јасминке  Вукашиновић,  чланова  већа,  са 

судијским помоћником Небојшом Ћојбашићем, као записничарем, одлучујући о жалби 

жалиоца Нова Србија – Велимир Илић, Општински одбор Црвени Крст Ниш, Улица ..., 

кога заступа председник Б.Б, против одлуке Скупштине Градске општине Црвени Крст 

бр.  ... од  31.10.2009.  године,  у  предмету  престанка  мандата  одборника,  у  нејавној 

седници већа одржаној 25.03.2010. године, донео је 

П Р Е С У Д У 

Жалба СЕ ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е

Жалилац  је  дана  02.11.2009.  године  Окружном  суду  у  Нишу  поднео 

жалбу против одлуке скупштине Градске општине Црвени Крст бр.  ... од 31.10.2009. 

године,  којом под I  није утврђен  престанак  мандата  одборника  Скупштине  Градске 

општине Црвени Крст – Ниш одборнику А.Б., са изборне листе Нова Србија – Велимир 

Илић – др Мирослав  Милутиновић а под II бланко оставка коју је поднео општински 

одбор  „Нова  Србија“  –  Црвени  Крст,  као  правни основ  за  одузимање  одборничког 

мандата одборнику А.Б., је једногласно одбачена као неважећа.



Жалилац  у  жалби  наводи  да  је  на  изборима  за  одобрника  скупштине 

градске  општине  Црвени  Крст,  одржаним  11.05.2008.  године,  изборна  листа  Нова 

Србија – Велимир Илић освојила један одборнички мандат који је додељен  А.Б.,  са 

којим је  овлашћени подносилац  изборне  листе  Б.Б. потписао   уговор  о  регулисању 

међусобних  односа,  а  А.Б. је  потписао  бланко  оставку  и  овлашћење  подносиоцу 

изборне листе да у његово име поднесе оставку на ту функцију. Како је А.Б. искључен 

из  политичке  организације  Нова  Србија,  то  сматра  да  су  у  конкретном  случају 

испуњени услови за  престанак мандата  одборника  А.Б.  и за  доделу мандата  Б.Б. са 

листа Нова Србија – Велимир Илић. Стога предлаже да суд жалбу уважи и мериторно 

одлучи о одузимању одборничког мандата А.Б. и исти додели Б.Б.

У одговору на жалбу Скупштина градске општине Црвени Крст наводи 

да је на локалним изборима одржаним 11.05.2008. године у Градској општини Црвени 

Крст овлашћени подносилац  изборне  листе  А.Р  поднео  изборну листу под  називом 

Нова Србија – Велимир Илић – др Мирослав Милутиновић, која листа је објављена и у 

Службеном листу града Ниша, а иста је означена и на гласачким листићима као и у 

одлуци општинске изборне комисије о додели одборничког мандата А.Б., као првом на 

изборној листи Нова Србија – Велимир Илић – др Мирослав Милутиновић. Како је у 

бланко оставци уписана изборна листа Нова Србија – Велимир Илић, а по уверењу о 

избору  за  одборника  листа  је   Нова  Србија  –  Велимир  Илић  –  др  Мирослав 

Милутиновић, то сматра да је бланко оставка неважећа и да не може бити правни основ 

за престанак мандата одборнику А.Б., због чега предлаже да суд жалбу одбије.

Управном суду су дана 01.01.2010. године на основу члана 89. и члана 90. 

став  1.  Закона  о  уређењу  судова  („Службени  гласник  РС“  број  116/08  и  104/09) 

уступљени предмети Врховног суда Србије и окружних судова у којима до 31.12.2009

 године није донета коначна одлука, а за које је надлежан Управни суд, сагласно члану 

29. став 1. истог закона.

По разматрању списа  предмета,  оцени навода у  жалби,  и  одговора на 

жалбу, Управни суд је нашао:



Жалба је неоснована.

Одредбом  члана  46.  став  1.  тачка  1  Закона  о  локалним  изборима 

(„Службени гласник РС“ бр.129/07)  је  прописано да одборнику престаје  мандат пре 

истека времена на које је изабран подношењем оставке. У члану 47. став 1. истог закона 

прописано је да подносилац изборне листе и кандидат за одборника, односно одборник, 

могу  закључити  уговор  којим ће  регулисати  међусобне  односе  и  предвидети  право 

подносиоца  изборне  листе  да,  у  име  одборника,  поднесе  оставку  на  функцију 

одборника  у  скупштини  јединици  локалне  самоуправе.  У  ставу  2.  истог  члана  је 

прописано  да  приликом  закључења  уговора  из   става  1.  овог  члана,  кандидат  за 

одборника, односно одборник, предаје подносиоцу изборне листе своју бланку оставку, 

што се констатује у уговору, а према ставу 3. истог члана бланко оставка је писмено 

које садржи изјаву кандидата за одборника, односно одборника, да подноси оставку на 

фукцију одборника у скупштини јединице локалне самоуправе, као и овлашћење дато 

подносиоцу изборне листе да ову оставку, у његово име, преда председнику скупштине 

јединице локалне самоуправе.

Како  се  из  списа  предмета  утврђује  да  је  на  локалним  изборима 

одржаним 11.05.2008. године учествовала изборна листа под називом: „Нова Србија – 

Велимир Илић – др Мирослав Милутиновић“, а да је на бланко оставци као изборна 

листа  означена:  „Нова Србија  –  Велимир Илић“  то  и  по оцени овог  суда  наведена 

бланко оставка није вежећа па је правилна одлука Скупштине Градске општине Црвни 

Крст од 31.10.2009. године којом није утврђен престанак мандата одборнику А.Б.

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

пресуде  применом  одредбе  члана  31.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени 

гласник РС“ бр.129/07) и сходном применом одредбе члана 54. ст. 3. и 5. у вези члана 

49. Закона о локалним изборима.
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