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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 

Групе грађана Покрет за Прибој – Ћетковић др Драган – Гага, коју заступа овлашћено 

лице  А.А.,  против Општинске  изборне  комисије  општине  Прибој,  због  недоношења 

одлуке  по приговору у предмету поделе мандата,  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

А.А. је као овлашћено лице Групе грађана Покрет за Прибој – Ћетковић 

др Драган – Гага, поднео жалбу Управном суду у Београду дана 18.03.2010. године у 

којој је навео да је дана 15.03.2010. године Општинској изборној комисији у Прибоју 

поднео  приговор  против  одлуке  донете  14.03.2010.  године,  којом  је  одбијен  његов 

захтев за доделу одборничког мандата. У жалби наводи да је седница изборне комисије 

сазвана за 17.03.2010. године али није усвојен дневни ред јер је шест чланова комисије 

гласало за, а шест против дневног реда, па предлаже да суд усвоји
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 жалбу  и  мериторном  одлуком  додели  мандат  групи  грађана  Покрет  за  Прибој  – 

Ћетковић др Драган – Гага, на основу члана 48. Закона о локалним изборима.

У одговору на жалбу Општинска изборна комисија општине Прибој је 

навела да је за седницу заказану за 17.03.2010. године, између осталог, у дневни ред 

уврштен и приговор Групе грађана Покрет за Прибој – Ћетковић др Драган – Гага, али 

да  осим  усвајања  записника  са  претходне  седнице  Комисија  није  донела  никакву 

одлуку јер за предложени дневни ред изјаснило се шест чланова, а шест против.

По оцени навода у жалби, и списа предмета који су достављени, Управни 

суд је нашао:

Жалба је неоснована.

Одредбом  члана  49.  став  1.  Закона о  локалним  изборима  („Службени 

гласник  РС“  бр.129/07)  је  прописано  да  на  одлуке  скупштине  јединице  локалне 

самоуправе  о  престанку  мандата  одборника,  као  и  о  потврђивању  мандата  новом 

одборнику,  допуштена  је  жалба  надлежном окружном суду.  У ставу 2.  истог  члана 

прописано  је  да  жалба је  допуштена  у  случају  када  скупштина  пропусти  да  донесе 

одлуке из става 1. овог члана. У ставу 3. наведеног члана прописано је да у случају 

основаности жалбе из става 2. овог члана, суд доноси одлуку којом  утврђује престанак 

мандата одборника, односно потврђује мандат новом одборнику.

Како се из списа предмета утврђује да је Општинска изборна комисија у 

Прибоју ставила на дневни ред доношење одлуке по приговору Групе грађана Покрет 

за Прибој – Ћетковић др Драган – Гага, који одлуком чланова комисије није усвојен, то 

по цени овог суда, у конкретном случају не може се сматрати да је општинска изборна 

комисија пропустила да донесе одлуку у смислу одредбе члана 49. став 2.  Закона о 

локалним изборима, па нису испуњени услови из члана 49. став 3. истог закона да суд 

донесе одлуку којом утврђује престанка мандата одборника, односно потврђује мандат 

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

пресуде применом одредбе члана 31. став 2 Закона о локалој самоуправи („Службени 

гласник РС“ бр.129/07) и сходном применом одредбе члана 54. у вези члана 49. Закона 

о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр.129/07).

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ
Дана 25.03.2010. године , 1 – Уж.34/10 
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