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У ИМЕ НАРОДА

                       Управни суд, у већу састављеном од судија: Томислава Медведа, председника 

већа,  Десе  Симић и  Драгана  Јовановића,  чланова  већа,  са  судским  саветником  Сандром 

Газетић, као записничарем, одлучујући o жалби Д. М, одборника Скупштине општине Б. П., 

из Б. П, ..........., против решења Скупштине општине Бела Паланка,  број ........... од 9.  марта 

2012. године, у предмету именовања изборне комисије,  у нејавној седници већа одржаној 

дана 30. марта 2012. године, у 22,00 часа, донео је 

  П Р Е С У Д У

Жалба се ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е

Ожалбеним решењем, ставом I  именована је Изборна комисија општине Бела 

Паланка у сталном саставу од 11 чланова, њихови заменици и секретар и заменик секретара 

Комисије, ставом II  одлучено да решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у 

„Службеном листу града Ниша“ и ставом III  дато је упутство да се против тог решења може 

поднети жалба Управном суду у року од 24 часа од његовог доношења.

 У жалби, поднетој овом суду  10. марта  2012. године  у 11,00 часова поштом 

препоручено  као пошиљка R ...........,  подносилац жалбе  наводи да  Изборна комисија није 

састављена  у  складу  са  одредбом  члана 14.  Закона о  локалним  изборима  и  Одлуком 

Скупштине општине Бела Паланка по којој одборничку групу чини најмање пет одборника. 

Ово стога, што у том смислу у Скупштини општине постоје само две одборничке групе са  

више  од  пет  одборника,  одборничка  група  ДС  и  одборничка  група  СПС,  а  предлог  за 

именовање у стални састав Изборне комисије су поред тих одборничких група поднели и 

одборници СРС и ГГ “Покрет за Белу Паланку”  који немају своје одборничке групе,  јер 
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имају мање од пет одборника у Скупштини. Предлаже да Суд поништи ожалбено решење и 

предмет врати на поновно одлучивање Скупштини општине Бела Паланка. 

Скупштина општине  Бела Паланка је  30. марта 2012. године доставила Суду 

одговор на жалбу и списе предмета. У одговору на жалбу наводи да је решење Скупштине 

општине  Бела Паланка, број ........... од 9.  марта  2012. године, којим је именована изборна 

комисија  Општине  у  сталном  саставу,  донето  у  свему  у  складу  са  чланом  14.  Закон  о 

локалним изборима. Истиче да су тачни наводи подносиоца жалбе у погледу постојања две 

одборничке групе у Скупштини општине Бела Паланка, али да су се шефови одборничких 

група  у  припреми  седнице,  на  којој  је  донето  ожалбено  решење,  договорили  да  се  и 

одборницима  наведене  две  одборничке  групације  омогући  да  предложе чланове  Изборне 

комисије, како би та комисије била састављена сразмерно броју одборника у Скупштини. 

Сматра да жалба није основана и предлаже да је Суд одбије. 

Одлучујући  о поднетој  жалби,  на  основу одредбе члана 54.  став 3.  Закон о 

локалним изборима  („Службени гласник РС“, број 129/07, .. и  54/11), у вези члана 14. став 

11. истог закона и у вези члана 29. Закона о уређању судова  („Службени гласник РС“, број 

116/08 и 104/09), оценом навода жалбе, одговора на жалбу и списа предмета, Управни суд је 

нашао да жалба није основана.

Према стању у списима, произлази да је на седници Скупштине општине Бела 

Паланка,  одржаној  дана  9.  марта  2012.године,  донето  ожалбено  решење  о  именовању 

изборне  комисије  општине  Бела  Паланка у  сталном  саставу.  Изборну  комисију  чини 

председник и десет чланова, при чему су чланови Изборне комисије именовани сразмерно 

броју  одборника  из  појединих  одборничких  група  и  политичких  групација  који  чине 

Скупштину  општине  Бела  Паланка  која  броји  29  одборника.  Тако  су  у  сталном  саставу 

Изборне  комисије  одборничкој  групи  ДС,  која  броји  11  одборника,  одређена  4  места, 

одборничкој групи СПС, која броји 9 одборника,  одређена 3 места,  политичкој  групацији 

СРС која броји 4 одборника, одређена 2 места и политичкој  групацији окупљеној  око ГГ 

“Коалиција за Белу Паланку” која броји 4 одборника, одређена 2 места. При томе жалилац, 

иначе  одборник  ЛДП,  који  у  Скупштини  наступа  самостално  ван  било  које  одборничке 

групе, није именован за члана сталног састава Изборне комисије.  

Имајући у виду напред наведено, правилно је, по оцени овог Суда, Скупштина 

општине  Бела Паланка одлучила када је  донела оспорено решење.  Ово због тога  што је, 

основом   одредбе члана 14.  став 1.  Закон о локалним изборима,  у стални састав Изборне 

комисије  именовала  председника  и  чланове  сразмерно  броју  одборника  из  одборничких 

група, односно из одборничких групација у Скупштини.

Суд је ценио наводе жалбе, па је нашао да не могу довести до другачије одлуке 

у овој правној ствари. Ово стога, што  се према наведеној одредби Закона чланови изборне 
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комисије именују сразмерно броју одборника  у скупштини јединице локалне самоуправе,  а 

оваквим саставом Изборне комисије постигнут је управо тај циљ. 

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

сходном применом одредбе  члана  40.  став  1.  Закона  о  управним  споровима („Службени 

гласник  РС“,  број 111/09),  у  вези  са  одредбом  члана  54.  став  3.  и  4. Закон  о  локалним 

изборима.

   ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 
   дана 30. марта 2012. године, II-2  Уж 35/12

    Записничар        Председник већа- судија
Сандра Газетић,с.р.                                                                        Томислав Медвед,с.р.
 

за тачност отправка
управитељ писарнице

Дејан Ђурић

СЂ                                                                                  


