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     Б е о г р а д

                    Управни суд, у већу састављеном од судија: Невене Милојчић, председника већа, 

Мирјане Аранђеловић и Јасминке Вукашиновић, чланова већа, са судским саветником Драгицом 

Вранић,  записничарем,  одлучујући по жалби Д.М. из К,  Улица ...,  изјављеној  против одлуке 

Изборне комисије јединицe локалне самоуправе Општине Кучево бр......... од 19.05.2010.године о 

одузимању мандата одборницима М.С. из К и М.Д. из Ш и потврђивању мандата одборника И.С. 

из  К   и  М.М.  из  С,  у  предмету  заштите  мандата,  у  нејавној  седници  одржаној  дана 

31.08.2010.године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Жалба СЕ ОДБАЦУЈЕ. 

О б р а з л о ж е њ е 

Жалилац је Управном суду поднео  жалбу 24.05.2010.године коју је означио као 

''тужба'', против одлука јединице локалне самоуправе Општине Кучево, којима је одлучивано о 

одузимању мандата одборницима СО Кучево М.С. из К и М.Д. из Ш и додељивању истих И. С. 

из К и М.М. из С одлуком Општине Кучево бр.............. од 19.05.2010.године, предложивши да се 

иста поништи.

Поступајући  по  налогу  из  решења  суда  за  уређење  ''тужбе  ''  17  Уж.110/10  од 

26.05.2010. године, жалилац је означио исту као жалбу против наведене одлуке.
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Разматрајући  уложену  жалбу   у  поступку  претходног  испитивања  жалбе 

Управни суд је нашао да жалба није допуштена.

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

РС” бр.129/07), прописано је да је жалба допуштена на одлуку скупштине јединице локалне 

самоуправе о престанку мандата одборника, као и о потврђивању мандата одборника. Жалба 

је  допуштена сагласно одредби става 2.  истог  члана закона и у случају када   скупштина 

пропусти да донесе одлуку из става 1. тог члана. Како жалилац није поднео жалбу против 

одлуке  скупштине  јединице  локалне  самоуправе  него  против  одлуке  изборне  комисије 

јединице локалне самоуправе, у смислу члана 48. став 1. Закона о локалним изборима, против 

које није законом прописано да се може изјавити жалба, Управни суд  налази да је жалба 

недопуштена.  Наиме,  приложена  решења  се  не  односе  на  неправилности  у  поступку 

кандидовања, спровођења, потврђивања и објављивања резултата избора. 

Због наведеног нису испуњени законски услови из члана 52. и 54.  Закона о 

локалним изборима па је применом наведених одредби одлучено као у диспозитиву решења.

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 
Дана 31.08.2010. године, 17 Уж. 110/10 
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