
         
Република Србија
УПРАВНИ СУД
10 Уж  10/10 (2009)
2. јуна 2010. године
Б е о г р а д

У ИМЕ НАРОДА

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

председника већа, Љиљане Максимовић и мр Зорана Рељића, чланова, већа, са судским 

саветником  Весном  Мраковић,  као  записничарем,  одлучујући  по  жалби  A.Б.., 

одборника  Скупштине  Градске  општине  Барајево,  из  Б.,  ...,  изјављеној  због 

пропуштања  Скупштине  Градске  општине  Барајево  да  донесе  одлуку  о  престанку 

мандата  одборницима:  А.В,  А.Г.,  А.Д.,  А.Ђ.,  А.Е. и  А.Ж., који  су  изабрани  са 

одборничке  листе  „Српска  радикална  странка  –  Томислав  Николић“,  у  предмету 

престанка мандата одборника,   у нејавној  седници већа одржаној  дана 2.  јуна  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 

Одборник  Скупштине  Градске  општине  Барајево  А.Б. је  поднео 

благовремено Окружном суду у Београду жалбу против Скупштине Градске општине 

Барајево,  због  пропуштања  да  на  првој  наредној  седници,  која  је  одржана  дана  18. 

септембра 2009. године, донесе одлуку о престанку мандата одборницима:  А.В,  А.Г., 

А.Д.,  А.Ђ.,  А.Е. и  А.Ж. сви изабрани са изборне листе „Српска радикална странка – 

Томислав Николић“. Одлука о престанку мандата није донета јер Скупштина Градске 

општине  Барајево није  уврстила  на  дневни ред  седнице  тачку  о  престанку  мандата 
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наведених  одборника,  чиме  је,  према  наводима  жалбе,  повредила  закон  на  штету 

подносиоца изборне листе.  Поред тога,  у жалби је истакао да је дана 22. септембра 

2008. године председнику Скупштине Градске општине Барајево предато овлашћење 

којим је „Српска радикална странка“, као подносилац изборне листе „Српска радикална 

странка – Томислав Николић“, овластила Ф.Ф. да у њено име подноси бланко оставке 

одборника,  овлашћења  за  подношење  оставки  и  уговоре  о  регулисању  међусобних 

односа са кандидатима за одборнике са Изборне листе „Српска радикална странка – 

Томислав Николић“, које је „Српска радикална странка“ у складу са чланом 47. Закона 

о локалним изборима, закључила са кандидатима за одборнике у Скупштини Градске 

општине Барајево. Дана 27. августа 2009. године, овлашћени представник подносиоца 

изборне  листе  Ф.Ф. је  председнику  Скупштине  Градске  општине  Барајево  поднео 

бланко оставке и уговоре о регулисању међусобних односа за наведене одборнике са 

захтевом  да  у  складу  са  законом  Скупштина  Градске  општине  Барајево  утврди 

престанак мандата наведених одборника. Стога је предложио да Суд донесе пресуду 

којом се  утврђује  да  је  дана  18.  септембра  2009.  године  престао  мандат  наведеним 

одборницима са Изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“.

У  одговору  на  жалбу  Градска  општина  Барајево,  преко  Општинског 

јавног правобранилаштва, је истакла да су наводи из исте у потпуности неосновани. 

Ово  са  разлога  што  Скупштина  Градске  општине  Барајево  није  донела  одлуку  о 

престанку  мандата  наведених  одборника  јер  нису  испуњени  законски  услови  за 

доношење такве одлуке. Предложила је да Суд одбије жалбу.

Како  жалба  у  конкретном  случају  није  решена  у  Окружном  суду  у 

Београду до 1. јануара 2010. године, када је конституисан Управни суд који је надлежан 

за решавање у управним споровима,  на основу одредбе члана 49. став 2. и члана 54. 

став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07), у вези члана 

29.  став  1.  у  вези  са  чланом  90.  став  1.  и  чланом  98.  Закона  о  уређењу  судова 

(„Службени гласник РС“, број 116/08 и 104/09), Управни суд је, након оцене навода 

жалбе,  одговора  на  жалбу  и  списа  предмета  који  су  достављени  Суду  од  стране 

Скупштине Градске општине Барајево,  нашао да жалба није основана. 

Одлуком Уставног суда Србије I Уз.број 52/2008 од 21.05.2010. године, 

утврђено је да одредбе чл. 43. и 47. Закона о локалним изборима („Службени гласник 

РС“,  број  129/07),  нису  у  сагласности  са  Уставом  и  потврђеним  међународним 
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уговорима,  те да даном објављивања Одлуке Уставног суда у  „Службеном гласнику 

Републике Србије“, престају да важе.

Одредбом члана 60. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник 

РС“,  број  109/07),  прописано  је  да  закони  и  други  општи  акти  за  које  је  одлуком 

Уставног  суда  утврђено  да  нису  у  сагласности  са  Уставом,  опште  прихваћеним 

правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима или законом, не 

могу да се примењују на односе који су настали пре дана објављивања одлуке Уставног 

суда, ако до тог дана нису правоснажно решени.

Подносилац  жалбе  у  овој  изборној  ствари  жалбу  заснива  на  повреди 

одредбе члана 47. Закона о локалним изборима, од стране Скупштине Градске општине 

Барајево, због пропуштања да донесе одлуку о престанку функције одборника. Како је 

наведеном одлуком Уставног суда Србије од 21. маја  2010. године, одредба члана 47. 

Закона о локалним изборима,  оглашена неуставном,  то више ни не постоје законом 

прописани  услови  да  се  иста  примени при доношењу решења о  престанку  мандата 

одборника у Скупштини Градске општине Барајево.

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

пресуде, сходном применом одредбе члана 54. Закона о локалним изборима и одредбе 

члана 50. став 4. и члана 49. став 1.  Закона о управним споровима („Службени лист 

СРЈ“, број  46/96). који се у овом случају има применити према одредбама члана 77. 

став 1. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, број 111/09).

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 

Дана 2. јуна 2010. године, 10 Уж 10/10 (2009)
Записничар       Председник већа-судија

Весна Мраковић,с.р.                   Томислав Медвед,с.р.
За тачност отправка

Управитељ писарнице
Саво Босанац
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