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02.06.2010. године
Б е о г р а д

Управни суд,  у  већу састављеном од судиија:  Томислава Медведа   као 

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

судијским помоћником  Весном Мраковић, као записничарем,  одлучујући по жалби  С. 

С. одборника  СО Ораховац,  против извештаја Републичке изборне комисије   о избору 

одборника  ради  попуне упражњених  одборничких места  у СО Ораховац ... број …..... 

од 21.05.2009. године, уверења о избору за одборнике СО Ораховац број ….....  и број 

….....   од   21.05.2009.  године   и  констатације   СО Ораховац  да   Скупштина  са  4 

потврђена мандата   има већину за  рад и одлучивање на седници  СО Ораховац од 

14.10.2009. године,  у нејавној седници већа одржаној 02.06.2010. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

Жалба се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Одборник  СО Ораховац С. С, поднео је жалбу  Окружном суду у 

Београду   против  извештаја   о   избору  одборника   ради   попуне  упражњених 

одборничких  места  у  Скупштине  општине  Ораховац   ...  број  ….....   од  21.05.2009. 

године којим  су додељени мандати  и издата 2 уверења  о избору за одборнике   у 

Скупштине општине  Ораховац одборницима са изборне  листе Демократске странке  - 

Борис  Тадић,  истичући  да  је  Републичка  изборна  комисија  доносећи  наведени 

извештај повредила  правила поступка,  јер је  утврдила и издала 2 уверења  о избору за 



11 Уж 11/10
2

одборнике  СО Ораховац у поступку  који није ничим инициран, нити је покренут од 

стране   Скупштине општине  Ораховац,  јер су сва документа  у оригиналу  још у 

припреми  због   проблема    око  овлашћења  подносиоца    изборне  листе  СПС  за 

Општину Ораховац.  Републичка изборна комисија   је погрешно утврдила   чињенично 

стање  да мандати за упражњена одборничка места  у СО Ораховац на основу члана  48. 

ст.2. Закона о локалним изборима  припадају изборној листи   Демократске странке  -  

Борис Тадић и да се они додељују   кандидатима са те листе. Жалбу је поднео и  против 

Уверења Изборне комисије   о избору за  одборнике СО Ораховац број  ….....   и број 

….....  од 21.05.2009. године  и против констатације   СО Ораховац  да Скупштина са 4 

потврђена мандата  има већину за рад  и одлучивање на Седмој седници  од 14.10.2009. 

године. Предложио је уважавање жалбе и  поништај ожалбених одлука. 

Управни суд је дана 01.01.2010. године  сагласно одредби члана 29. ст.1. у 

вези са чланом 90. ст.1. и  члана 98.  Закона  о уређењу судова   (“Службени гласник РС” 

бр.116/08 и 104/09),  преузео нерешене предмете  управних спорова   покренутих пред 

окружним судовима до 31.12.2009. године, међу којима и предмет  тужиоца заведен код 

Окружног суда   у Б. под службеним бројем Уж.36/09. 

У поступку претходног испитивања  жалбе,  Управни суд је нашао да је 

жалба недозвољена. 

Из навода жалбе   и доказа  достављених уз  жалбу  произилази да је 

Републичка  изборна  комисија   на  седници  одржаној  21.05.2009.  године   утврдила 

извештај  о  избору   одборника    ради  попуне  упражњених   одборничких  места  у 

Скупштини  општине  Ораховац  02  бр.013-89/09  у  складу  са  чланом  48.  Закона  о 

локалним изборима   (“Службени гласник РС” бр.129/07)   и Закључком Владе 05 број 

013-1340/2008-001  од  04.09.2008.  године   и  исти  доставила   Скупштини  општине 

Ораховац.  Републичка изборна комисија је  издала и 2 уверења  о избору за одборнике 

Скупштине  општине Ораховац и то број ….....  од 21.05.2009. године  којим се 
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утврђује да је И. В.  изабран за одборника Скупштине општине  Ораховац са  изборне 

листе  Демократска странка - Борис Тадић  на изборима одржаним 11.05.2008. године  и 

број ….....  од 21.05.2009. године којим се утврђује да је  Т.  С. изабрана  за одборника 

Скупштине општине   Ораховац са изборне листе   Демократска странка - Борис Тадић 

на изборима   одржаним 11.05.2008. године. 

Увидом у списе Окружног суда у Б.  Уж.18/09  утврђено је да је  решењем 

од 18.06.2009. године жалба С. С.  у истој  правној ствари, односно   изјављена против 

извештаја  Изборне    комисије  СО Ораховац  ...  број  ….....   од  21.05.2009.  године  и 

уверења   Изборне  комисије број  ….....   и  ….....   од 21.05.2009. године, одбачена као 

недозвољена   на  основу  одредбе  члана  54.  ст.1.  Закона  о  локалним  изборима 

(“Службени гласник РС” бр.129/07). 

Како се о истој  правној ствари  у смислу члана 28. ст.1. тач.6. Закона о 

управним споровима   (“Службени лист СРЈ” бр.46/96), који се  овде  примењује  на 

основу  одредбе  члана 77. ст.1. Закона о управним споровима   (“Службени гласник РС” 

бр.111/09), а  сходно одредби члана   54. ст.3. Закона о локалним изборима   (“Службени 

гласник РС” бр.129/07), не  може поново одлучивати,  жалба је недозвољена. 

Недозвољена   је и жалба на констатацију  СО Ораховац да  Скупштина са 

4 потврђена мандата  има већину  одборника за рад   и одлучивање  на седници СО 

Ораховац од 14.10.2009. године, обзиром   да констација не представља   одлуку,  већ 

потврду неке чињенице, против   које се  не могу изјављивати  правни лекови.  Закон о 

локалним изборима  у члановима 49. и 56.  предвиђа судску заштиту против одлука 

Скупштине  јединице локалне  самоуправе донетих у поступку потврђивања, односно 

престанка одборничких мандата и против тих одлука   дозвољена је  жалба надлежном 

суду.  Према томе, само одлуке  Скупштине локалне  самоуправе   подлежу судској 

оцени, а не и констатације неких чињеница на  записнику седнице скупштине, као што 

је у овом случају констатација да скупштина има кворум за одлучивање. 



11 Уж 11/10
4

На основу наведеног  одлучено је као у  диспозитиву решења. 

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 
дана, 02.06.2010. године, 11 Уж 11/10

Записничар,         Председник већа - судија
Весна Мраковић,с.р.                                                                 Томислав Медвед,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице

Саво Босанац
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