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Б е о г р а д

У ИМЕ НАРОДА

Управни суд у Београду,  у већу састављеном од судија: Обрада 

Андрића,  председника  већа,  Јасминке  Вукашиновић  и  Душице  Маринковић, 

чланова  већа,  са  судијским  помоћником  Вукицом  Латиновић,  записничарем, 

одлучујући по жалби Либерално демократске партије, коју заступа овлашћено 

лице Б. П. из Н, изјављеној против решења Изборне комисије општине Неготин 

број:  ….....   од  25.02.2010. године,  у  предмету  заштите  изборног  права,  у 

нејавној седници већа одржаној дана 05.03.2010. године, у 14,00 часова, донео је

П Р Е С У Д У 

Жалба СЕ ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е 

Б. П.  из Н, поднео је  Вишем суду у Н. жалбу дана 26.02.2010. 

године,  у  12,05  часова,  против  решења  Изборне  комисије  општине  Неготин 

број:  ….....   од  25.02.2010. године,  којим је  одбијен  његов  приговор  поднет 

24.02.2010. године у 15,30 часова, а заведен под бројем …..... , као неоснован. 

 Виши суд у Н. решењем 1Р. Бр  18/10 од 26.02.2010. године,  у 

13,00 часова,  огласио се стварно ненадлежним за одлучивање у овој  правној 



ствари  и  жалбу  уступио  Управном  суду  у  Београду,  као  надлежном,  дана 

01.03.2010. године, у 09,30 часова.

Управни  суд  је  актом  од  01.03.2010.  и  03.03.2010.  године, 

затражио  списе  предмета  од  Изборне  комисије  општине  Неготин  и  исти  су 

достављени овом суду дана 05.03.2010. године у 13,30 часова.

Жалилац  у  жалби  наводи  да  је  као  овлашћено  лице  Изборне 

листе  ''Либерално  демократске  партије  –  Радмила  Геров'',  уложио  приговор 

Изборној комисији општине Неготин, која је погрешно уписала назив жалиоца 

у збирној изборној листи, јер се исти разликује од назива који је подносилац 

изборне листе навео у обрасцу ЛИ ОН 7, имајући у виду да је на истом назив 

исписан на начин: ''Либерално демократска партија – РАДМИЛА ГЕРОВ'', а да 

је  у  збирној  изборној  листи,  под  редним  броје  5,  погрешно  уписано 

''ЛИБЕРАЛНО  ДЕМОКРАТСКА  ПАРТИЈА  –  РАДМИЛА  ГЕРОВ''.  Жалилац 

сматра да је повређено његово изборно право, због чега предлаже да суд жалбу 

уважи  и  наложи  Изборној  комисији  општине  Неготин  да  измени  збирну 

изборну листу, под редним бројем 5. 

Одлучујући о поднетој жалби, на основу одредбе члана 54. став 1., 

став 3.  и став 4.  Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'',  број 

129/2007), у вези члана 29. став 1. Закона о уређењу судова ("Службени гласник 

РС",  бр.  116/08  и  104/09),  оценом  навода  жалбе  и  списа  предмета  који  су 

достављени,  Управни суд је оценио:

Жалба је неоснована.

Правилно  је  по  оцени  Управног  суда,  поступила  Изборна 

комисија  општине  Неготин,  када  је  ожалбеним  решењем,  одбила  приговор 

жалиоца,  имајући  у виду да одредбама члана 22.  став  1.  Закона о локалним 

изборима,  прописано  да  се  назив  изборне  листе  одређује  према  називу 

политичке  странке  која  подноси  листу,  а  у  назив  се  може  укључити  име  и 

презиме  лица  које  политичка  странка  одреди  као  носиоца  изборне  листе. 

Имајући у виду наведене одредбе Закона, правилна је одлука Изборне комисије 

општине Неготин, из разлога што назив изборне листе у тачки 5 збирне изборне 



листе која је проглашена решењем Изборне комисије општине Неготин бр. 013-

2/2010-28 од 26.01.2010. године, одговара подацима из обрасца ЛИ ОН 7, док 

величина  слова,  којима  се  назив  изборне  листе  означава  у  збирној  изборној 

листи, није прописима предвиђена као обавезан услов. 

 Цењени су и остали наводи жалбе, па суд налази да су без утицаја 

на другачију одлуку у овој правној ствари.

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.  Закона  о  локалним  изборима  и  члана  29.  став  1.  Закона  о  уређењу 

судова.

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ
дана 05.03.2010. године у 14,00 часова, 15 Уж. 15/10 

Записничар,         Председник већа - судија
Вукица Латиновић,с.р. Обрад Андрић,с.р.

За тачност отправка 
Управитељ писарнице

ЈК                                                      Саво Босанац


