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      Б е о г р а д

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

Ђуричић,  председника  већа,  Живане  Ђукановић  и  Љиљане  Јевтић,  чланова 

већа, са судијским саветником Снежаном Томић, као записничарем, одлучујући 

по жалби Пократа за неготинску и тимочку крајину, кога заступа председник 

Покрета  Д.К  из  Н,  ........,  изјављеној  против  решења  Привременог  органа 

општине  Неготин  број:  ........ од  04.03.20010.  године,  у  предмету  заштите 

изборног права, у нејавној  седници већа одржаној дана 08.03.2010. године, у 

12,00 часова, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Жалба СЕ ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е 

Покрет за неготинску и тимочку крајину преко председника Д.К 

поднео  је  жалбу  овом  суду  дана  05.03.2010.  године  у  13,45  часова,  против 

решења  Привременог  органа  општине  Неготин  број:  ........ од  04.03.20010. 

године, којим су разрешени дужности чланова и заменика чланова у Изборној 

комисији општине Неготин у сталном саставу чланови и заменици чланова те 

комисије изабрани на предлог подносиоца жалбе ПНТК (Покрет за неготинску 

и тимочку крајину) а уместо њих именовани чланови и заменици чланова из ДС 

(Демократске  странке)  и  СПС  (Социјалистичке  партије  Србије).  Жалилац 

наводи  да  је  то  решење  донето  уз  образложење  да  политичка  организација 

ПНТК  није  извршила  пререгистрацију  у  смислу  Закона  о  политичким 
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странкама, а није ни учесник на локалним изборима за одборнике СО Неготин 

расписаним за 07.03.2010. године. Жалилац сматра да је наведена одлука донета 

због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене 

материјалног права, јер је подносилац жалбе поднео захтев за пререгистрацију, 

а одлука је и у супротности са чланом 14. став 1. Закона о локалним изборима. 

Стога је предложио да суд ожалбено решење поништи. 

У  току  поступка  на  захтев  суда  привремени  орган  општине 

Неготин својим дописном од 05.03.2010. године под бројем  .......... известио је 

суд  да је на седници одржаној  05.03.2010.  године,  са почетком рада у 19,00 

часова тај орган донео решење о поништају решења о разрешењу и именовању 

чланова  Изборне  комисије  општине  Неготин  у  сталном  саставу  и  њихових 

заменика  број:  .......... од  04.03.2010.  године  и  уз  допис  доставио  суду 

новодонето решење.

Имајући  у  виду  чињеницу  да  је  решењем  ....... од  05.03.2010. 

године  пиништено  ожалбено  решење  број:  ........ од  04.03.2010.  године,  суд 

налази да жалилац нема правног интереса за подношење жалбе на решење које 

је  привремени  орган  општине  Неготин  поништио  својим  решењем  од 

05.03.2010. године.

С  обзиром  на  изложено,  суд  је  решио  као  у  изреци  решења 

сходном применом члана  26.  став  1.  тачка  4.,  48.  а  у  вези  члана  40.  ЗУС-а 

(''Службени гласник РС'', бр. 111/09), као и у вези са одредбом члана 54. став 3. 

Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 29. 

Закона о уређењу судова (''Службени гласник РС'', бр. 116/08 и 104/09).

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ
дана 08.03.2010. године У 12,00 часова, 4-Уж. 25/10

Записничар       Председник већа-судија
Снежана Томић,с.р.                   Олга Ђуричић,с.р.

За тачност отправка 
Управитељ писарнице

ЈК                                                      Саво Босанац
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