
         
Република Србија
УПРАВНИ СУД
9 Уж. 30/10
17.03.2010. године
Б е о г р а д

У  ИМЕ  НАРОДА

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

Марјановић,  председника  већа,  Руже  Урошевић  и  Зорице  Китановић,  чланова 

већа, са судским саветником Вером Маринковић, као записничарем, решавајући 

по жалби Б. Д. Б. из Б. Т, …..... , изјављеној против закључка Скупштине општине  

Бачка Топола бр. ….....  од 11.03.2010. године, о утврђивању престанка мандата 

одборника у Скупштини општине Бачка Топола, у нејавној седници већа одржаној 

дана 17.03.2010. године у 13,40 часова, донео је 

П Р Е С У Д У

Жалба  СЕ  УВАЖАВА  и  ПОНИШТАВА  закључак Скупштине 

Општине Бачка Топола бр. ….....  од 11.03.2010. године, о утврђивању престанка 

мандата одборника у Скупштини општине Бачка Топола.

О б р а з л о ж е њ е

Оспореним закључком утврђен је престанак мандата одборника у СО 

Бачка  Топола,  Б.  Б.  из  Б.  Т,  ….....  ,  дана  11.03.2010.  године,  на  основу 

бланко оставке коју је у његово име поднела ''Листа за Србију'' Демократска 

странка Србије ДСС – Социјалистичка партија Србије СПС. 

Б. Б. из Б. Т. је поднео жалбу против закључка Скупштине општине 

Бачка Топола Вишем суду у С, дана 12.03.2010. године, који се решењем 



Посл. бр. 3 Уж. 1/10 од 16.03.2010. године, огласио стварно ненадлежним и 

уступио предмет Управном суду у Београду, као надлежном за поступање 

по жалби, у смислу чл. 29. Закона о уређењу судова (''Службени гласник 

РС'', бр. 116/08 и 104/09), у вези чл. 54. ст. 3. Закона о локалним изборима 

(''Службени  гласник  РС''  бр.  129/2007).  У  жалби  је  навео  да  је  под 

притиском и принудом потписао уговор о регулисању међусобних односа и 

бланко оставку,  којом је предвиђено право подносиоца изборне листе да 

поднесе бланко оставку на функцију, а не и на мандат одборника. Истиче, 

као  спорно,  да  ли  је  лице  које  се  представља  као  подносилац  бланко 

оставке, имало право да поднесе оставку у његово име, будући да Листа за 

Србију  није  листа  једне  странке,  већ  коалиције  странака  ДСС –  СПС - 

ПУПС – СПО и Покрет снага Србије. Сматра да су приликом доношења 

ожалбеног  закључка  повређена  његова  Уставом  Републике  Србије 

гарантована права, као и одредбе чл. 25. Међународног пакта о политичким 

и  грађанским  правима,  па  предлаже  да  суд  жалбу  усвоји  и  ожалбени 

закључак стави ван снаге. 

Оценом  навода  жалбе  и  списа  ове  правне  ствари  достављених 

Управном суду 17.03.2010. године у 9,00 часова, Управни суд је нашао да је 

жалба основана. 

Из списа ове правне ствари произлази да је оставка Б. Б, одборника у 

Скупштини општине Бачка Топола, предата писарници Општинске управе 

Бачка  Топола  19.01.2010.  године,  те  да  је  Скупштина  општине  Бачка 

Топола, на основу те бланко оставке, уз констатацију да је оставку у име Б. 

Б.  поднела  ''Листа  за  Србију''  Демократска  странка  Србије  ДСС  – 

Социјалистичка  партија  Србије  СПС,  донела  закључак  којим  је  утврђен 

престанак мандата одборника у Скупштини општине Бачка Топола, Б. Б. из 

Б. Т, дана 11.03.2010. године. 



У  списима  се  налази  и  овлашћење  подносиоца  изборне  листе  да 

преда оставку на функцију одборника оверено у Општинском суду у Бачкој 

Тополи  03.07.2008.  године,  I  Ов.  бр.  ….....  ,  према  коме  жалилац,  као 

кандидат  за  одборника,  овлашћује  Демократску  странку  Србије,  са 

седиштем  у  Београду,  Ул.  Париска  бр.  13,  да  може  у  његово  име 

председнику  Скупштине  општине  Бачка  Топола  да  преда  неопозиву 

оставку  у  свако  време,  без  обавезе  да  га  о  томе претходно  обавести.  У 

списима је и Уговор о регулисању међусобних односа између подносиоца 

изборне  листе  и  кандидата  за  одборника  у  Скупштини  општине  Бачка 

Топола, оверен у Општинском суду у Бачкој Тополи 03.07.2008. године I 

Ов. бр. …..... , закључен између жалиоца и Демократске странке Србије из 

Београда, Ул. Париска бр. 13, као подносиоца изборне листе ''Демократска 

странка Србије – Војислав Коштуница'', за избор одборника у Скупштини 

општине  Бачка  Топола,  којим  је  у  чл.  4.  предвиђено  да  је  кандидат  за 

одборника  сагласан  са  тим  да  подносилац  изборне  листе  слободно 

располаже  његовим  мандатом  одборника  у  Скупштини  општине  Бачка 

Топола и да самостално одлучи да ли ће и када ће у његово име поднети 

оставку на место одборника у Скупштини општине Бачка Топола. 

Међутим, у списима нема доказа о томе ко је у име жалиоца поднео 

оставку председнику Скупштине општине Бачка Топола, односно да ли је 

оставку поднео овлашћени представник подносиоца изборне листе и о којој 

је  изборној  листи реч,  што је  од битног утицаја на решење ове управне 

ствари. 

Одредбом члана 47. став 3. Закона о локалним изборима је прописано 

да је бланко оставка писмено које садржи изјаву кандидата за одборнике, 

односно  одборника,  да  подноси  оставку  на  функцију  одборника  у 

скупштини  јединице  локалне  самоуправе,  као  и  овлашћење  дато 

подносиоцу изборне листе да ову оставку, у његово име, преда председнику 

скупштине  јединице  локалне  самоуправе.  У  ставу  4.  истог  члана  је 



прописано да на основу уговора из става 1. овог члана (којом су регулисани 

међусобни односи подносиоца изборне листе и кандидата за одборника), 

подносилац изборне листе стиче право да слободно располаже мандатом 

одборника са којим је закључио уговор и то тако што самостално одлучује 

да ли ће реализовати овлашћење које је добио и одређује време када ће то 

да учини. 

Код чињенице да у списима нема доказа о томе ко је у име жалиоца 

предао његову оставку председнику Скупштине општине Бачка Топола, да 

је  жалилац  овлашћење за  подношење оставке  дао Демократској  странци 

Србије,  са  којом  је  закључио  и  уговор  из  члана  47.  став  1.  Закона  о 

локалним  изборима,  Управни  суд  налази  да  се  нису  стекли  законом 

прописани  услови  за  доношење  закључка  Скупштине  општине  Бачка 

Топола  којим  је  утврђен  престанак  мандата  жалиоцу,  на  основу  бланко 

оставке. 

Осим тога, у ставу I ожалбеног закључка је наведено да је оставку у 

име жалиоца поднела ''Листа за Србију'' Демократска странка Србије ДСС – 

Социјалистичка партија Србије СПС, а из доказа који се налазе у списима 

се види да жалилац подносиоцу ове Листе није дао овлашћење да у његово 

име преда оставку, већ је овлашћење дао Демократској странци Србије, са 

седиштем у Б, Ул. …..... . Уговор о регулисању међусобних односа између 

подносиоца  изборне  листе  и  кандидата  за  одборника  у  СО/Града  Бачка 

Топола, жалилац је такође закључио са Демократском странком Србије и то 

као подносиоцем Изборне листе ''Демократска странка Србије – Војислав 

Коштуница'' 

Овакво  овлашћење  и  уговор,  по  оцени  овог  суда,  не  могу 

представљати  ваљан  правни  основ  за  слободно  располагање  мандатом 

жалиоца  у  Скупштини  општине  Бачка  Топола  од  стране  подносиоца 

изборне  листе  ''Листа  за  Србију''  Демократска  странка  Србије  ДСС  – 



Социјалистичка партија Србије СПС, због чега Управни суд налази да нису 

били испуњени законом прописани услови да Скупштина општине Бачка 

Топола утврди престанак мандата одборника у Скупштини општине Бачка 

Топола, Б. Б. из Б. Т. 

Са  изнетих  разлога,  Управни  суд  је,  сходном  применом  одредбе 

члана 55. став 1. Закона о локалним изборима, на основу члана 31. став 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007), одлучио као 

у диспозитиву пресуде.  

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ
дана 17.03.2010. године у 13,40 часова, 9 Уж. 30/10

Записничар,         Председник већа - судија
Вера Маринковић,с.р.               Душанка Марјановић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице

Саво Босанац
СК

Д-НА:
1. Жалиоцу
2. Скупштини општине Бачка Топола
3. Писарници/архиви суда
Ружа Урошевић – СК/10

Судија, 


