
         
Република Србија
 УПРАВНИ СУД
 15 Уж.36/10
29.03.2010. године
      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, као  чланова већа, са 

судијским помоћником Вукицом Латиновић, као записничарем,  одлучујући о жалби 

А.А.  из Б.,  Улица ..., одборника СО Бојник,  изјављеној  због пропуштања доношења 

одлуке  СО  Бојник  о  престанку  мандата  одборницима  Б.Б.,  из  П.  и  В.В., из  Б.,  у 

предмету заштите изборног права, у нејавној седници већа која је одржана  29.03.2010. 

године, донео је 

П Р Е С У Д У

Жалба  се ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е

А.А.  из  Б.,  одборник  СО  Бојник,  поднео  је  жалбу  Управном   суду  у 

Београду  дана  20.03.2010.  године,  због  пропуштања  доношења  одлуке  Скупштине 

општине Бојник о престанку мандата одборницима  Б.Б.,  из П. и  В.В., из Б.,  који су 

изабрани са одборничке листе „Демократска странка Србије – Војислав Коштуница“,а 

на основу овлашћења из чл.49.ст.4. Закона о локалним изборима („Службени гласник 

РС“ број 129/07).



У жалби жалилац  истиче  да  су  Б.Б.,  из  П.  и  В.В., из  Б.,  изабрани  за 

одборнике Скупштини општине Бојник као кандидати са листе Демократска странка 

Србије – Војислав Коштуница. Наведена лица су са Демократском странком Србије, 

као подносиоцем изборне листе, закључила уговоре о регулисању међусобних односа 

којим  уговорима  су  свој  одборнички  мандат  ставили  на  располагање  подносиоцу 

изборне листе. Саставни део уговора чини и оставка без датума, као и овлашћење којим 

се  Демократској  странци  Србије   преноси  право  да  без  обавезе  претходног 

обавештавања поднесе  оставку на  функцију одборника СО Бојник.  Дана 23.09.2009. 

године овлашћени представник подниосиоца изборне листе Ф.Ф., обратио се локалном 

парламенту  СО  Бојник  (преседнику  скупштине)  и  преко  писарнице  предао  оверене 

копије оставки, овлашћења подносиоца изборне листе да преда оставке на функцију 

одборника  и  уговоре  о  регулисању  међусобних  односа  између  подносиоца  изборне 

листе и кандидата за одборнике СО Бојник изабраних са изборне листе Демократска 

странка  Србије  –  Војислав  Коштуница.  На  13.  седници  СО  Бојник,  одржаној  дана 

25.09.2009. године, скупштина је пропустила да донесе одлуку о одузимању мандата 

одборницима Б.Б. и В.В., због чега је  дана 30.09.2009. године,1/3 одборника затражила 

наставак започете 13. седнице, са већ утврђеним дневним редом, који је обухватио и 

тачку дневеног реда – доношење одлуке о престанку мандата одборницима изабраним 

са изборне листе Демократска странка Србије – Војислав Коштуница. Дана 05.10.2009. 

године председник општине је писаним дописом обавестио одборнике да неће сазивати 

наставак започете седнице. Дана 15.10.2009. године група одборника, поново је поднела 

захтев председнику скупштине за заказивање седнице скупштине на којој би се донела 

одлука  о престанку мандата поменутим одборницима, па како председник скупштине 

није  заказао  седницу  у  законском  року,  то  је  дана  26.10.2009.године  најстарији 

одборник одборничке групе која је тражила заказивање седнице, ову уредно заказао за 

05.11.2009.године.  Седница  заказана  за  05.11.2009.  године  није  одржана  због 

недостатка кворума, нити су одржане наредне заказане седнице скупштине у периоду 

од 05.11.2009. године до 21.12.2009. године, такође због недостатка кворума. Наставак 

13.  седници  СО  Бојник  одржан  је  дана  21.12.2009.  године,  тачка  дневног  реда  о 

мандатима била је под бројем 43, а након решавања првих  14 тачака дневног реда 

већина је изгласала паузу,   с тим да се  после паузе већина одборника није вратила у 

скупштинску салу, тако да о поднетим оставкама није одлучено. Такође, наставак 13. 

седнице одржан је дана 19.03.2010. године, након усвојене допуне дневног реда тачка о 

мандатима била је под редним бројем 108, а после 76. тачке дневеног реда, на предлог 



одборника  и  изјашњавањем  већине  одборника,  седница  је  прекинута.  На  описани 

начин, жалилац истиче да је  СО Бојник повредила закон на штету подносиоца изборне 

листе,  са ког  разлога,  је  сходно чл.34.  Закона  о локалној  самоуправи и  чл.47.  –  49. 

Закона о локалним изборима, предложио да се жалба усвоји и да се утврди престанак 

мандата одборницима Б.Б. и В.В., због подношења оставке.

Одговор на жалбу, доставио је председник СО Бојник, наводећи да СО 

Бојник  није  пропустила  да  донесе  спорну одлуку,  да  је  ова  увршћена  закључком  у 

дневни  ред  седнице  која  је  још  увек  у  току,  а  прекинута  је  изјашњавањем  већине 

одборника.

Одлучујући о поднетој жалби, на основу одредбе члана 49.став 3.  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.

Одредбом  чл. 46.  став  1.   Закона  о  локалним  изборима  („Службени 

гласник РС“ број 129/07) прописано је да, поред осталог, одборнику престаје мандат 

подношењем  оставке,  а  у  ставу  2.  да  одборник  може  поднети  оставку  усмено  на 

седници скупштине јединице локалне самоуправе, а између две седнице подноси је  у 

форми  оверене  писане изјаве. Одредбом става 3. истог члана, прописано је да после 

подношења  усмене  оставке  одборника,  скупштина  без  одлагања, на  истој  седници 

утврђује да је одборнику престао мандат а у ставу 4. истог члана, да о оставци коју је 

одборник поднео између две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој наредној 

седници. Одредбом члана 47. истог закона, предвиђено је да подносилац изборне листе 

и кандидат за одборника могу закључити уговор којим ће регулисати међусобне односе 

и предвиде право подносиоца изборне листе да у име одборника поднесе оставку на 

функцију одборника у скупштини јединице локалне самоуправе. Приликом закључења 

уговора, кандидат за одборника, односно одборник предаје подносиоцу изборне листе 

своју бланко оставку,  као и овлашћење подносиоцу изборне листе да ову оставку у 

његово име преда председнику  скупштине јединице локалне самоуправе.  Одоборник 

који је поднео бланко оставку може учествовати у раду скупштине све док скупштина 



јединице локлне самоуправе не утврди престанак његовог мандата. Одредбом члана 49. 

став  2.  цитираног  закона,  предвиђено  је  да  је  жалба  допуштена  и  у  случају  када 

скупштина  пропусти  да  донесе  одлуку  о  престанку  мандата  одборника  или  о 

потврђивњу мандата новом одборнику.

По оцени Управног суда, а на основу увида у комплетне списе предмета, 

оценом  жалбених  навода  и  одговора  на  жалбу,  неосновано  се  жалбом  указује  на 

повреде закона, из разлога што се неспорно утврђује да је у току 13.седница СО Бојник 

која је започела са радом 25.09.2009. године у 10,00 часова, да иста није завршена већ 

да је прекинута сагласношћу одборника као и да ће иста бити настављена на основу 

благовременог  обавештења  председника  скупштине  општине.  Оваква  ситуација  не 

може  се  квалификовати  као  пропуштање  доношења  одлуке  о  престанку  мандата 

одборника, са којих разлога је применом одредбе чл. 49. ст. 2 и чл. 54. ст. 3. Закона о 

локалним  изборима   („Службени  гласник  РС“  број  129/07)  и  сходном  применом 

одредбе чл.40. ст.1. Закона о управним споровима,(„Службени гласник РС“ бр.111/09), 

одлучено као у диспозитиву пресуде.

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

дана 29.03.2010. године, 15 Уж.36/10 

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

За тачност отправка
Управитељ писарнице
     Саво Босанац

БП


