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 Управни суд, у већу састављеном од судија: Томислава Медведа, председника већа, 

Ненада Стојановића и Драгана Јовановића, чланова већа, са судским саветником Тијом 

Бошковић, као записничарем, одлучујући о жалби Г. М., ..., Б. П., изјављеној против 

решења Општинске изборне комисије Општине Бела Паланка, број 013-265/2016 од 

26.04.2016. године (заведеног 27.04.2016. године), у предмету заштите изборног права, у 

нејавној седници већа, одржаној 30.04.2016. године, у 09,48 часова, донео је   
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Жалба СЕ ОДБАЦУЈЕ. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Жалбом, изјављеном непосредно Управном суду 28.04.2016. године у 20,43 часова, 

жалилац је оспорио законитост решења Општинске изборне комисије Општине Бела 

Паланка, број 013-265/2016 од 26.04.2016. године (заведеног 27.04.2016. године). 
 
 Како изјављена жалба садржи недостатке који спречавају рад Суда, с обзиром да у 

жалби није означено у ком својству подносилац жалбе изјављује жалбу, то је решењем 

Управног суда, II-2 Уж. 288/16 од 28.04.2016. године, наложено потписнику жалбе да 

одмах, а најкасније у року од 6 (шест) часова, уреди изјављену жалбу, тако што ће у 

жалби изјављеној против ожалбеног решења, правилно означити жалиоца, односно које 

лице је у име жалиоца потписник жалбе и у ком својству, водећи рачуна о томе да на 

основу одредби Закона о локалним изборима, право на заштиту изборног права (право 

на приговор и право на жалбу) има сваки бирач, кандидат за одборника и предлагач 

кандидата, уз упозорење да ће у случају непоступања по овом налогу Суда у остављеном 

року жалба бити одбачена. 
 Поступајући по налогу из наведеног решења Управног суда, жалилац се поднеском 

који је примљен у Управном суду 29.04.2016. године, у 16,44 часова, изјаснио да уређује 

изјављену жалбу, тако што као жалиоца означава Г. М., предлагача кандидата и овлашћено 

лице “Социјалдемократске странке  – Горан Миљковић”. 
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  Одредбом члана 51. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, број 

129/2007, 34/2010 и 54/2011), прописано је да сваки бирач, кандидат за одборника и 

предлагач кандидата има право на заштиту изборног права, по поступку утврђеном овим 

законом. 
 
 Према одредби члана 54. став 3. истог закона, у поступку заштите изборног права 

суд сходно примењује одредбе закона којим се уређује поступак у управним споровима. 
 
 Одредбом члана 26. став 1. тачка 4. Закона о управним споровима (”Службени 

гласник РС“, број 111/09), прописано је да ће судија појединац решењем одбацити тужбу 

и ако утврди да се управним актом који се тужбом оспорава не дира очигледно у право 

тужиоца или у његов на закону засновани интерес (члан 11. став 1.). 
 
 Код оваквог стања ствари, а имајући у виду цитиране одредбе закона, као и да се 

жалилац поднеском од 29.04.2016. године изјаснио да уређује изјављену жалбу, тако 

што као жалиоца означава Г. М., предлагача кандидата и овлашћено лице 

“Социјалдемократске странке – Горан Миљковић”, Суд налази да жалилац, у конкретном 

случају, не спада у круг субјеката прописаних одредбом члана 51. Закона о локалним 

изборима, који имају право на заштиту изборног права, у смислу наведене одредбе Закона.  
 

Због наведених разлога, Управни суд је, на основу одредбе члана 26. став 2. у вези 

става 1. тачка 4. Закона о управним споровима, који се сходно примењује на основу 

одредбе члана 54. став 3. Закона о локалним изборима, одлучио као у диспозитиву овог 

решења. 
 

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 
дана 30.04.2016. године, у 09,48 часова, II-2 Уж. 288/16 

 
  Записничар        Председник већа-судија 
Тија Бошковић,с.р.           Томислав Медвед,с.р. 
 

За тачност отправка 
Управитељ писарнице 

Дејан Ђурић 
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