
На основу члана 13. и 14. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС", број 

129/07, 34/10 - одлука УС,  54/11 и 12/20), члана 32. став1.тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 , 83/14 – др. Закон, 101/16-др.закон и 47/18) и 

члана 40. став1.тачка 50. Статута општине Босилеград („Службени гласник града Врања“ 

број 3/19)  

Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 06. марта 2020. године,  

донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ  

 

                                                              БОСИЛЕГРАД 

 

 

              I 

Изборну комисију Општине  Босилеград у сталном саставу, чине председник и 7 

(седам) чланова који имају заменике. 

 

Изборна комисија има секретара који има заменика. 

 

II 

  У Изборну комисију Општине Босилеград именују се: 

 

1. За председника: 

- Станиша Зиновиев, дипл.правник из Босилеграда, ул. Младост бр.3, на 

предлог одборничке групе „Демократске странке Србије“, 

 за заменика председника: 

- Мирослав Веселинов, дипл.правник из Босилеграда, ул. Георги Димитрова 

бр.74, на предлог одборничке групе „Демократске странке Србије“, 

 

2. За члана : 

- Анани Ангелов, правник из Босилеграда, с. Рајчиловци,  на предлог 

одборничке групе, „Демократске странке Србије“, 

За заменика члана  

- Сунчица Јанев, дипл. менађер из Босилеграда, с. Извор,  на предлог 

одборничке групе „Демократске странке Србије“, 

 

 3.    За члана : 

       -   Јордан Арсов,  дипл.правник из Босилеграда, нас. Изворштица,   на предлог 

            одборничке групе, „Демократске странке Србије“, 

За заменика члана  

       -   Раде Станојев, дипл.правник из Босилеграда, с. Рајчиловци,  на предлог 

           одборничке групе „Демократске странке Србије“, 

 

4.     За члана: 

       -   Љиљана Анакиев, правник из Босилеграда, с. Радичевци  на предлог 

           одборничке групе „Демократске странке Србије“,  

 За заменика члана  

-  Иван Евтимов, дипл. правник из Босилеграда, ул.  Николе Тесле бб,  на 

предлог одборничке групе „Демократске странке Србије“, 

 

 



      5.       За члана : 

          -   Далибор Георгијев, дипл.правник из Босилеграда, ул. Маршала Тита бб,  на 

              предлог одборничке групе „ СНС-СДПС Босилеград“, 

За заменика члана  

     -    Велин Стоичков, дипл. правник из Босилеграда, ул. Добродолски Поток бб, 

                на предлог одборничке групе „ СНС-СДПС Босилеград“ 

 

6. За члана: 
         -    Игор Антимов, дипл правник из Босилеграда, нас. Изворштица бр.9,  на 

              предлог одборничке групе „ СНС-СДПС Босилеград“,  

За заменика члана  

         -     Драган Симеонов, дипл. правник из Босилеграда, с. Рајчиловци на предлог 

              одборничке групе „ СНС-СДПС Босилеград“,  

 

7. За члана: 
   -  Владимир Стојнев, дипл. правник из Босилеграда, с. Горња Љубата,  на 

      предлог одборничке групе „ СНС-СДПС Босилеград“,  

За заменика члана  

        -   Љиљана Пенев, дипл. правник из Босилеграда,  с. Црноштица,  на предлог 

             одборничке групе „ СНС-СДПС Босилеград“, 

 

8. За члана: 
- Иван Димитров, дипл правник из Босилеграда,  с. Рајчиловци на предлог 

одборничке групе „ За наш Босилеград“,  

За заменика члана  

       -    Миљан Краљ, дипл. правник из Босилеграда,  ул. Георги Димитрова, бр.26 на 

            предлог одборничке групе „ За наш Босилеград“, 

 

   За секретара: 

     -    Славица Стојанова , дипломирани правник из    Босилеграда  с. Рајчиловци  

              за заменика секретара, 

    - Снежана Стојилковић , дипломирани правник из Босилеграда, ул. Радничка  бр. 1  

 

III 

 

 Мандат Изборне комисије из тачке I овог Решења, траје четири године. 

 

IV 

 

     Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено  у  „Службеном 

глснику града Врања “. 

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Решења о образовању и  именовању Изборне 

комисије Општине Босилеград садржан је у одредбама члана  13. и 14. Закона о 

локалним изборима („Сл. гласник РС", број 129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11), члана 

32. став1.тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 , 83/14 

– др. Закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. став1. тачка 50.  Статута Општине 

Босилеград („Службени гласник града Врања,“ број 3/19) . 



      Одредбом члана 14. став 1.  Закона о локалним изборима  прописано је да изборну 

комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које именује 

скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у Скупштини 

јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборнику. 

      Одредбом члана 14. став 3. наведеног Закона прописано је да изборна комисија има 

секретара кога именује Скупштина јединице локалне самоуправе и да секретар 

учествује у раду комисије без права одлучивања. 

     Одредбом члана 14. став 4. истог Закона прописано је да председник, чланови 

изборне комисије и њен секретар имају заменике. 

     Одредбом члана 14. став 5. Закона о локалним изборима прописано је да се за 

председника, заменика председника, секретара и заменика секретара изборне комисије 

именује лице које је дипломирани правник. 

      Сагласно члану 13. став. 3. истог закона, ниједна политичка странка или страначка 

коалиција не може имати више од половине чланова у сталном саставу органа за 

спровођење избора. 

     Сагласно члану 13. став. 4. у решењу о именовању председника и чланова органа за 

спровођење избора поред личног имена председника, односно члана, мора бити 

наведена његова политичка припадности или назив странке, односно страначке 

коалиције, на чији предлог је именован. 

     Поступајући по позиву Комисије за статутарна,  кадровска и административна 

питања, као предлагача предметног акта, Одборничке групе  доставиле су своје 

предлоге за председника и чланове Изборне комисије Општине Босилеград у сталном 

саставу, као и за њихове заменике, сразмерно заступљености истих у Скупштини 

општине Босилеград, а у сврху доношења Решење о образовању и именовању Изборне 

комисије Општине Босилеград које ће одражавати састав Скупштине општине 

Босилеград сазива 2016/2020, на начин како је то утврђено Законом о локалним 

изборима. 

 Сагласно члану 14. став 3. и 5. Закона о локалним изборима, овим Решењем  

именују се секретар и заменик секретара Изборне комисије. 

       На основи свега  наведеном, донето је Решење како је дато  у диспозитиву. 

 

            ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења,  дозвољена  је жалба   

надлежном Управном суду,  у року од 24 часа од доношења истог. 

 

 Ово Решење је донето дана 06.03.2020. године у 15.00 сати. 

              

                                     

                                  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-63/2020 

У Босилеграду, дана 06.03.2020. године 

 

 

                                                                                                 Председник,  

                                                                                                                Славчо Владимиров 

 

 

 


