
На основу  члана  48. став 4.члана 49. и члана 56. став 1. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС“, бр.129/07, 34/10- одлука УС, 54/11 и 12/20-аутентично 

тумачење и 68/20), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, бр.129/07, 83/14-др-закон, 101/16-др.закон и 47/18)  и члана 40. став 1. тачка 68. 

Статута општине Босилеград („Службени гласник града Врања, број 3/19), 

Скупштина општине Босилеград  на сеници одржаној 11. септембра  2020. године,  

донела је 

 

                                                                О Д Л У К А  

О ПОТВРЂИВАЊУ   ЈЕДНОГ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

I 

 Бојанки Ивановој, кандидату за одборника са листе  „Др. Војислав Шешељ-Српска 

радикална странка“, којој  је додељен мандат, потврђује се мандат одборника у 

Скупштини општине Босилеград.   

 

II 

Мандат одборника наведеног у тачки I ове Одлуке траје до истека мандата  

Скупштине општине Босилеград. 

 

III 

            Ова  одлука  ступа на снагу даном доношења, а биће објављена  у „Службеном 

гласнику  града Врања“.     

 

                                                      Образложење  

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 48. став 4. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20,  

16/20-аутентично тумачење и 68/20). 

 Чланом 48. став 4.  Закона о локалним изборима је регулисано да када одборнику 

престане мандат пре истекавременана које је изабран, а на изборној листи са које је 

одборник био изабран нема кандидата за које подносилац изборне листе није добио 

мандат, мандат припада подносиоцу изборне листе који има следећи највећи количник а за 

њега није добио мандат.  

Изборна комисија Општине Босилеград, на седници одржаној10.септембра 2020. 

године, је донела  Одлуку о додели мандата одборника ради попуне упражњенoг  

одборничког  места у Скупштини општине Босилеград, број: 013-72/20020-22, којом 

одлуком је  додељен мандат  одборника,  Бојанки Ивановој  са Изборне листе „Др. 

Војислав Шешељ-Српска радикална странка“.   

Изборна комисија Општине Босилеград је наведеном лицу издала Уверење о 

избору  одборника у Скупштину Општине Босилеград.  

Како је Верификациони одбор   својим Извештајем  од 11.09. 2020. године, утврдио 

да су  једино код кандидата Иванове Бојанке испуњени услови за потврђивање мандата, те 

је предложио  да се именованој и потврди мандат, то је ваљало донети Решење као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог Решења  може се изјавити жалба Управном 

суду у року од 48 часова од дана доношења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНE БОСИЛЕГРАД  

Број: 06-196/2020 

У Босилеграду, дана 11.09.2020. године 

 

П р е д с е д н и к, 

Славчо Владимиров 


