
 

 

 На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС“, број 14/22), 

 Скупштина општине Босилеград, на седници одржаној 11. 

фебруара 2022. године, донела је 

О Д Л У К У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД У 

СТАЛНОМ САСТАВУ 

 1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији 

општине Босилеград у сталном саставу: 

 1) Миодраг Јакимов, председник, 

 - Мирослав Веселинов, заменик председника, 

 2) Анани Ангелов, члан, 

 - Сунчица Јанев, заменик члана, 

 3) Јордан Арсов, члан,  

 -   Раде Станојев, заменик члана, 

 4) Љиљана Анакиев, члан, 

         -  Иван Евтимов, заменик члана, 

   5) Далибор Георгијев, члан, 

        - Велин Стоичков, заменик члана, 

6)  Игор Антимов, члан, 

          -   Драган Симеонов, заменик члана, 

7) Владимир Стојнев, члан, 
 

 - Љиљана Пенев, заменик члана, 
 

8) Иван Димитров, члан, 
 

- Миљан Краљ, заменик члана, 
 

9)  Славица Стојанова, секретар, 
 

                   - Снежана Стојилковић , заменик секретара,   

 

 2. У Општинску изборну комисију општине Босилеград у 

сталном саставу именују се: 

 1) за председника Предраг Ђорђевић, дипл. правник, 

 - за заменика председника Владимир Стојнев, дипл. правник, 



 2) за члана Ананија Ангелов, 

 - за заменика члана Сунчица Јанев, 

 3) за члана Јордан Арсов, 

 - за заменика члана Раде Станојев, 

 4) за члана Добри Евтимов, 

 - за заменика члана Миљан Краљ, 

 5) за члана Мирослав Веселинов, 

 - за заменика члана Георги Стоичков, 

 6) за члана Венета Димитрова, 

 - за заменика члана Александра Александрова, 

 7) за члана Иван Димитров, 

 - за заменика члана Љиљана Пенев, 

 8) за секретара Миодраг Јакимов, дипл. правник, 

 - за заменика секретара Славица Стојанова, дипл. правник. 

 3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објављује се на 

веб-презентацији Републичке изборне комисије и у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ 

 Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану 18. став 

2. Закона о локалним изборима (у даљем тексту: Закон), којим је 

утврђено да председника, чланове, заменика председника и заменике 

чланова изборне комисије именује скупштина јединице локалне 

самоуправе. 

Разлози за доношење одлуке 

 Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је да 

скупштина образује изборну комисију у складу са овим законом у року од 

седам дана од његовог ступања на снагу. Закон о локалним изборима је 

ступио на снагу 8. фебруара 2022. године, односно наредног дана од 

дана када је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

Објашњење предложених решења 

 Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да 

орган за спровођење локалних избора чине председник и други чланови 

органа за спровођење локалних избора и њихови заменици. 

 С обзиром на то да у општини Босилеград на дан ступања на 

снагу Закона има 7.381,00 бирача уписаних у Јединствени бирачки 



списак, Општинску изборну комисију, у складу са чланом 18. став 1. 

Закона, чине председник, шест чланова, заменик председника и шест 

заменика чланова. 

 Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика 

председника изборне комисије може да буде именовано само оно лице 

које има високо образовање у области правних наука. 

 У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чланова 

изборне комисије у сталном саставу именују се на предлог одборничких 

група сразмерно њиховој заступљености у укупном броју одборника који 

припадају одборничким групама, с тим да ниједна одборничка група не 

може да предложи више од половине чланова и заменика чланова 

изборне комисије у сталном саставу. 

 У складу са наведеним, право да предложе лица у Општинску 

изборну комисију припада следећим одборничким групама: Одборничкој 

групи „Владимир Захаријев-То смо ми- Александар Вучић-За нашу децу“ 

са 18 одборника, Одборничкој групи „Млади Босилеграда“ са шест 

одборника, Одборничкој групи „Ветерани Босилеграда“ са четири 

одборника и „СРС Босилеграда“ са три одборника.  

  

 С обзиром на то да Одборничка група „Владимир Захаријев-То 

смо ми- Александар Вучић-За нашу децу“  има 18 одборника, односно 

више од половине од укупног броја одборника Скупштине општине -31, 

она има право да предложи председника, заменика председника, два 

члана и два  заменика чланова Општинске изборне комисије. 

 У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду изборне 

комисије без права одлучивања су секретар изборне комисије и заменик 

секретара изборне комисије, које именује скупштина на предлог 

председника скупштине, при чему за секретара и заменика секретара 

могу да буду именовани секретар скупштине, заменик секретара 

скупштине, начелник општинске, односно градске управе, заменик 

начелника  општинске, односно градске управе или лице из реда 

запослених у општинској, односно градској управи које има високо 

образовање у области правних наука. 

 У складу са наведеним, Одборничка група „Владимир Захаријев-

То смо ми- Александар Вучић-За нашу децу“ је у Општинску изборну 

комисију предложила 

 1) за председника Предраг Ђорђевић, дипл. правник, 

 - за заменика председника Владимир Стојнев, дипл. правник, 

 2) за члана Ананија Ангелов, 

 - за заменика члана Сунчица Јанев, 

 3) за члана Јордан Арсов, 

 - за заменика члана Раде Станојев, 

   Одборничка група „Млади Босилеграда“  је у Општинску изборну 

комисију предложила  



 4) за члана Добри Евтимов, 

 - за заменика члана Миљан Краљ, 

 5) за члана Мирослав Веселинов, 

 - за заменика члана Георги Стоичков, 

 Одборничка група „Ветерани Босилеграда“  је у Општинску 

изборну комисију предложила  

 6) за члана Венета Димитрова, 

 - за заменика члана Александра Александрова, 

 Одборничка група „СРС Босилеграда“  је у Општинску изборну 

комисију предложила  

 7) за члана Иван Димитров, 

 - за заменика члана Љиљана Пенев, 

 Председник Скупштине општине је за секретара Општинске 

изборне комисије предложио Миодрага Јакимова, начелника Општинске 

управе општине Босилеград,  а за заменика секретара Славицу 

Стојанову, секретара Скупштине општине Босилеград.  

 Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о 

именовању чланова и заменика чланова изборне комисије објављује на 

веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки 

подносилац изборне листе која је освојила мандате у постојећем сазиву 

Скупштине општине може поднети жалбу Управном суду у року од седам 

дана од објављивања ове одлуке на веб-презентацији Републичке 

изборне комисије 

Број: 06-67/2022 

У Босилеграду, 11. фебруара 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

  ПРЕДСЕДНИК 

  Славчо Владимиров 

 


