
 

На основу члана 37. став 1. тачка 18. Статута општине Босилеград 

(«Службени гласник Пчињског округа», број 16/08 и 20/09 и „Службени гласник 

града Врања“, број  45/2013),  члана 43. Пословника Скупштине општине 

Босилеград („Службени гласник града Врања“, број “, број  17/2013, 16/2015 и 

22/2015),  

Скупштина опшине Босилеград на седници одржаној 05.05.2016. године, 

донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА, КАДРОВСКА И 

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БОСИЛЕГРАД  

  

I  

У састав Комисије за статутарна, кадровска и административна питања 

Скупштине општине Босилеград изабрани су:  

 

1.    Иван Д.  Јорданов- за председника,  

2.     Мирјана Димитрова- за члана, 

3.    Тасе Илијев- за члана,  

4.    Здравка Гагулска- за члана,  

5.    Далибор Георгиев- за члана,  

6.    Иван С.  Јорданов- за члана,  

7.    Роза Стојименов- за члана.  

 

II  

 Комисија за статутарана, кадровска и администратвна питања прати 

примену Статута општине, даје мишљење на предлог Статута и измене и допуне 

Статута општине и предлаже Пословник Скупштине општине,  припрема предлоге 

за избор, именовање, постављење, делегирање и разрешење лица које бира, именује 

или поставља Скупштина, ако законом није другачије регулисано; предлаже 

именовање и разрешење чланова управних и надзорних одбора и директора у 

установама и у јавним предузећима чији је оснивач Скупштина; предлаже 

Скупштини да да сагласност на именовање и разрешење лица кад је то одређеним 

прописом предвиђено; предлаже именовање представника општине у одређене 

органе кад по закону није предвиђен други предлагач. 

 Комисија одлучује о питањима која се односе на радно-правни статус 

изабраних, именованих и постављених лица у Скупштини, доноси појединачна акта 

о  платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених 

лица у Скупштини и лица ангажованих у раду  радних тела Скупштине. 

 

III  

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

„Службеном гласнику града Врања“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНE БОСИЛЕГРАД  

Број: 06-154/2016 

У Босилеграду, дана: 05.05.2016. године 

 

                                                                                             П р е д с е д н и к, 

            Славчо Владимиров                   

 

 


