
На основу члана 24. и 25. Закона о избору одборника и посланика (''Сл. Лист РЦГ'' бр. 
4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 и ‘’Сл. лист ЦГ’’ бр. 46/11 i 
14/14) и члана 36 Статута општине Беране (''Сл. лист ЦГ–Општински прописи'' бр. 
42/18), Скупштина општине Беране, на предлог Одбора  за избор и именовање, на 
сједници одржаној  27. децембра 2018. године,  донијела је 
 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Општинске изборне комисије - Беране 
 
 
 

Члан 1. 
Именује се Општинска изборна комисија у следећем саставу:  
 
а) за предсједника: 
 
Владимир   Обрадовић 
Марица    Јанковић, за замјницу 
 
б) за члана: 
 

1. Миладин   Тмушић  
     Љиљана    Лекић, за замјеницу 
  
2. Јадранка    Томовић  
     Милош       Раковић, за замјеника 
  
3.  Радослав    Вешовић  
     Будимир    Кићовић, за замјеника 
  
4.  Дубравка   Јованчевић  
     Бранко      Шекуларац, за замјеника 
 

Члан 2. 
За секретара Општинске изборне комисије – Беране,  именује се Адмир  
Зејниловић.  
 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о именовању Општинске 
изборне комисије Беране (''Сл. лист ЦГ – Општински прописи'' бр. 15/14). 
 
 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ЦГ – 
Општински прописи. 
 
 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ    
 
 
Број: 02-030-714                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Беране, 28. 12. 2018. год.                                                     Новица  Обрадовић 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Одредбом члана 19 Закона о избору одборника и посланика (''Сл. лист 
РЦГ'' бр. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 и ' 'Сл. лист 
ЦГ'' бр. 46/11 и 14/14), прописано је да се изборне комисије именују након 
конституисања новоизабране скупштине, на вријеме од четири године. 

 
Чланом 25 овог закона утврђено је да општинску изборну комисију 

чине: предсједник и четири члана у сталном саставу и по један опуномоћени 
представник подносиоца изборне листе. 

 
Сходно члану 24, став 1 Закона који прописује да општинску изборну 

комисију у сталном саставу именује Скупштина општине, на предлог радног 
тијела Скупштине општине надлежног за избор и именовања, из реда 
кандидата које предложе политичке партије, односно коалиционе изборне 
листе, односно групе бирача које имају одборнике у Скупштини општине, 
Одбор за избор и именовања Скупштине општине Беране, на сједници 
одржаној 26. децембра 2018. године, већином гласова утврдио предлог и 
предложио Скупштини да именује Општинску избору комисију општине 
Беране у саставу који је дат у предлогу Одлуке.  
 


