
 На основу члана 11, члана 13. став 4. и члана 14. Закона о локалним изборима 
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), члана 26. тачка 9. Статута града 
Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 15/13-пречишћен текст), и члана 71. став 1. 
Пословника о раду Скупштине града Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 4/08 и 
20/11), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној 28.јуна 2016. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ  
КОМИСИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

I 
 

    Разрешавају се дужности у Изборној комисији града Краљева: 
 

 1.Иван Петровић, председник, 
                Владимир Јовановић, заменик председника, 

2.Снежана Капларевић, секретар, 
               Владимир Остојић, заменик секретара, 
 3.Дејан Марковић, члан, 
    Владимир Беочанин, заменик члана, 
 4.Мирко Аврамовић, члан 
    Драгица Стајковац, заменик члана, 
 5.Оливера Филиповић, члан 
    Дејан Ђоковић, заменик члана, 
 6.Драгиша Белопавловић, члан, 
    Никола Караичић, заменик члана, 
 7.Марко Кочовић, члан, 
    Биљана Ракић, заменик члана, 
 8.Александар Илић, члан 
     Весна Томић, заменик члана, 
 9.Милош Ракић, члан, 
    Биљана Милосављевић, заменик члана, 
 10.Милица Зуцовић, члан 
      Милена Симић, заменик члана, 
 11.Марија Лазовић, члан 
      Миленко Јаблановић, заменик члана, 
 12.Марко Пљевајчић, члан 
      Јелена Милошевић, заменик члана, 
 13.Радован Чоловић, члан 
      Никола Микарић, заменик члана и 
 14.Далибор Димитријевић, члан 
      Александра Антонијевић, заменик члана. 

 

 II 
 

У Изборну комисију града Краљева именују се: 

- за председника 
Данијела Мајсторовић, дипл. правник из Краљева, СНС, на предлог ОГ „Александар 
Вучић-Србија побеђује“, 
 



- за заменика председника 
Владимир Јовановић, дипл. правник из Краљева, СПС, на предлог ОГ „Ивица Дачић-
Социјалистичка партија Србије(СПС)-Јединствена Србија(ЈС)-Драган Марковић 
Палма“, 

- за секретара 
Владимир Ђоковић,  дипл.правник из Конарева, на предлог ОГ „Ивица Дачић-
Социјалистичка партија Србије(СПС)-Јединствена Србија(ЈС)-Драган Марковић 
Палма“, 

- за заменика секретара 
Нина Станишић,  дипл.правник из Краљева, на предлог ОГ „Александар Вучић-Србија 
побеђује“, 

- за чланове и њихове заменике: 
1.  Верица Радовановић, члан, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-Србија побеђује“, 
     -Оливера Ћирић, заменик члана, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-Србија 
     побеђује“, 
2.  Александар Илић, члан, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-Србија побеђује“, 
     -Марија Копитовић, заменик члана, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-Србија  
     побеђује“, 
3.  Марко Пљеваљчић, члан, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-Србија побеђује“, 
     -Зоран Пантовић, заменик члана, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-Србија  
     побеђује“, 
4. Дејан Јовић, члан, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-Србија побеђује“, 
    -Снежана Вељовић заменик члана, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-Србија  
    побеђује“, 
5. Милица Зуцовић, члан, СПС, на предлог ОГ „Ивица Дачић-Социјалистичка партија 

Србије (СПС)-Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“, 
    -Радомир Богавац, заменик члана, СПС, на предлог ОГ„Ивица Дачић-     

Социјалистичка партија Србије(СПС)-Јединствена Србија(ЈС)-Драган Марковић 
Палма“, 

6. Драгиша Белопавловић, члан, СПС, на предлог ОГ „Ивица Дачић-Социјалистичка 
партија Србије (СПС)-Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“, 

     -Филип Вулић, заменик члана, СПС, на предлог ОГ „Ивица Дачић-Социјалистичка  
      партија Србије (СПС)-Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“, 
7.  Марко Кочовић,члан, Двери, на предлог ОГ Двери, 
     -Љубиша Мићевић, заменик члана, Двери, на предлог ОГ Двери, 
8.  Бојан Бркић, члан, Локални фронт, на предлог ОГ Локални фронт, 
     -Далибор Димитријевић, заменик члана, Локални фронт, на предлог ОГ Локални  
     фронт, 
9. Страхиња Бановић, члан, Староседеоци Краљева и околине, на предлог ОГ 

Староседеоци, 
-Микица Петровић, заменик члана, Староседеоци Краљева и околине, на предлог ОГ 
Староседеоци, 

10.Горан Пурић, члан, СРС, на предлог ОГ Др Војислав Шешељ-Српска радикална 
странка, 

     -Светлана Живадиновић, заменик члана, СРС, на предлог ОГ Др Војислав Шешељ- 
     Српска радикална странка, 
11. Тихомир Вучковић, члан, Покрет социјалиста, на предлог ОГ Покрет социјалиста, 
     -Марко Тошковић, заменик члана, Покрет социјалиста, на предлог ОГ Покрет  
      социјалиста, 
12.Оливера Шљивић, члан, СПО, на предлог ОГ Српски покрет обнове, 
     -Милош Кораћ, заменик члана, СПО, на предлог ОГ Српски покрет обнове. 

 
 



                                                                      
 

III 
 

 

 Чланови Изборне комисије града Краљева и њихови заменици именују се на период од 
четири године. 
 

IV 
 

 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 
Управном суду, у року од 24 часа од доношења решења. 
 
 

V 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу града Краљева''. 
 

 
                                                           О б р а з л о ж е њ е 
  
 

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 14. Закона о локалним изборима 
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), којим је у ставу 1. утврђено да 
изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова, које именује 
скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у јединици локалне 
самоуправе, и члану 26. тачка  9. Статута града Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 
15/13-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу са законом, доноси прописе и 
дрге опште и појединачне акте. 

Чланом 13. став 4. Закона о локалним изборима прописано је да у решењу о именовању 
председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног имена председника, 
односно члана, мора бити наведена његова политичка припадност, или назив странке, односно 
страначке коалиције на чији предлог је именован. 

Чланом 14. Закона о локалним изборима утврђено је да изборна комисија има секретара, 
кога именује скупштина јединице локалне самоуправе; да председник, чланови изборне 
комисије у сталном и проширеном саставу и њен секретар имају заменике, и да се за 
председника, заменика председника, секретара и заменика секретара изборне комисије именује 
лице које је дипломирани правник. 

Чланом 14. Закона о локалним изборима у ставу 11. утврђено је да је против решења 
скупштине јединице локалне самоуправе о именовању председника и чланова Изборне 
комисије у сталном саставу допуштена жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења 
решења. 

У складу са напред наведеним, а на предлог овлашћених предлагача, донето је Решење 
као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                 Председник 
Број:02-24/2016-III                                                              Скупштине града Краљева                                                                 
Дана: 28.јуна 2016. године                                                     
                                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја 


