
 На основу  члана 43, члана 45. и члана 66. став 4. и 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 56. и 
60. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-
пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. јуна 2016. године, 
донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И         

ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

 
 

I 
 
 За градоначелника града Краљева бира се др Предраг Терзић,  дипл. 
политиколог, одборник Скупштине града Краљева. 
 
 

II 
 

За заменика градоначелника града Краљева бира се Марица Мијајловић, 
дипл. инж. архитектуре, одборник Скупштине града Краљева. 

 
 

III 
 
За чланове Градског већа града Краљева бирају се: 
 

1.Александар Цветковић, дипл. инж. шумарства, 
2.Владимир Лазаревић, струковно санитарно-еколошки инжењер, 
3.прим. др Гордана Стојковић, специјалиста опште медицине, 
4.Иван Бунарџић, правник, 
5.Игор Цветковић, дипл. инж. шумарства, 
6.Миљан Васиљевић, предузетник 
7.Милун Јовановић, менаџер у трговини, 
8.Милан Милошевић, дипл. инж. електротехнике,  
9.Милош Угреновић, дипл. правник, 
10.Миломир Шљивић, економиста и 
11.Радоје Томашевић, пуковнк у пензији. 
 
 

IV 
 

Доношењем овог решења престаје да важи Решење о избору 
градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа града 
Краљева број 02-40/2014-III од 20. јуна 2014. године („Службени лист града 
Краљева“, број 17/14), Решење о разрешењу и избору члана Градског већа града 
Краљева број 02-59/2014-III од 2. октобра 2014. године („Службени лист града 



Краљева“, број 24/14) и Решење о разрешењу и избору члана Градског већа 
града Краљева број 02-46/2015-III од 10. јула 2015. године („Службени лист града 
Краљева“, број 17/15) 

 
 
                                                         V 

 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном 
листу града Краљева". 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 43,  
члана 45. и члана 66. став 4. и 5.  Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07 и 83/14-др. закон), као и у члану 56. и 60. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст). 
 Наведеним одредбама је, између осталог, прописано да Градско веће чине 
градоначелник, заменик градоначелника и 11 чланова, да градоначелника, на 
предлог председника Скупштине, бира Скупштина, из реда одборника, на време 
од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника 
Скупштине, као и да, када Скупштина одлучује о избору градоначелника, 
истовремено одлучује о избору заменика градоначелника и чланова Градског 
већа. 
 Након спроведеног поступка избора и објављених резултата гласања, 
председник Скупштине града Краљева је констатовао да је Скупштина изабрала 
градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа града 
Краљева. 
   
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 02-42/2016-III 
Дана: 29. јуна 2016. године 
 

                                                     Председник 
                                                     Скупштине града Краљева 

 
      Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја 


