
 На основу члана 18, 19, 20, 22, 96. и 97. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 26. тачка 41. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст),  
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, 
донела је  
 
 

ОДЛУКУ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ГРАДА КРАЉЕВА У СТАЛНОМ САСТАВУ 
 
 

Члан 1. 
 

Разрешавају се дужности у Изборној комисији града Краљева 
1. Данијела Мајсторовић, председник, 
      Милица Зуцовић, заменик председника, 
2.  Марко Пљеваљчић, члан, 

 Зоран Пантовић, заменик члана,  
3.  Дејан Јовић, члан,  
     Смиља Ђоковић, заменику члана,  
3.  Бојана Калмиков, члан,  

 Братислав Пршић, заменик члана,  
4.  Александар Илић, члан,  

 Снежана Вељовић, заменик члана,  
5.  Владимир Мимовић, члан,  
     Верица Николић, заменик члана,  
6.  Филип Вулић, члан,  

 Алекса Јовановић, заменик члана,  
7.  Драгиша Белопавловић, члан,  

 Јелена Савић, заменик члана,  
8.  Стеван Симеуновић, члан,  

 Иван Поповић, заменик члана,  
9.  Николина Митровић, члан,  

Невена Јелић, заменик члана,  
10. Ивица Новчић, члан,  

Снежана Цветковић, заменик члана,  
11. Игор Ристовић, члан,  

Данијела Којић, заменик члана,  
12. др Милош Гостиљац, члан,  

Цветан Стаменковић, заменик члана,  
13. Оливера Шљивић, члан,  
      Марина Комадинић, заменик члана,  
14. Петар Спасојевић, члан,  

   Алекса Костић, заменик члана. 
 15. Драгана Петковић, секретар, 
      Ђорђе Видовић,  заменик секретара. 

 
 



 
Члан 2. 

     
У Изборну комисију града Краљева у сталном саставу именују се: 
1. Данијела Мајсторовић, дипл. правник, за председника, на предлог ОГ 

„Александар Вучић-За нашу децу“, 
             Зоран Пантовић, дипл. правник, за заменика председника на предлог ОГ 

„Александар Вучић-За нашу децу“, 
2.  Милица Зуцовић, за члана, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу децу“, 

Дејан Јовић, за заменика члана, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу 
децу“, 

3.  Братислав Пршић, за члана, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу децу“, 
     Владимир Мимовић, за заменика члана, на предлог ОГ „Александар Вучић-За 

нашу децу“, 
4. Александар Илић, за члана, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу децу“, 

Верица Николић, за заменика члана, на предлог ОГ „Александар Вучић-За 
нашу децу“, 

5. Филип Вулић, за члана, на предлог ОГ „Ивица Дачић-Социјалистичка партија 
Србије“, 

Бојана Калмиков, за заменика члана, на предлог ОГ „Ивица Дачић-
Социјалистичка партија Србије“, 

6. Драгана Миладиновић, за члана, на предлог ОГ „НАДА“, 
    Стеван Симеуновић, за заменика члана, на предлог ОГ „НАДА“, 
7. Николина Митровић, за члана, на предлог ОГ „Покрет социјалиста“, 

Ивица Новчић, за заменика члана, на предлог ОГ „Здрава Србија“, 
8. Цветан Стаменковић, за члана, на предлог ОГ ПУПС-Социјалдемократска 

партија Србије, 
Игор Ристовић, за заменика члана, на предлог ОГ „Јединствена Србија-Драган  
Марковић Палма“, 

9. Петар Спасојевић, за члана, на предлог ОГ Александар Шапић-Победа за 
Краљево, 

 Марко Пљеваљчић, за заменика члана, на предлог ОГ СПО. 
 
 
                                                     Члан 3. 
 

     У Изборну комисију града Краљева именују се:                           
- Драгана Петковић,  дипл.правник, за секретара, на предлог председника 

Скупштине града Краљева, 
- Ђорђе Видовић, дипл.правник, за заменика секретара, на предлог 

председника Скупштине града Краљева.    
  

                              
Члан 4. 

 

 Мандат сталног састава Изборне комисије града Краљева престаје када нов 
сазив Скупштине именује нов стални састав Изборне комисије града Краљева. 
 
 
 



Члан 5. 
 

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

Члан 6. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије и у „Службеном листу града Краљева''.  
 
                                                           О б р а з л о ж е њ е 
  
 

Правни основ за доношење одлуке садржан је у члановима 18, 19, 20, 22, 96. и 
97. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број 14/22) и члану 26. тачка 
41. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен 
текст). 

Наведеним одредбама Закона је предвиђено да изборну комисију у сталном 
саставу чине председник, осам чланова, заменик председника и осам заменика 
чланова у јединицами локалне самоуправе која има највише 100.000 уписаних бирача, 
које именује скупштина, да за председника и заменика председника изборне комисије 
може да буде именовано само оно лице које има високо образовање у области правних 
наука, да се чланови и заменици чланова изборне комисије у сталном саставу именују 
на предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености у укупном броју 
одборника који припадају одборничким групама; да мандат сталног састава изборне 
комисије престаје када нови сазив скупштине именује нови стални састав изборне 
комисије; да се одлука о именовању чланова и заменика чланова изборне комисије 
објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије; да су учесници у раду 
изборне комисије без права одлучивања секретар изборне комисије и заменик 
секретара изборне комисије, које именује скупштина на предлог председника 
скупштине, који могу бити лица која имају високо образовање у области правних наука. 
Такође је наведеним одредбама прописано да скупштина образује изборну комисију у 
складу са Законом о локалним изборима у року од седам дана од његовог ступања на 
снагу, као и да је Управни суд надлежан да одлучује по жалби на одлуку о именовању 
чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу, ако је жалба поднета 
у року од годину дана од дана кад је закон ступио на снагу. 

Чланом 26. тачка 41. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст), предвиђено је да Скупштина именује председника, 
секретара и чланове Изборне комисије града Краљева и њихове заменике, у складу са 
законом. 

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

 
 
 
Скупштина града Краљева                                                         
Број:011-31/2022-I                                                                 Председник                                                                  
Дана: 11. фебруара 2022. године                            Скупштине града Краљева    
                                                                         Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 


