
                                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
                                ГРАДА КРУШЕВЦА 

                                    
 
   Година LII                                                                                                              
                                                                               11.02.2022. година                                         Излази по потреби 
   Број 7 

 

  
 
 
I – АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 
34  
На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним 

изборима ("Сл. гласник Републике Србије“, бр. 14/22) 
и чл. 22. став 1. тачка 57. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" број 15/18), 

 Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11. фебруара 2022. године,  донела је 

 
О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

У СТАЛНОМ САСТАВУ 
 
 

 1.ИМЕНУЈУ СЕ председник, чланови и 
секретар Градске изборне комисије града Крушевца у 
сталном саставу  и њихови заменици и то: 

 
За председника: 
Драгољуб Арсић, дипл. правник, ОГ "Александар 
Вучић - За нашу децу",     
         
За заменика председника: 
Инес Шљивић, дипл. правник, ОГ " Александар 
Вучић - За нашу децу, 
 
1)За члана: 
Ведран Стевановић, ОГ "Александар Вучић - За нашу 
децу", 
 
За заменика члана: 
Наташа Луковић, ОГ " Александар Вучић - За нашу 
децу", 
 
2)За члана: 
Милош Јовановић, ОГ " Александар Вучић -  За нашу 
децу", 
 
За заменика члана:  
Ивана Петровић, ОГ " Александар Вучић - За нашу 
децу", 
 
3)За члана: 
Добрила Филиповић, ОГ " Александар Вучић - За 
нашу децу", 
 
За заменика члана: 
Валентина  Тамбурић, ОГ " Александар Вучић - За 
нашу децу", 

 
4)За члана: 
Јасмина Стајић, ОГ "Александар Вучић - За нашу 
децу", 
 
За заменика члана: 
Јелена Цветановић, ОГ " Александар Вучић - За нашу 
децу", 
 
5) За члана: 
Момир Вишњић, ОГ Коалиција "СПС Ивица Дачић, 
ЈС  Драган Марковић Палма", 
 
За заменика члана:  
Стефан Ћирић, ОГ Коалиција "СПС  Ивица Дачић,  
ЈС  Драган Марковић Палма", 
 
6) За члана: 
Дејан Димитријевић, ОГ Коалиција "СПС Ивица 
Дачић, ЈС  Драган Марковић Палма", 
 
За заменика члана: 
Никола Драшковић, ОГ Коалиција "СПС Ивица 
Дачић, ЈС  Драган Марковић Палма", 
 
7) За члана: 
Дражен Лужњанин, ОГ " Александар Вучић - За децу 
Крушевца", 
 
За заменика члана: 
Александар Антонијевић, ОГ " Александар Вучић –  
За децу Крушевца" , 
 
8) За члана: 
Марко Бачевић, ОГ "Александар Вучић - За децу 
Крушевца", 
 
За заменика члана: 
Марко Каралић, ОГ "Александар Вучић - За децу 
Крушевца",  
 
9)За члана: 
Невена Деспотовић,  ОГ  " За Краљевину  Србију - 
За Лазарев Крушевац", 
 
За заменика члана: 
Слађана Малезић, ОГ "За Краљевину  Србију - 
За Лазарев Крушевац",  
 
10) за члана   
Зоран Лазаревић, представник одборника                             
са Изборне листе „МЕТЛА 2020“ 
 
 



2                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 7                                   11.02.2022.  

 

За заменика члана: 
Дејан Јелић, представник одборника са Изборне листе 
„МЕТЛА 2020“. 
 
За секретара: 
Андрија Грашић, дипломирани правник,  
 
За заменика секретара: 
Ивана Антић, дипломирани правник.  

 
2. Доношењем ове Одлуке престаје мандат 

председнику, члановима, секретару и њиховим 
заменицима именованим  Решењем о именовању 
Градске изборне комисије града Крушевца  ("Сл. лист 
града Крушевца", бр.12/20) 

 
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

објављује се на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије  и у "Службеном листу града Крушевца". 

 
О б р а з  л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење Одлуке   садржан је у 

члану 18. став 2.  Закона о локалним изборима ( у 
даљем тексту: Закон) којим је утврђено да  
председника, чланове, заменика председника и 
заменике чланова  изборне комисије именује 
скупштина јединице локалне самоуправе.  

Чланом 96. Закона прописано је да скупштина 
образује изборну комисију у складу са овим законом 
у року од седам дана од његовог ступања на снагу. 
Закон о локалним изборима ступио је на снагу                      
8. фебруара 2022. године, односно наредног дана од 
дана када је објављен у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 

Чланом 11. став 1. Закона прописано је да орган 
за спровођење локaлних избора чине председник и 
други чланови органа за спровођење локалних избора 
и њихови заменици. 

Град  Крушевац  на дан ступања Закона има 
106.090 бирача уписаних у Јединствени бирачки 
списак,  тако да у складу са чланом 18. став 1. Закона, 
Градску изборну комисију чине председник, заменик 
председника,10 чланова и 10 заменика чланова. 

Чланом 19. Закона прописано је  да за 
председника и заменика председника изборне 
комисије може да буде именовано само оно лице које 
има високо образовање у области правних наука.   

У складу са чланом 20. Закона, чланови и 
заменици чланова изборне комисије у сталном 
саставу именују се на предлог одборничких група 
сразмерно њиховој заступљености у укупном броју 
одборника који припадају одборничким групама, с 
тим да ниједна одборничка група не може да 
предложи више од половине чланова и заменика 
чланова изборне комисије у сталном саставу. 

У складу са наведеним, право да предложе лица у 
Градску изборну комисију града Крушевца у сталном 
саставу припада следећим одборничким групама: 
Одборничкој групи "Александар Вучић - За нашу 
децу" са 48 одборника, Одборничкој групи       

Коалиција "СПС Ивица Дачић, ЈС Драган Марковић 
Палма“ са 7 одборника, Одборничкој групи                                      
"Александар Вучић - За децу Крушевца" са                                       
6 одборника,  Одборничкој групи   "За Краљевину   
Србију - за Лазарев Крушевац" са  5 одборника.  

Право да предложе члана и заменика члана у 
Градској изборној комисији града Крушевца припада 
и одборницима са Изборне листе "Метла 2020", који 
се у складу са чланом 20. став 4. Закона сматрају 
одборничком групом у смислу предлагања чланова и 
заменика чланова изборне комисије у сталном саставу 
с обзиром на то да су изабрани са Изборне листе 
"Метла 2020" која није освојила довољан број мандата 
потребан за образовање одборничке групе у 
Скупштини града Крушевца и да нису приступили 
некој одборничкој групи. 

У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду 
изборне комисије без права одлучивања су секретар и 
заменик секретара изборне комисије, које именује 
скупштина на предлог председника скупштине, при 
чему за секретара и заменика секретара могу да буду 
именовани секретар скупштине, заменик секретара 
скупштине, начелник општинске, односно градске 
управе, заменик начелника општинске, односно 
градске управе или лице из реда запослених у 
општинској, односно градској управи које има високо 
образовање у области правних наука. 

Полазећи од напред цитираних одредби Закона, 
одборничке групе у Скупштини града Крушевца  и 
група одборника која броји мање од оног броја 
одборника који је потребан за образовање одборничке 
групе предложиле су кандидате за председника и 
чланове Градске изборне комисије у сталном саставу 
и њихове заменике, а председник Скупштине града је 
предложио секретара и његовог заменика као у 
диспозитиву Одлуке. 

Чланом 18. став 3.  Закона прописано је да се 
одлука о именовању чланова и заменика чланова 
изборне комисије објављује на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије. 

 
На основу напред изнетог, Скупштина је  донела 

Одлуку  као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове Одлуке сваки подносилац изборне листе 
која је освојила мандате у постојећем сазиву 
Скупштине града може поднети жалбу Управном 
суду у року од седам дана од дана објављивања на 
веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 013-3/22            ПРЕДСЕДНИК  
 

           Предраг Вукићевић, с.р.  
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