
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ 

ЦРВЕНИ КРСТ, 

СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА – ЛОЖИОНИЦА, НИШ, 63. ПАДОБРАНСКЕ БРИГАДЕ ББ

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 1 у Градској општини Црвени Крст 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: АЛЕКСАНДАР ПАВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик председника: МИЛОШ МИЛОЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 1. члана: АНДРИЈАНА ПЕЈЧИЋ ЈОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: СТЕВАН ПАВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 2. члана: МИЛИВОЈЕ РАДОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.



2

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-97/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ 

ЦРВЕНИ КРСТ, 

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", НИШ, БЕОГРАДСКА БР. 2

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 2 у Градској општини Црвени Крст 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МАРКО ПЕТРОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик председника: МИОДРАГ ИЛИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ИЛИЈА НИКОЛИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 1. члана: БУДИМИР ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: БИЉАНА СТАНОЈКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 2. члана: РАДИША СПАСИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.



2

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-98/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ 

ЦРВЕНИ КРСТ, 

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", НИШ, БЕОГРАДСКА БР. 2

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 3 у Градској општини Црвени Крст 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДРАГАНА ЛУКИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик председника: ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: БИЉАНА ТРМАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: БИЉАНА РИСТИЋ ДИНИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: ТАТЈАНА БОГДАНИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 2. члана: МИЛАДИН  АЛЕКСИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.



2

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-99/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ 

ЦРВЕНИ КРСТ, 

ЕТШ "НИКОЛА ТЕСЛА", НИШ, АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА БР. 16

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 4 у Градској општини Црвени Крст 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СЛАВИЦА КОСТИЋ

на предлог Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена сељачка странка УСС

- заменик председника: БРАНКО ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ВУКОЈИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик 1. члана: ДАНИЈЕЛА ЦВЕТКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

2. Члан: ЗОРАН ВЕСЕЛИНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: СНЕЖАНА РАНЂЕЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.



2

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-100/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ 

ЦРВЕНИ КРСТ, 

ОШ "ИВО АНДРИЋ", НИШ, БРАНКА БЈЕГОВИЋА ББ

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 5 у Градској општини Црвени Крст 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик председника: ПРВОСЛАВ МАТОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: БРАТИСЛАВ СТАНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 2. члана: ПРЕДРАГ СТАМЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-101/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ 

ЦРВЕНИ КРСТ, 

ОШ "ИВО АНДРИЋ", НИШ, БРАНКА БЈЕГОВИЋА ББ

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 6 у Градској општини Црвени Крст 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЈАСМИНА ИЛИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик председника: НЕВЕНА КОЦИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ИВАН ПЕШИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: МАРИНА СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: ДИМИТРИЈЕ ШЉИВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ДУШАН МИЛИВОЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-102/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 7, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ 

ЦРВЕНИ КРСТ, 

МК "БРАНКО БЈЕГОВИЋ" – САЛА 1, НИШ, ПРИБОЈСКА БР. 59

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 7 у Градској општини Црвени Крст 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЗОРАН ТОДОРОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: БОЈАН ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ДОБРИЊА САВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: МИЛОШ РАДЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: ДРАГОЉУБ ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик 2. члана: ИРЕНА СТЕВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-103/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ 

ЦРВЕНИ КРСТ, 

МК "БРАНКО БЈЕГОВИЋ" – САЛА 2, НИШ, ПРИБОЈСКА БР. 59

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 8 у Градској општини Црвени Крст 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИЛАН НИКОЛИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик председника: ДУШИЦА ЛОВЧЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: МАРКО АНДРЕЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: НИКОЛА ВУКАДИНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена сељачка странка УСС

- заменик 2. члана: ДУШИЦА ГАВРИЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-104/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 9, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ 

ЦРВЕНИ КРСТ, 

МК "ДОЊИ КОМРЕН", ДОЊИ КОМРЕН

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 9 у Градској општини Црвени Крст 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ГОРАН РИСТИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: ЉИЉАНА АЛЕКСИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ДАНИЈЕЛ СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик 1. члана: САША МИЛЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: МИЛЕНА СТАНКОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 2. члана: ПЕТАР ВЕЛИЧКОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-105/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 10, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ОШ "МИЛАН РАКИЋ", МЕДОШЕВАЦ, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА БР. 60

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 10 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЈАСМИНА КОЧИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик председника: ДУШИЦА КОНАТАРЕВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: САЊА СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: МАРИНА ТОДОРОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: ТАМАРА ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ВЕСНА СЕБИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-106/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 11, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

МК "ПОПОВАЦ", ПОПОВАЦ

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 11 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ПЕТАР ПЕТКОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: МИОДРАГ ЈАНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: БИЉАНА ВУЈИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ДРАГАН БУЈИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: ДУШАН ИВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик 2. члана: СЛАВОЉУБ МИТРОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-107/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

МК "ПОПОВАЦ", ПОПОВАЦ

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 12 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СЛОБОДАН ПЕЈЧИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: ДЕЈАН СТАНОЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ВИОЛЕТА НЕШИЋ

на предлог Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена сељачка странка УСС

- заменик 1. члана: АЛЕКСАНДАР МИЛИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик 2. члана: ДРАГАН СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-108/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 13, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

САЛА ЗАДРУЖНОГ ДОМА, ХУМ

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 13 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИЛЕНА ДИНИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик председника: МИЛАН ДИНИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИЛАН ГАВРИЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик 1. члана: СЛАЂАНКА БЛАГОЈЕВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2. Члан: БРАТИСЛАВ ТОШИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ЛИДИЈА ЛАЗАРОВ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.



2

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-109/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 14, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ДОМ КУЛТУРЕ, ГОРЊИ КОМРЕН

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 14 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИЛАН ЈАНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: ВЕСНА КОСТАДИНОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик 1. члана: МИЛАН РАДИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

2. Члан: БИЉАНА РАДЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: НОВИЦА ОГЊАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-110/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 15, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ДОМ КУЛТУРЕ, РУЈНИК

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 15 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МАРКО МИЛОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик председника: УРОШ МИТИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИЛАН СТЕВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ЈАНА СТЕВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: ГОРДАНА СТЕВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: СТЕФАН РИСТИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-111/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 16, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ОШ "ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ - МЛАЂИ", ЛЕСКОВИК

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 16 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЗОРАН ПЕТРОВИЋ

на предлог Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена сељачка странка УСС

- заменик председника: ПАВЛЕ ТЕШИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ИВАН РАШКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: МИЛАН ЦВЕТКОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: МАРКО ИГЊАТОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик 2. члана: МИЈАЈЛО РАДОСАВЉЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.



2

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-112/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 17, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ДОМ КУЛТУРЕ, КРАВЉЕ

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 17 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: БИЉАНА ПЕРИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик председника: СРЂАН СТАНИМИРОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СЛОБОДАН ВАСИЉЕВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: ДАНИЈЕЛА ГОЛУБОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: МИЛОМИР СТАНИМИРОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ЈЕЛЕНА МИРКОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.



2

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-113/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 18, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ЗАДРУЖНИ ДОМ, ПАЛИГРАЦЕ

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 18 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СТЕФАНА СТЕВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик председника: ИВИЦА ЈОВАНОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЉУБИША АНТИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: МИЛИЦА СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: ЗОРИЦА ЂОКИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: ГОРДАНА ВАСОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.



2

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-114/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 19, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ОШ "ЛЕЛА ПОПОВИЋ", ВЕЛЕ ПОЉЕ

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 19 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДРАГАН БОГОЈЕВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: МИЛЕНА СТОЈАНОВИЋ-АРСЕНКОВ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СЛАВИША СТЕВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: ДЕЈАНА ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: СЕКУЛА ПЕШИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик 2. члана: СТОЈАН СТАМЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.



2

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-115/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 20, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

МК "МИЉКОВАЦ", МИЉКОВАЦ

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 20 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МАРКО ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: ДРАГАНА БОЈКОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЗОРАН МАРКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 1. члана: СЛАВИЦА РИСТИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: АНА ПОТИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик 2. члана: БИЉАНА МАРКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.



2

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-116/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 21, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ОШ "ЛЕЛА ПОПОВИЋ", ПАЉИНА

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 21 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЈЕЛЕНА ОКИЧИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик председника: МИЛАН СТЕФАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЖИВОТА МИЛОШЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 1. члана: МАЈА БАБИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: ЈУГОСЛАВ РАДЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 2. члана: МЛАДЕН МИШИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.



2

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-117/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 22, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ДОМ КУЛТУРЕ, БЕРЧИНАЦ

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 22 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: НАТАЛИЈА ЗЛАТКОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик председника: ВИОЛЕТА МАРКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: БОЈАН СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ИСИДОРА БАРАЛИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: ЗОРАН ДИНЧИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 2. члана: БРАНИСЛАВ МИЛОШЕВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.



2

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-118/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 23, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ОШ "БРАНИСЛАВ НУШИЋ", ГОРЊА ТРНАВА

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 23 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ТОПЛИЦА ИЛИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик председника: ЈАСМИНА ГРБИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ГОРАН ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: ИРЕНА БУДИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик 2. члана: МАРКО РАНЂЕЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-119/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 24, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ОШ "БРАНИСЛАВ НУШИЋ", ДОЊА ТРНАВА

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 24 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МАРИЈА СТАНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик председника: МАРИЈА РАНЧИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МАРИЈА ВАСИЛИЈИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик 1. члана: ГОРАН КОВАЧЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: ВЛАДИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 2. члана: МАЈА ВАСИЉЕВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.



2

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-120/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 25, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ДОМ КУЛТУРЕ, ДОЊА ТОПОНИЦА

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 25 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЗОРАН МИЉКОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик председника: ВЛАДИМИР МАРКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 1. члана: ТИЈАНА МИЛОШЕВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: СОЊА БАРАЛИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 2. члана: ВЛАДИМИР МИЛОШЕВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-121/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 26, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ОШ "БРАНИСЛАВ НУШИЋ", МЕЗГРАЈА

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 26 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик председника: РАДМИЛА НИКОЛИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МАРКО ТОНИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 1. члана: ОЛГИЦА ПЕШИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: ДРАГАН ПЕТКОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик 2. члана: ДРАГОСЛАВ НИКОЛИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-122/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 27, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ДОМ КУЛТУРЕ, ГОРЊА ТОПОНИЦА

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 27 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: БРАНКО СТАНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: ЈЕЛЕНА АНТИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СЛАЂАНА  ЏУНИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик 1. члана: ДРАГАН ВЕЉКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

2. Члан: ЈОВАН НИКОЛИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: ЖАРКО ТОДОРОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-123/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 28, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ОШ "ИВО АНДРИЋ", ЧАМУРЛИЈА

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 28 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИЛИЦА ЖАРИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик председника: ВЛАДИЦА НИКОЛИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ДРАГОСЛАВ ИЛИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ДЕЈАН МАНЧИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: АЛЕКСАНДРА МИЛЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 2. члана: АНА МИТРОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-124/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 29, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ОШ "БРАНИСЛАВ НУШИЋ", СЕЧАНИЦА

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 29 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЗОРАН МИЛАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик председника: МИЛИЦА МИЉКОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: АЛЕКСАНДРА КОЦИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик 1. члана: ЉУБОДРАГ СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 2. члана: НИКОЛА НИКОЛИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.



2

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-125/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 30, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ОШ "БРАНИСЛАВ НУШИЋ", СУПОВАЦ

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 30 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДУШАН СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик председника: ИВАН САВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ПРЕДРАГ ПАВЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: ДЕЈАН САВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 2. члана: ИГОР ВЕЉКОВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.



2

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-126/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 31, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ОШ "ПРВИ МАЈ", ТРУПАЛЕ, ВОДНИКА ДЕЈАНА МИТИЋА БР. 4

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 31 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЗОРАН ПЕРУНОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: ВЕСНА ТАСИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЖАКЛИНА СТЕВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик 1. члана: ЈАСМИНА ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: ВЛАДИМИР МИРКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 2. члана: САЊА АЛЕКСИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.



2

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-127/2022



О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 32, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, 

ОШ "ПРВИ МАЈ", ВРТИШТЕ

Р Е Ш Е Њ Е

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22),

1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за 
председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 32 у Градској општини Црвени 
Крст именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДРАГИША СТАНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: ДРАГАН СТАНОЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СТЕВАН ЖИВКОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 1. члана: ВЛАТКО АНДРИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

2. Члан: СОЊА ИЛИЋ

на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу"

- заменик 2. члана: ЗОРАН НЕШИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује локална изборна комисија на предлог 
посланичких група у Народној скупштини.

Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици чланова бирачког одбора 
морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и 
заменика члана бирачких одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом прописаних мерила, 
Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на 
веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у 

Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог дана одржавају избори за 
председника Републике и избори за народне посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе 
исти бирачки одбори.

Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка група не достави 
благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, локална 
изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно 
градске управе.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. 
године, Градској изборној комисији Ниш су достављени предлози посланичких група у Народној скупштини за 
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе, посланичка група 
у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-128/2022
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