
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 

МЕДИЈАНА, 

ОШ "ДУШАН РАДОВИЋ", НИШ, ЂЕРДАПСКА БР. 45

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЈЕЛИЦА РАДЕНКОВИЋ

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

- заменик председника: ЗОРАН ИЛИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СПАСЕ КОНЕСКИ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: МИЛАН МАУРЕР

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

2. Члан: КОСАНА ИЛИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 2. члана: МИЉАНА НОВКОВИЋ

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: 013-102-1/2022



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 

МЕДИЈАНА, 

ОШ "ДУШАН РАДОВИЋ", НИШ, ЂЕРДАПСКА БР. 45

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ГОРАН СТАНКОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: ДРАГАНА АНДРЕЈИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: АЛЕКСАНДАР ХРИСТОВ

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

- заменик 1. члана: ПАВЛЕ ЖИВКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: ЉИЉАНА МИЛИЈИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: АНА ПАВЛОВИЋ

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: 013-102-2/2022



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 

МЕДИЈАНА, 

ОШ "ДУШАН РАДОВИЋ", НИШ, ЂЕРДАПСКА БР. 45

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: НИНА РАНЂЕЛОВИЋ

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

- заменик председника: ЈУГОСЛАВ ХАЏИ-ТАНЧИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МАРИНА ПЕТРОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 1. члана: ВИДОСАВ ЈАНКОВИЋ

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

2. Члан: МАТЕА ПЕТРОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ЈЕЛЕНА МИЛОЈЕВИЋ

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: 013-102-3/2022



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 

МЕДИЈАНА, 

ОШ "ДУШАН РАДОВИЋ", НИШ, ЂЕРДАПСКА БР. 45

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: НЕБОЈША СТОЈИЉКОВИЋ

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

- заменик председника: МИЛОШ ДЕЛИБАШИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СИНИША КОЦИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 1. члана: МИЛЕНА РИСТИЋ

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

2. Члан: ИВАНА МАНИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ТАЊА ДИНИЋ

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: 013-102-4/2022



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 

МЕДИЈАНА, 

ТРГОВИНСКА ШКОЛА, НИШ, МАЈАКОВСКОГ 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 5 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СНЕЖАНА ПЕШИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик председника: СЛОБОДАН ЈАЊИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: АНДРИЈА ДАВИДОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ЈЕЛЕНА ЖИВКОВИЋ

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

2. Члан: БРАНИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ

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

- заменик 2. члана: МИОДРАГ ВУЧЕНОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

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: 013-102-5/2022



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 

МЕДИЈАНА, 

МК "МЕДИЈАНА", НИШ, БРАНКА МИЉКОВИЋА БР. 1

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДРАГАНА ШУЛИЋ

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

- заменик председника: ДАНИЈЕЛА ВЛАДИМИРОВ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ВАСФИЈА ПАНТИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: ДРАГАНА ЈОКАНОВИЋ

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

2. Члан: ЈУЛИЈА ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: РЕНАТА ВЕСЕЛИНОВИЋ ГОЛУБОВИЋ

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: 013-102-6/2022



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 

МЕДИЈАНА, 

МК "МЕДИЈАНА", НИШ, БРАНКА МИЉКОВИЋА БР. 1

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИЛОШ МАЛИНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: ИГОР ЗДРАВКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: БОЈАНА ЦВЕТКОВИЋ

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

- заменик 1. члана: РАДОСАВА БОЖИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

2. Члан: АНЂЕЛА СТАНКОВИЋ

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

- заменик 2. члана: МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ

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: 013-102-7/2022



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 

МЕДИЈАНА, 

ОШ "ДУШАН РАДОВИЋ", НИШ, ЂЕРДАПСКА БР. 45

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: АЛЕКСАНДАР СТОШИЋ

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

- заменик председника: РАНКО ЂУРИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МАРИЈАНА  ИЛИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ

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

2. Члан: ИРЕНА ТОДОРОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 2. члана: БОБАН МИЛЕНКОВИЋ

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: 013-102-8/2022



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 

МЕДИЈАНА, 

ОШ "ЋЕЛЕ КУЛА", НИШ, РАДНИХ БРИГАДА 28

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ИВО ЦВИЈОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик председника: ЈАСМИНА СТЕФАНОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МАРКО НЕШИЋ

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

- заменик 1. члана: САША ЈОВАНОВИЋ

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

2. Члан: СУЗАНА ЈАНИЋИЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: НАДЕЖДА РАКОЦИЈА

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: 013-102-9/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ОШ "ЋЕЛЕ КУЛА", НИШ, РАДНИХ БРИГАДА 28

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МАЈА РИСТИЋ

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

- заменик председника: ДРАГО ВУКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 1. члана: СТЕФАН ЈОВАНОВИЋ

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

2. Члан: ГОРАН МАКСИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 2. члана: МАРИНА ЂОРЂЕВИЋ

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: 013-102-10/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ОШ "ЋЕЛЕ КУЛА", НИШ, РАДНИХ БРИГАДА 28

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЉУБИША ДИНИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: ИРЕНА НИКОЛИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СТРАХИЊА ТОШИЋ

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

- заменик 1. члана: НИНА ДЕЛЧЕВ

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

2. Члан: ДАНИЦА ЂУРИЋ

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

- заменик 2. члана: МАРТИНА РОКВИЋ

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.



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: 013-102-11/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ОШ "ЋЕЛЕ КУЛА", НИШ, РАДНИХ БРИГАДА 28

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИЛИЦА МАРЈАНОВИЋ

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

- заменик председника: ЛУКА РАНЂЕЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ГОРДАНА СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ХРИСТИНА  СТОЈКОВИЋ

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

2. Члан: АНЂЕЛА  КОСТИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 2. члана: АЛЕКСАНДРА КОСТИЋ

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: 013-102-12/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ОШ "ЋЕЛЕ КУЛА", НИШ, РАДНИХ БРИГАДА 28

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ИГОР ИГИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: АНА МИХАЈЛОВИЋ МИЛОШЕВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ

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

- заменик 1. члана: МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

2. Члан: МАЈА ЖИВКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ИВАНА ЗДРАВКОВИЋ

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: 013-102-13/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ВАТРОГАСНИ ДОМ, НИШ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР. 56

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ВЛАДИМИР ВОЈВОДИЋ

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

- заменик председника: ВУКИЦА АНДРЕЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МАРИНА ДИМИТРИЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: БОБАН ЈОВАНОВИЋ

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

2. Члан: МИЉАНА МАРКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 2. члана: АЛЕКСАНДРА МЛАДЕНОВИЋ

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: 013-102-14/2022



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 МЕДИЈАНА, 

МК "БОЖИДАР АЏИЈЕ", НИШ, БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА БР. 26

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: НАТАША ПРЕЛЕВИЋ

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

- заменик председника: БРАТИСЛАВ БЛАГОЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: РАТКО ЖИВКОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: БРАНИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ

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

2. Члан: АНЂЕЛА РАДОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ДУШАН ДЕЈАНОВИЋ

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: 013-102-15/2022



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 МЕДИЈАНА, 

МК "БОЖИДАР АЏИЈЕ", НИШ, БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА БР. 26

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ГРАДИМИР РАНЂЕЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: ВЕРИЦА МИХАЈЛОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ВЕРИЦА ЖИВКОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: СНЕЖАНА ЂОРЂЕВИЋ

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

2. Члан: НЕМАЊА МИТКОВИЋ

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

- заменик 2. члана: НИКОЛА МАКСИМОВИЋ

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.



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: 013-102-16/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ОШ "СВЕТИ САВА", НИШ, ГАРСИЈА ЛОРКЕ БР. 1

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: БОЈАН СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик председника: НИКОЛА  АЛЕКСИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ОЛГА МИЛАДИНОВИЋ

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

- заменик 1. члана: МАРИЦА СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: МИЛА ДИМИТРИЈЕВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 2. члана: АНЂЕЛА  НЕДЕЉКОВИЋ

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: 013-102-17/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ОШ "СВЕТИ САВА", НИШ, ГАРСИЈА ЛОРКЕ БР. 1

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: АЛЕКСАНДАР МИЉКОВИЋ

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

- заменик председника: ЈОВАНА ПАНТИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: РАДМИЛА СТЕФАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ЈАСМИНКА МИЛОШЕВИЋ

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

2. Члан: ОЛИВЕРА ВЕЛИЧКОВИЋ

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

- заменик 2. члана: МИЉАН ОКИЉЕВИЋ

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: 013-102-18/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ОШ "СВЕТИ САВА", НИШ, ГАРСИЈА ЛОРКЕ БР. 1

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СЛАЂАНА ПЕТРОВИЋ

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

- заменик председника: СРЂАН ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ДРАГОСЛАВА СТАНКОВИЋ ГРУЈИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 1. члана: МИОДРАГ МИТИЋ

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

2. Члан: ДЕЈАН МАКСИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 2. члана: МАЈА АРАНЂЕЛОВИЋ

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: 013-102-19/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ОШ "СВЕТИ САВА", НИШ, ГАРСИЈА ЛОРКЕ БР. 1

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ВЕСНА МИЛИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: ДУШИЦА СТРАХИНОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: САНДРА ЦОНИЋ ДИМИТРОВ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: МАРКО БАЛОВИЋ

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

2. Члан: КАТАРИНА КРСТИЋ ГАЈИЋ

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

- заменик 2. члана: РАДИЦА АРАНЂЕЛОВИЋ

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.



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: 013-102-20/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ОШ "СВЕТИ САВА", НИШ, ГАРСИЈА ЛОРКЕ БР. 1

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЈАСМИНА МУРГЕ

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

- заменик председника: ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СНЕЖАНА КОСТИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: МИЛОШ ВЕСЕЛИНОВИЋ

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

2. Члан: ВУК КОСТИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ЉУБОМИР МИЛОВИЋ

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: 013-102-21/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ОШ "СВЕТИ САВА", НИШ, ГАРСИЈА ЛОРКЕ БР. 1

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ВЕСНА ЈОЦИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: ИВОНА МУРГЕ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МАРИЈА ЂОКИЋ

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

- заменик 1. члана: ДРАГАНА СТАМЕНКОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2. Члан: ДАРА СТАМЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: МАЈА ЂОРИЋ

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: 013-102-22/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ОШ "ВОЖД КАРАЂОРЂЕ", НИШ, ВОЖДА КАРАЂОРЂА 29

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ВЛАДИМИР ДОКИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: ПАВЛЕ ЂОРЂЕВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ИВИЦА СТОЈАНОВИЋ

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

- заменик 1. члана: МАРЈЕТА ГОДЛЕР

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

2. Члан: СЛОБОДАН ЛАЗАРЕВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: АЛЕКСАНДРА ОБРАДОВИЋ

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: 013-102-23/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ОШ "ВОЖД КАРАЂОРЂЕ", НИШ, ВОЖДА КАРАЂОРЂА 29

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЈЕЛЕНА ДИМИТРИЈЕВИЋ

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

- заменик председника: РАЈКО ДРАГОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЈОВАНА ДЕНИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: МИЛАН МАРКОВИЋ

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

2. Члан: МАРКО ЖИВКОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: ДАНИЈЕЛА ПИЉИЋ

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: 013-102-24/2022



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 МЕДИЈАНА, 

МК "МИЈА СТАНИМИРОВИЋ", НИШ, РЕНТГЕНОВА 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 25 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЉИЉАНА КРЕЧКОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: МИРЈАНА ГРЧИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЖАРКО МЛАДЕНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ЈАДРАНКА ЂОРЂЕВИЋ

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

2. Члан: МИЛАН ЦВЕТКОВИЋ

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

- заменик 2. члана: КАРЛО ГОДЛЕР

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: 013-102-25/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ОШ "ЦАР КОНСТАНТИН", НИШ, ВЕЛИКОТРНАВСКА 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 26 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СЛОБОДАН ПЕТРОВИЋ

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

- заменик председника: ДАМЊАНКА ЂОКИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СНЕЖАНА ИЛИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: МИЛЕНА КОСТИЋ

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

2. Члан: МИЛИЦА СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ЈОВАН КРСТИЋ

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: 013-102-26/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ОШ "ЦАР КОНСТАНТИН", НИШ, ВЕЛИКОТРНАВСКА 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 27 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ

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

- заменик председника: МАРИЈА СТЕВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЈОВАНА НИКОЛИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ГОРИЦА ЛУКИЋ

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

2. Члан: СНЕЖАНА ЧОЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: ЗЛАТА ХОЏИЋ

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: 013-102-27/2022



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 МЕДИЈАНА, 

УСТАНОВА ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НИШ, НИШ, ДЕВЕТЕ БРИГАДЕ БР. 10

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИЛОШ АНДРЕЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: АНЂЕЛА ПЕТКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 1. члана: ЈЕЛЕНА МЛАДЕНОВ

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

2. Члан: САША КОСТИЋ

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

- заменик 2. члана: НАЂА МИЉКОВИЋ

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

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: 013-102-28/2022



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 МЕДИЈАНА, 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "ДР МИОДРАГ ЛАЗИЋ", НИШ, ЗЕТСКА БР. 45

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СРЂАН СТОЈАНОВИЋ

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

- заменик председника: ИВА АНДРЕЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 1. члана: БОЈАНА ГАЈИЋ

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

2. Члан: НАТАША СТАНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 2. члана: АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ

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: 013-102-29/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ШАХОВСКИ КЛУБ "НИШ", НИШ, ВОЈВОДЕ ТАНКОСИЋА БР. 9

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: УРОШ ГАШЕВИЋ

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

- заменик председника: ЈЕЛЕНА МИТРОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: КАТИЦА НИКОЛИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: НЕНАД СТАНКОВИЋ

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

2. Члан: МАРКО КАРЧЕСКИ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 2. члана: ВАЛЕНТИНА ЈОВАНОВИЋ

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: 013-102-30/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ШАХОВСКИ КЛУБ "НИШ", НИШ, ВОЈВОДЕ ТАНКОСИЋА БР. 9

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: НОВИЦА МИТИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик председника: МАРКО ВЕЛИЧКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ИБРАИМ ЛИМАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: МЛАДЕН КРСТИЋ

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

2. Члан: АНАСТАСИЈА ДЕНИЋ

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

- заменик 2. члана: ЉИЉАНА ИЛИЋ

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: 013-102-31/2022



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 МЕДИЈАНА, 

ВАТРОГАСНИ ДОМ, НИШ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР.56

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 Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ВЕСНА ИЛИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик председника: СЛАВИША СТАМЕНКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: БОЈАН СИМОНОВИЋ

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

- заменик 1. члана: ЈОВАНА МАЛИНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: ВУКАШИН ВУКАДИНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 2. члана: ЈЕЛЕНА ЦВЕТКОВИЋ

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: 013-102-32/2022



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 33, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ, НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА БР. 23

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 33 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ИВАНА СТОЈАНОВИЋ

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

- заменик председника: ЈАСМИНА МИЛЕТИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СЛОБОДАН РАЈКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 1. члана: АНА МИНИЋ КУКОВЕЦ

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

2. Члан: МАРИЈА СТАНИСАВЉЕВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 2. члана: ДРАГАНА ЦВЕТКОВИЋ

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: 013-102-33/2022



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 34, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША, НИШ, НИКОЛЕ ПАШИЋА БР. 24

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 34 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЈОВАНА СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик председника: САША СТЕФАНОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ИГОР СТОЈКОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 1. члана: НАТАША НЕШИЋ-ТОШИЋ

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

2. Члан: АДЕЛА ДЕДИЋ

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

- заменик 2. члана: НИКОЛА ТОМИЋ

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: 013-102-34/2022



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 35, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

ОШ "ВОЖД КАРАЂОРЂЕ", НИШ, ВОЖДА КАРАЂОРЂА БР.29

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 35 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СТАНКО МАРЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: МИЛИЈАНА СТАНКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: БОЈАНА ЈОВАНОВИЋ

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

- заменик 1. члана: СТОЈАНКА СТАМЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

2. Члан: НОВИЦА ТОМИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: МИЛЕНА ГОЦИЋ

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: 013-102-35/2022



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 36, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

ГИМНАЗИЈА "9. МАЈ", НИШ, ЈЕРОНИМОВА БР. 18

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 36 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИЉАНА ЈАЊИЋ

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

- заменик председника: МИРОСЛАВ ДИМИТРИЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ИЛИЈА МАНЧИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ДРАГАН ПЕТРОВИЋ

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

2. Члан: ЗЕЈНЕПА СЕЛИМОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 2. члана: МОНИКА ТОНИЋ

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: 013-102-36/2022



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 37, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

ОШ "УЧИТЕЉ ТАСА", НИШ, УЧИТЕЉ ТАСИНА БР. 5

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 37 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЈЕЛЕНА ЦВЕТКОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: ДАРКО УЗЕЛАЦ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: САЊА РИСТИЋ

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

- заменик 1. члана: ЗОРАНА ПОПОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: МИЛОШ СТЕФАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 2. члана: НАДИЦА  АНТИЋ

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: 013-102-37/2022



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 38, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

МК "ЧАИР", НИШ, ЦАРА ДУШАНА БР. 35

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 38 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДИМИТРИЈЕ СТАНКОВИЋ

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

- заменик председника: СТЕВО ЈАКШИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЗОРАН МАРКОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: СТЕФАН ВУКОВИЋ

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

2. Члан: ДРАГИЦА КАМБЕРОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 2. члана: БРАНКИЦА МИЉКОВИЋ

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: 013-102-38/2022



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 39, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

ОШ "РАТКО ВУКИЋЕВИЋ", НИШ, РАТКА ВУКИЋЕВИЋА БР.5

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 39 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: АНКИЦА МИЛАНОВИЋ

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

- заменик председника: МИЛАН ГРУЈИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: БОЈАНА ЦВЕТКОВИЋ

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

- заменик 1. члана: МИЛИЦА БОГДАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: ЉИЉАНА ИБИШЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 2. члана: МИЛИЦА ТРЕНКИЋ-ЦВЕТАНОВИЋ

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: 013-102-39/2022



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 40, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

ОШ "РАТКО ВУКИЋЕВИЋ", НИШ, РАТКА ВУКИЋЕВИЋА БР.5

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 40 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СНЕЖАНА НИКОЛИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: МИЛОШ МИЛАНОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ

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

- заменик 1. члана: НАТАША МИТИЋ

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

2. Члан: МАРКО МУТАВЏИЋ

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

- заменик 2. члана: ОЛГА ЏУНИЋ-ФИЛИПОВИЋ

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: 013-102-40/2022



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 41, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", НИШ, КРАЉЕВИЋА МАРКА БР. 13

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 41 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: БРАНКО ПАВЛОВИЋ

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

- заменик председника: НИКОЛА ЂУРИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИРОСЛАВ МАРКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 1. члана: ВУКОТА РАДОВАНОВИЋ

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

2. Члан: ВУКАШИН ГАВРИЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ИЛИЈА ЧЕЛИЋ

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: 013-102-41/2022



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 42, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", НИШ, КРАЉЕВИЋА МАРКА БР. 13

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 42 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: САВА РИСТИЋ

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

- заменик председника: ЉИЉАНА СПАСИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ДЕЈАН ЏЕМАИЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 1. члана: МАРИЈА МИЛЕНКОВИЋ

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

2. Члан: НАТАША НИКОЛИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: САЊА СРЕЈИЋ

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: 013-102-42/2022



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 43, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", НИШ, КРАЉЕВИЋА МАРКА БР. 13

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 43 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СРЂАН ЛАКЕТИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: САЊА БЛАГОЈЕВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ОЛИВЕРА ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: МАРИЈА СТОШИЋ

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

2. Члан: ПРЕДРАГ МИЈАЛКОВИЋ

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

- заменик 2. члана: МАРИЈА МИТИЋ-МИЛИВОЈЕВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

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: 013-102-43/2022



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 44, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ", НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА БР. 49 А

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 44 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СТОЈАНА МИЛАНОВИЋ

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

- заменик председника: САШИНА АСАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЈОВАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: БРАНИСЛАВ РАДОВАНОВИЋ

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

2. Члан: МИРЈАНА МАСЛОВАРИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: МАРИЈАНА 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: 013-102-44/2022



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 45, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ", НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА БР. 49 А

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 45 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИЛОМИР МИЛЕНТИЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: ПРЕДРАГ КРСТИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ТАМАРА МИТРОВИЋ

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

- заменик 1. члана: ВЕЛИБОР АЛЕКСИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

2. Члан: АНАБЕЛА ЈОВАНОВИЋ

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

- заменик 2. члана: БОШКО НОВИЧИЋ

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: 013-102-45/2022



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 46, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ", НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА БР. 49 А

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 46 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЗОРАН ВЕЉКОВИЋ

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

- заменик председника: САША МИЛУТИНОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ОЛГИЦА ЛАЗИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: МИЛИЦА МИТИЋ

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

2. Члан: ШЕНАЗА ПАУНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 2. члана: МИРОЉУБ ЂОКОВИЋ

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: 013-102-46/2022



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 47, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

ОШ "ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ", БРЗИ БРОД, ПАВЛА СОФРИЋА БР. 30

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 47 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СТЕВАН ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик председника: МАРИЈА МИЛИЋ АЛЕКСОВ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИЛИЦА ВАСИЛИЈИЋ

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

- заменик 1. члана: БИЉАНА ТАЛИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2. Члан: ВЕРИЦА ПРИБАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ИВАНА МИЛАДИНОВИЋ

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: 013-102-47/2022



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 48, У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

ОШ "ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ", БРЗИ БРОД, ПАВЛА СОФРИЋА БР. 30

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 48 у Градској општини Медијана 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЈЕЛЕНА БРАНКОВИЋ

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

- заменик председника: ЗОРАН ПОТИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИЛОШ КРСТИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 1. члана: САНДРА МИЛОШЕВИЋ

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

2. Члан: СТРАХИЊА СИМИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 2. члана: ЈЕЛЕНА 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.
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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: 013-102-48/2022
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