
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 

НИШКА БАЊА, 

ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ", НИШКА БАЊА, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА БР. 14

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 Нишка Бања 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: АЛЕКСАНДАР ВУКИЋ

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

- заменик председника: БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИЛИЦА ИГОВ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 1. члана: ТОМИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ

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

2. Члан: БОЈАНА ЦЕКИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 2. члана: ИВАНА СТОЈАНОВИЋ

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: 013-102-163/2022



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 

НИШКА БАЊА, 

ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ", НИШКА БАЊА, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА БР. 14

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 Нишка Бања 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: НЕМАЊА МИТРОВИЋ

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

- заменик председника: МИОДРАГ ТОШИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ВИОЛЕТА ИВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ВЕДРАН МИЉКОВИЋ

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

2. Члан: ВЛАДИЦА МИЛЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 2. члана: ЈАЊА СТОЈКОВИЋ

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: 013-102-164/2022



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 

НИШКА БАЊА, 

ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ", ПРВА КУТИНА

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 Нишка Бања 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: САША ЈОВАНОВИЋ

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

- заменик председника: ТАТЈАНА СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ДРАГИЋ ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: ИГОР МУСИЋ

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

2. Члан: АНДРИЈА ПАВЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 2. члана: БРАТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ

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: 013-102-165/2022



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 

НИШКА БАЊА, 

ДОМ КУЛТУРЕ, ЛАЗАРЕВО СЕЛО

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 Нишка Бања 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: БИЉАНА ЦВЕТКОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: СМИЉАНА СТАНКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ТАТЈАНА СТАМЕНКОВИЋ

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

- заменик 1. члана: СИНИША СТАНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: ЛАЗАР ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: БИЉАНА 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: 013-102-166/2022



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 

НИШКА БАЊА, 

ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ", НИКОЛА ТЕСЛА

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 Нишка Бања 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИЛЕНА ЗЛАТКОВИЋ

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

- заменик председника: ДАРКО МИЛОВАНОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СТОЈАНОВИЋ  САША

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 1. члана: МИЛОСАВ ПЕЈЧИЋ

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

2. Члан: НЕГОСЛАВ ЦВЕТАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: АЛЕКСАНДРА ЖИВКОВИЋ

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: 013-102-167/2022



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 

НИШКА БАЊА, 

ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ", НИКОЛА ТЕСЛА

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 Нишка Бања 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДАЛИБОР ШАБАНОВ

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

- заменик председника: ЈОВАНА ПЕТКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ИВИЦА РАНЂЕЛОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 1. члана: БРАТИСЛАВ МАРКОВИЋ

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

2. Члан: НИКОЛА  МИШИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 2. члана: ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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



2

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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-168/2022



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 

НИШКА БАЊА, 

ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ", СИЋЕВО

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 Нишка Бања 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЛИДИЈА ЋИРИЋ

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

- заменик председника: МАРИЈА ПРВУЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ГОРАН РИСТИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 1. члана: ТИЈАНА ПЕРИШИЋ

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

2. Члан: ТИХОМИР МИЛОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: НИКОЛА СЕЈМАНОВИЋ

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: 013-102-169/2022



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 

НИШКА БАЊА, 

ДОМ КУЛТУРЕ, ПРОСЕК

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 Нишка Бања 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МАРИЈА ПУНОШЕВАЦ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик председника: МИЛЕНА ЦВЕТКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ДАРКО НИКОЛИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ЧАСЛАВ СПАСИЋ

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

2. Члан: НИКИЦА МИЛОЈКОВИЋ

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

- заменик 2. члана: ЉИЉАНА ПЕЈЧИЋ

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.
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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: 013-102-170/2022



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 

НИШКА БАЊА, 

ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ", ОСТРОВИЦА

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 Нишка Бања 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: САЊА ПОПОВИЋ

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

- заменик председника: АНЂЕЛА СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЈАГОДА ДЕЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: СТЕФАНА СТАНОЈИЋ

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

2. Члан: МИЛИЦА МУСИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: РУЖИЦА 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.



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: 013-102-171/2022



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 НИШКА БАЊА, 

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ", БАНЦАРЕВО

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 Нишка 
Бања именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СИНИША КРСТИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: ИВИЦА СТАНКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СВЕТИСЛАВ ЖИВКОВИЋ

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

- заменик 1. члана: ДЕЈАН ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

2. Члан: НЕБОЈША СТОЈАНОВИЋ

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

- заменик 2. члана: ВЕКОСЛАВ КОЦИЋ

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: 013-102-172/2022



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 НИШКА БАЊА, 

МК "ЈЕЛАШНИЦА", ЈЕЛАШНИЦА

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 Нишка 
Бања именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ТАЊА МИТИЋ

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

- заменик председника: БРАНИСЛАВ РАНЂЕЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ВЛАДИМИР КРСТИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: МАРИЈА МАТЕЈИЋ

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

2. Члан: МИЛИЈАНА ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 2. члана: САЊА ЗЛАТАНОВИЋ

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: 013-102-173/2022



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 НИШКА БАЊА, 

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ", ЧУКЉЕНИК

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 Нишка 
Бања именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: НЕБОЈША СТАНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик председника: ИВАН СТОЈАНОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ДРАГАН МЛАДЕНОВИЋ

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

- заменик 1. члана: МИЛАН ПЕШИЋ

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

2. Члан: ЉУБИША МЛАДЕНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ДРАГАН 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: 013-102-174/2022



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 НИШКА БАЊА, 

МК "ДОЊА СТУДЕНА", ДОЊА СТУДЕНА

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 Нишка 
Бања именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИЉАН МУСИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: СЛАВИША РИСТИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЈОВИЦА МИТРОВИЋ

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

- заменик 1. члана: ДУШАН НИКОЛИЋ

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

2. Члан: МИЈОМИР СТАНОЈЕВИЋ

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

- заменик 2. члана: СЛАВОЉУБ МИЛЕНОВИЋ

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: 013-102-175/2022
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Р Е Ш Е Њ Е
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