
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 

ПАЛИЛУЛА, 

МАШИНСКА ШКОЛА НИШ, НИШ, ШУМАДИЈСКА БР. 1А

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МАРИЈА ИЛИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: НИНОСЛАВ МИЛОРАДОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ГОРАН ЂУРИЋ

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

- заменик 1. члана: ЗОРАН АЈЕРОВИЋ

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

2. Члан: МИЛИВОЈЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ

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

- заменик 2. члана: АЛЕКСА СЕКУЛОВИЋ

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: 013-102-49/2022



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 

ПАЛИЛУЛА, 

МАШИНСКА ШКОЛА НИШ, НИШ, ШУМАДИЈСКА БР. 1А

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МАРКО МАРКОВИЋ

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

- заменик председника: МИЛЕНА ПЕТРОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЂУРЂИЦА СТАНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ДЕЈАН ДЕМИЋ

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

2. Члан: ЗОРАН ЂУКИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 2. члана: МИЛЕНА БОГДАНОВИЋ

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: 013-102-50/2022



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 

ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ", НИШ, БУБАЊСКИХ ХЕРОЈА 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 3 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: РАНКО НЕШИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик председника: ДАНИЦА ТОМАШЕВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: АНДРИЈАНА ЈАНКОВИЋ

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

- заменик 1. члана: АНА АРСЕНИЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

2. Члан: ДАНИЈЕЛ БЛАГОЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: МАРКО ВУЧКОВИЋ

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: 013-102-51/2022



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 

ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ", НИШ, БУБАЊСКИХ ХЕРОЈА 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 4 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: АЛЕКСАНДАР ТАСИЋ

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

- заменик председника: ВУКИЦА ЖИВКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: АНЂЕЛА ЈОРГИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: ЈЕЛЕНА МИЛУНОВИЋ

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

2. Члан: БРАНКО СТОШИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 2. члана: АЛЕКСАНДАР РАКИЋ

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: 013-102-52/2022



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 

ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ", НИШ, БУБАЊСКИХ ХЕРОЈА 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 5 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ

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

- заменик председника: ЈОВАНА САВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ДРАГИЦА РАДИЧЕВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: СНЕЖАНА ВАКИЋ

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

2. Члан: СЛАЂАНА БАЧАНИН

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: СЛАВИЦА 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.
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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: 013-102-53/2022



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 

ПАЛИЛУЛА, 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА", НИШ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 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 6 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИЛОШ ЖИВКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: ДАНКА РАНЂЕЛОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: БОЖИДАР СТАНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: АНА ИЛИЋ

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

2. Члан: МИЛОШ МИЛАНОВИЋ

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

- заменик 2. члана: ДЕЈАН  ДЕНИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-54/2022



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 

ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "КРАЉ ПЕТАР ПРВИ"', НИШ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ИВАНА КНЕЖЕВИЋ СПАСОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: МИЛЕНА СТАНКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЉУБИША РАНЂЕЛОВИЋ

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

- заменик 1. члана: МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: МИОМИР МИЛИЋЕВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 2. члана: МАРИЈА 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: 013-102-55/2022



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 

ПАЛИЛУЛА, 

МК "БУБАЊ", НИШ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА БР. 8

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИЛОШ СТАНОЈЕВИЋ

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

- заменик председника: МИРА МИЛОЈЕВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЗОРАН ЈЕРЕМИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: МАРИЈА КРСТИЋ

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

2. Члан: ЉУБИЦА ЖИВКОВИЋ

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

- заменик 2. члана: НИКОЛА СТОЈАДИНОВИЋ

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: 013-102-56/2022



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 

ПАЛИЛУЛА, 

ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ", НИШ, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 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 9 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: КСЕНИЈА ЂОРЂЕВИЋ

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

- заменик председника: ДРАГОСЛАВ НИКОЛИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МАРИЈА ГАЈИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 1. члана: ЗОРИЦА ПАНТИЋ

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

2. Члан: АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 2. члана: МИЛЕНА САВИЋ МИТИЋ

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: 013-102-57/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ", НИШ, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 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 10 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ВЕСНА КЕПИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: ТАМАРА БОГДАНОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ТАМАРА ЛАЗИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: СНЕЖАНА УСЕНОВИЋ

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

2. Члан: ИВАНА ЋИРКОВИЋ

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

- заменик 2. члана: ВИОЛЕТА МИЛОЈКОВИЋ

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.
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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: 013-102-58/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ", НИШ, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 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 11 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ВИОЛЕТА ЂОРЂЕВИЋ

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

- заменик председника: МАРИЈА СТОЈАНОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИЛАН ГАЈИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: СТЕФАН МИЛОВАНОВИЋ

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

2. Члан: ЈОВАНА ВЕЛИЧКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ДЕЈАН 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.
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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: 013-102-59/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ", НИШ, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 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 12 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДАНИЈЕЛА МИЉКОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: АНТОНИО ВЕЛИЧКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: АЛЕКСАНДАР АНАСТАСОВ

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

- заменик 1. члана: ДРАГАНА РАКИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2. Члан: ЈЕЛЕНА СТЕФАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ЈЕЛЕНА МАСЛАКОВИЋ

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: 013-102-60/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, НИШ, СТАНОЈА БУНУШЕВЦА 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 13 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИРЈАНА МАРИНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: МИЛИЦА ЈОВАНОВИЋ-ШТИБРИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЈЕЛЕНА АНДРЕЈЕВИЋ

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

- заменик 1. члана: ИВАН МАКСИМОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

2. Члан: ДРАГИЦА СИНАДИНОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: ДАНИЈЕЛА ТОДОРОВИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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



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: 013-102-61/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

МК "РАСАДНИК", НИШ, СТАРЦА ВУЈАДИНА 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 14 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ВЛАДИМИР РАДОСАВЉЕВИЋ

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

- заменик председника: ЗВОНИМИР ПЕРИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: НЕВЕНА ВЕЉКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ЉУБИША ВЕЉИЋ

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

2. Члан: БОГОСЛАВ СТАНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: МИЛАН БОГДАНОВИЋ

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: 013-102-62/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "КОЛЕ РАШИЋ", НИШ, ВАСЕ ЧАРАПИЋА БР. 8Б

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: НИКОЛА МИЛАНОВИЋ

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

- заменик председника: ЗОРАНА МАРИНКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ЈЕЛЕНА РАДОСАВЉЕВИЋ

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

2. Члан: МАРИЈА МИТИЋ

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

- заменик 2. члана: ТАТЈАНА ТАСИЋ

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.
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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: 013-102-63/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "КОЛЕ РАШИЋ", НИШ, ВАСЕ ЧАРАПИЋА БР. 8Б

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ПРЕДРАГ СТАМЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик председника: БОРИСЛАВ ШУКЛЕТА

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: САШКА СТЕФАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: МИЛИЦА ГАШИЋ

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

2. Члан: РАДОСЛАВ БОГДАНОВИЋ

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

- заменик 2. члана: ЗОРАН МИТИЋ

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: 013-102-64/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, НИШ, СТАНОЈА БУНУШЕВЦА 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 17 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЈЕЛЕНА ЋИРИЋ

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

- заменик председника: АЛЕКСАНДАР БАТАЊАЦ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СЛАЂАНА ПЕРИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: РУЖИЦА ПЕТРОВИЋ

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

2. Члан: НЕНАД БЛАЖЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: СРЂАН ЈОТЕВ

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: 013-102-65/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

МК "ПАЛИЛУЛА", НИШ, БАРСКА 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 18 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: НИКОЛА ПАНИЋ

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

- заменик председника: МАЈА СТАМЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЗОРИЦА ЦВЕТКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: МАЈА МОШИЋ

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

2. Члан: ЉИЉАНА САВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: ЉУБИША МИШИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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



2

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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-66/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

МК "ПАЛИЛУЛА", НИШ, БАРСКА 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 19 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: НЕБОЈША АНТИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: ДАНИЈЕЛА ПАВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИРОСЛАВА РАНЂЕЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 1. члана: НИКОЛА МИЛОШЕВИЋ

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

2. Члан: ИВАН СТОЈАНОВИЋ

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

- заменик 2. члана: СЛОБОДАН ЂУКИЋ

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: 013-102-67/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

МК "ПАЛИЛУЛА", НИШ, БАРСКА 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 20 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МАРЈАН НИКОЛИЋ

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

- заменик председника: СЛАЂАНА РИСТИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИЛАН МИТИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 1. члана: БОЈАНА МАРКОВИЋ

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

2. Члан: СНЕЖАНА ЧАРАПИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 2. члана: ПЕТАР ЗЛАТКОВИЋ

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: 013-102-68/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ - МИКА", НИШ, ШАБАЧКА БР. 20

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: АЛЕКСАНДАР ЦЕНИЋ

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

- заменик председника: МИЛОШ ПЕТКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СРЂАН НИКОЛИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: НАТАЛИЈА ЈАЊИЋ

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

2. Члан: САРА СРЕЈИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 2. члана: НОВИЦА МАРИНКОВИЋ

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: 013-102-69/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ - МИКА", НИШ, ШАБАЧКА БР. 20

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: НЕБОЈША ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик председника: МИЛАН КОЦИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЛАЗАР ЛАЗАРЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ

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

2. Члан: МИРОСЛАВ СПАСИЋ

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

- заменик 2. члана: ЗОРИЦА ТРИФУНОВИЋ

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: 013-102-70/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ - МИКА", НИШ, ШАБАЧКА БР. 20

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ИВАНА ПЕТКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик председника: ЈОВИЦА ВЕЛИЧКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: НАТАЛИЈА ЋИРИЋ

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

- заменик 1. члана: ЗЛАТИНА МАНИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: ДУШАН МИЛОШЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 2. члана: ЗОРИЦА 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.
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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: 013-102-71/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ", НИШ, ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА БР. 3

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДЕСИМИР РАНЂЕЛОВИЋ

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

- заменик председника: СРЂАН ЂЕРЂИНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИЛУТИН СТЕВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 1. члана: ВЛАДИМИР ИЛИЋ

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

2. Члан: ТАМАРА НЕДЕЉКОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 2. члана: АНИТА АЛИЋ

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: 013-102-72/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ", НИШ, ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА БР. 3

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: АЛЕКСАНДРА ЈАНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик председника: БОЈАН  СТАМЕНОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИРЈАНА СУДИМАЦ-ПАВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 1. члана: ТАМАРА АНТИЋ

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

2. Члан: СЛАВИЦА ЦОЛИЋ

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

- заменик 2. члана: АЛЕКСАНДАР БЛАГОЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-73/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ", НИШ, ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА БР. 3

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЈОВИЦА ЗДРАВКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: МИЛОШ МЛАДЕНОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МАРИНА ВУЛИН

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

- заменик 1. члана: ЛАЗАР СТАНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

2. Члан: БРАНКИЦА ЋИРИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: МИЛЕНА 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: 013-102-74/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ", НИШ, ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА БР. 3

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИЛАН СТАНОЈКОВИЋ

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

- заменик председника: ВЕСНА ЋИРИЋ-МАРКОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ДУШИЦА СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ВЛАДИМИР СТАНИЋ

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

2. Члан: МИЛАН ЦВЕТАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 2. члана: МАРИЈА РАДОВАНОВИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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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: 013-102-75/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ", НИШ, ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА БР. 3

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: САША ШАГРИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: ГОРДАНА РИСТИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ

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

- заменик 1. члана: ЈЕЛЕНА ЛИЛИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: ПРЕДРАГ МИТРОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 2. члана: АЛЕКСАНДРА СТАНОЈЕВИЋ

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: 013-102-76/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ", НИШ, ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА БР. 3

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЈЕЛЕНА СТОЈИЉКОВИЋ-ЈОВАНОВИЋ

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

- заменик председника: ВЛАДАН ЦВЕТКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СЛАВИЦА ЦАЛИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: МИЉАНА МАРКОВИЋ

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

2. Члан: СНЕЖАНА МИЈОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 2. члана: МАЈА 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: 013-102-77/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ", СУВИ ДО

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: БОЈАН РАНЂЕЛОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: ЉУБОДРАГ МИЛЕНКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЗОРАН МЕТИЋ

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

- заменик 1. члана: САША БЛАГОЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: ЈАСМИНА ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ЗОРАН БЛАГОЈЕВИЋ

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: 013-102-78/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ", ДЕВЕТИ МАЈ, ТОПЛИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД БР. 137

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДРАГАН СТОЈКОВИЋ

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

- заменик председника: Милан Ђокић

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ДРАГАН СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 1. члана: АНА СТОЈКОВИЋ

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

2. Члан: ЈЕВРЕМ ИЛИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ЈОВАН МАКСИМОВИЋ

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: 013-102-79/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ", ДЕВЕТИ МАЈ, ТОПЛИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД БР. 137

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИРЈАНА СТОЈАНОВИЋ

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

- заменик председника: БОРИЦА КРСТИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СНЕЖАНА СТАВРИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: СУНЧИЦА НИКОЛИЋ

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

2. Члан: ЗОРАН МИЛЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 2. члана: ИВАН ТАСИЋ

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: 013-102-80/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ", НИШ, НАСЕЉЕ МИЛКА ПРОТИЋ, УЛ. ДРУГА 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 33 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДИЈАНА ДАМЊАНОВИЋ

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

- заменик председника: МАРИНА ВУКАДИНОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: НИКОЛА ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 1. члана: ИВАН РАЈЧИЋ

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

2. Члан: ЦВЕТАН МИЛОЈКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ТАМАРА РАТКОВИЋ

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: 013-102-81/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ", МРАМОР

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: КОКАН СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик председника: АНДРИЈАНА РАДИВОЈЕВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: БРАНИСЛАВ ЦВЕТАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ЈАГОДА НЕДЕЉКОВИЋ

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

2. Члан: МИЛИЦА СТОЈАНОВИЋ

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

- заменик 2. члана: ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ

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: 013-102-82/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ", МРАМОРСКИ ПОТОК

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ГАБРИЈЕЛА СПАСИЋ

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

- заменик председника: ДРАГАН СТОЈИЉКОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЗВОНИМИР ИВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: ДРАГОСЛАВ СТАМЕНКОВИЋ

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

2. Члан: МИРОСЛАВ МИТКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: СТОЈАН ИВАНОВИЋ

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: 013-102-83/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ", КРУШЦЕ

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: АЛЕКСАНДАР ДАМЊАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: СТЕФАН ЦВЕТКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ

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

- заменик 1. члана: МИЉАН ЋИРИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

2. Члан: МАРИЈА ШТИБРИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 2. члана: САША 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: 013-102-84/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

МК "ЧОКОТ", ЧОКОТ

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИРОЉУБ СПАСИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: ЉИЉАНА СТОЈАНОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: КРИСТИЈАН КОСТОВ

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

- заменик 1. члана: ДЕЈАН СТАНКОВИЋ

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

2. Члан: НЕБОЈША МАРКОВИЋ

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

- заменик 2. члана: ТАМАРА МЛАДЕНОВИЋ

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: 013-102-85/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

МК "ЛАЛИНАЦ", ЛАЛИНАЦ

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ИГОР РАКИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик председника: ЖАРКО МЛАДЕНОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МАРИНА ТРАЈКОВИЋ

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

- заменик 1. члана: ДРАГАНА ЂОРЂЕВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2. Члан: СРЂАН ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: МАРИЈАНА 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: 013-102-86/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

КУЋА МИХАЈЛОВИЋ СРБОЉУБА, ЛАЛИНАЦ

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: НОВИЦА СТАЈИЋ

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

- заменик председника: ГОЈКО СТЕФАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЗОРАН ЋИРИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: САЊА ЗДРАВКОВИЋ

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

2. Члан: ЛАЗАР АЛЕКСИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 2. члана: ДЕЈАН 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: 013-102-87/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

МК "ДОЊЕ МЕЂУРОВО", ДОЊЕ МЕЂУРОВО

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МАРКО ЋИРИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: АНДРИЈА СТЕВАНОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ИВИЦА ДЕНИЋ

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

- заменик 1. члана: ЖАРКО РАЈКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: ЗОРАН СТАМЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: ДРАГОСЛАВ ТОДОРОВИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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



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: 013-102-88/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

МК "ГОРЊЕ МЕЂУРОВО", ГОРЊЕ МЕЂУРОВО

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЛЕНА АРСИЋ-МАНИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: ЈОВАНА АНТИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЉУБИША ЦВЕТАНОВИЋ

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

- заменик 1. члана: МАРИЈА СТОЈАНОВИЋ

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

2. Члан: КРИСТИНА МИЉКОВИЋ

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

- заменик 2. члана: ЗОРАН ДИМИТРИЈЕВИЋ

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: 013-102-89/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ", БУБАЊ 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 42 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СТОЈАДИН СТАЈИЋ

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

- заменик председника: ВЛАДИМИР ДОШЉАК

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИРОСЛАВ СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 1. члана: ДРАГОСЛАВ ТОДОРОВИЋ

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

2. Члан: ЗОРАН ТОДОРОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ЈОВАН ВЕЉКОВИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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



2

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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-90/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "КРАЉ ПЕТАР ПРВИ" - НОВИ ОБЈЕКАТ ШКОЛЕ, ПАСИ ПОЉАНА, НОВОПРОЈЕКТОВАНА 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 43 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДРАГИША ПЕТКОВИЋ

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

- заменик председника: ГОРДАНА МИЛИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СЛАВИША СТАМЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 1. члана: МАРКО МИЛКИЋ

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

2. Члан: СЛОБОДАН МИЛЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- 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: 013-102-91/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "КРАЉ ПЕТАР ПРВИ" - НОВИ ОБЈЕКАТ ШКОЛЕ, ПАСИ ПОЉАНА, НОВОПРОЈЕКТОВАНА 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 44 у Градској општини Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МАРКО СТАМЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик председника: ГОРИЦА СТАНКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: РАДОЈИЦА ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ВАСО БАЧКО

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

2. Члан: ИВАНА МИТИЋ

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

- заменик 2. члана: ВЕЛИБОР РАДУЛОВИЋ

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: 013-102-92/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ", ГАБРОВАЦ

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИОДРАГ ЂОРИЋ

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

- заменик председника: БРАНИСЛАВ ЖИВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ДУШАН СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: НИКОЛА ЈОЦИЋ

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

2. Члан: ГОРДАНА ЦВЕТАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ДАНИЈЕЛА СУЉИЋ

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: 013-102-93/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ", БЕРБАТОВО

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЈОВИЦА РИСТИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: БИЉАНА КРСТИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИЛАН СТОЈИЋ

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

- заменик 1. члана: ВИДОЈЕ СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

2. Члан: ИВИЦА СТЕФАНОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 2. члана: САША ОЧАУШАНИН

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: 013-102-94/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ДОМ КУЛТУРЕ, ВУКМАНОВО

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МАРИЈА ЗЛАТКОВИЋ

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

- заменик председника: МАРТИНА ЦВЕТКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МАРИНА МАРКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ДРАГОСЛАВ МИЈАЛКОВИЋ

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

2. Члан: ЧАСЛАВ РИСТИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 2. члана: ВЕСНА 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: 013-102-95/2022



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 ПАЛИЛУЛА, 

ЗАДРУЖНИ ДОМ, ДОЊЕ ВЛАСЕ

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 Палилула 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СЛАВОЉУБ МИШИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик председника: АНА ЂОРЂЕВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СЛАВИША МИЛОЈКОВИЋ

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

- заменик 1. члана: НЕНАД МИЛАНОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2. Члан: МИЛОШ ПЕТРОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 2. члана: НИКОЛА 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.
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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: 013-102-96/2022
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