
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 

ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ", НИШ, КЊАЖЕВАЧКА БР. 156

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДЕЈАН СЕРАФИМОВИЋ

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

- заменик председника: ТАЊА РИСТИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИОДРАГ ХАЏОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 1. члана: МИЛАН ВЛАДИМИРОВ

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

2. Члан: АНИТА БОГДАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: НАТАША СТАМЕНКОВИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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



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: 013-102-129/2022



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 

ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ", НИШ, КЊАЖЕВАЧКА БР. 156

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: НИКОЛА ПЕТКОВИЋ

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

- заменик председника: БИЉАНА МИТРОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: УРОШ СИМОНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 1. члана: АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЋ

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

2. Члан: ЖИВОЈИН ИЛИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ДАНИЈЕЛА РИСТИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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



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: 013-102-130/2022



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 

ПАНТЕЛЕЈ, 

МК "МОША ПИЈАДЕ", НИШ, КЊАЖЕВАЧКА БР. 120А

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: САША ТАСИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик председника: СТЕФАН РИСТИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ВЕСНА АНЂЕЛКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ИВА РАДОЊИЋ

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

2. Члан: ДАНИЈЕЛА НИКОЛИЋ

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

- заменик 2. члана: ВЕСНА 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: 013-102-131/2022



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 

ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ", НИШ, КЊАЖЕВАЧКА БР. 156

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ИВИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ

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

- заменик председника: ЈУЛИЈА ЂУРЂЕВАЦ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЗЛАТА ЈОВАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: КАТАРИНА СТАНКОВИЋ

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

2. Члан: ГОРАН САВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ДАЛИБОРКА АРИЗАНОВИЋ

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: 013-102-132/2022



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 

ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "ЧЕГАР", НИШ, ШКОЛСКА БР. 88

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: РАДЕ ТРИЧКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: БИЉАНА САВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: НАТАША ЦВЕТАНОВИЋ

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

- заменик 1. члана: РАТОМИР ВУКИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

2. Члан: СЛАВОЉУБ ПАУНОВИЋ

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

- заменик 2. члана: ГАБРИЈЕЛА ВАСИЉЕВИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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



2

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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-133/2022



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 

ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "ЧЕГАР", НИШ, ШКОЛСКА БР. 88

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: САША ПЕТРОНИЈЕВИЋ

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

- заменик председника: АНИТА АРСИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ДАНИЈЕЛА ТРИЧКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ДРАГАНА РАЈКОВИЋ

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

2. Члан: ОЛИВЕРА ВЕЛИЧКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 2. члана: АЛЕКСАНДРА ЖИВКОВИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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



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: 013-102-134/2022



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 

ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "ЧЕГАР", НИШ, ШКОЛСКА БР. 88

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: НАТАША ПЕТРОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик председника: ДУШКО ЖИВКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: РАДМИЛА ПОПОВИЋ

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

- заменик 1. члана: ДРАГОСЛАВ СТАМЕНКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: МИРЈАНА ПЕТРОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ДИНЕ СТОЈКОВ

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: 013-102-135/2022



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 

ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "ЊЕГОШ", НИШ, ПАНТЕЛЕЈСКА БР. 60

Р Е Ш Е Њ Е

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

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

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

1) ПРЕДСЕДНИК: МАРИЈА ЂОКИЋ

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

- заменик председника: ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЉИЉАНА МОМЧИЛОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 1. члана: ОЛИВЕРА ДОДИЋ

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

2. Члан: ЗВЕЗДАНА ОГЊАНОВИЋ-ПАНИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 2. члана: НЕНАД СПАСИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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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: 013-102-136/2022



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 

ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "ЊЕГОШ", НИШ, ПАНТЕЛЕЈСКА БР. 60

Р Е Ш Е Њ Е

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

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

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

1) ПРЕДСЕДНИК: МИЛОРАД СТОЈИЉКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: ДРАГАНА ЈАНКОВИЋ МИЛИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ

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

- заменик 1. члана: АЛЕКСАНДРА РИСТИЋ

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

2. Члан: ДЕЈАН ЈОВАНОВИЋ

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

- заменик 2. члана: ГОРАНА БЛАГОЈЕВИЋ

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: 013-102-137/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "ЊЕГОШ", НИШ, ПАНТЕЛЕЈСКА БР. 60

Р Е Ш Е Њ Е

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

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

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

1) ПРЕДСЕДНИК: ЉУБИША КРСТИЋ

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

- заменик председника: ДРАГИЦА КРСТИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: АНА МИЛЕТИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: МАРИЈА ИВКОВИЋ

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

2. Члан: СЛАВИЦА ПЕТРОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 2. члана: ИВАНА САВИЋ

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: 013-102-138/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "ЊЕГОШ", НИШ, ПАНТЕЛЕЈСКА БР. 60

Р Е Ш Е Њ Е

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

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

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

1) ПРЕДСЕДНИК: ГОРДАНА КАРЛИЧИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик председника: ИВАНА ПОПОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИЛИЦА АНЂЕЛКОВИЋ

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

- заменик 1. члана: МАРИНА МИЛОШЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

2. Члан: МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: ВЛАДИМИР ДИНИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије.
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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: 013-102-139/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "СТЕФАН НЕМАЊА", НИШ, КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ 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 12 у Градској општини Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДРАГАНА РАШИЋ

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

- заменик председника: МИЛАН ВУКИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МАРИНА ПАВЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: МИЛАН СИНГУРИЛОВИЋ

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

2. Члан: НИКОЛА ОГЊАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 2. члана: АЊА СТАНКОВИЋ

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: 013-102-140/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "СТЕФАН НЕМАЊА", НИШ, КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ 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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИЛАН НИКОЛИЋ

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

- заменик председника: НАТАША МИЛОЈКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: ЈОВАНА ПАРАВИНА

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

2. Члан: ДАНИЈЕЛА ЗЕНУЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: АНА АНГЕЛОВ

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: 013-102-141/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "СТЕФАН НЕМАЊА", НИШ, КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ 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 14 у Градској општини Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЈАСМИНА ВУЈАЧИЋ

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

- заменик председника: АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ИВАНА БАБИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 1. члана: ПРЕДРАГ ШЋЕКИЋ

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

2. Члан: ЈАНА ЉУБИСАВЉЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 2. члана: ВЛАДИМИР РАДОЈЕВИЋ

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: 013-102-142/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "СТЕФАН НЕМАЊА", НИШ, КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ 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 15 у Градској општини Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЕМИНА ЂОНИЋ

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

- заменик председника: ГАВРИЛО ЉУБИСАВЉЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: АЛЕКСАНДАР СПАСИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: МИЛЕНА МИТИЋ

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

2. Члан: АНЂЕЛА ПЕТРОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 2. члана: БОЈАНА ТОДОРОВИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-143/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "СТЕФАН НЕМАЊА", НИШ, КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ 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 16 у Градској општини Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: НАТАЛИЈА РАШИЋ

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

- заменик председника: ОЛГИЦА ВУЈАЧИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ВИОЛЕТА СПАСИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: НЕМАЊА ЛАКЕТИЋ

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

2. Члан: ОЛИВЕРА МИЛОЈИЋ

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

- заменик 2. члана: МИЛЕНА ТРЊАР

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: 013-102-144/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "СТЕФАН НЕМАЊА", НИШ, КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ 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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: НЕБОЈША ЛОВИЋ

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

- заменик председника: ВИШЊА СТОЈАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЛИДИЈА БУКУРИЋ

на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

- заменик 1. члана: МИЛАН МИЛАНОВ

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

2. Члан: ТАРА ЉУБИСАВЉЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 2. члана: МИЛИЦА МИЛОЈКОВИЋ

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: 013-102-145/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

МК "ДОЊА ВРЕЖИНА", ДОЊА ВРЕЖИНА, ОСМОГ КОНГРЕСА 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 18 у Градској општини Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МИЛОШ ПОТИЋ

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

- заменик председника: ИВАН МАРИНКОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИХАЈЛО ТАДИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: МИОДРАГ СТОЈКОВИЋ

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

2. Члан: СНЕЖАНА КРСТИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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



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: 013-102-146/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

МК "ДОЊА ВРЕЖИНА", ДОЊА ВРЕЖИНА, ОСМОГ КОНГРЕСА 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 19 у Градској општини Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СОЊА ИГИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: ЗОРАН БИВОЛАРЕВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ИВАНА ЋИРИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: МАРКО ЈОВАНОВИЋ

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

2. Члан: МИЛОШ СТАНКОВИЋ

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

- заменик 2. члана: ДРАГАН РАДОЊИЋ

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: 013-102-147/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ПРОСТОРИЈА ФК "ПРОЛЕТЕР", ДОЊА ВРЕЖИНА

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ВЕЛИБОР МИТИЋ

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

- заменик председника: ДРАГАНА ТОШИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЗЛАТИЦА СТОЈКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: БОЈАНА ТРИЧКОВИЋ

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

2. Члан: СЛОБОДАН ЂОРЂЕВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: ДИЈАНА ПОТИЋ

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: 013-102-148/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ", ДОЊА ВРЕЖИНА

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЈЕЛЕНА СТОЈИЉКОВИЋ САВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: РАДЕ ТУРАЊАНИН

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

- заменик 1. члана: МИЉАНА НИКОЛИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2. Члан: РУСОМИР ЦЕКИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: СОЊА БЕЦИЋ

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: 013-102-149/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ЗАДРУЖНИ ДОМ, ГОРЊА ВРЕЖИНА

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ПРЕДРАГ АНТИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: МАРИЈА ПРВУЛОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МАЈА ЗДРАВКОВИЋ

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

- заменик 1. члана: МАРКО РИСТИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

2. Члан: КРИСТИЈАН ЗДРАВКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: СЛАВИША РИСТИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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



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: 013-102-150/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "КАРАЂОРЂЕ", ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ, ПРОСВЕТНА 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 23 у Градској општини Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДАНИЦА ЂОРЂЕВИЋ

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

- заменик председника: СЛАВИША МАРКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ДРАГИЦА ЖИВАДИНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ЕМИЛИЈА ЂОРЂЕВИЋ

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

2. Члан: АЛЕКСАНДАР КРСТИЋ

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

- заменик 2. члана: ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ

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: 013-102-151/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "КАРАЂОРЂЕ", ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ, ПРОСВЕТНА 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 24 у Градској општини Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДРАГАН МИЛОВАНОВИЋ

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

- заменик председника: МИЛАН ЦВЕТКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЗОРАН  САВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: МИЛЕНА КРСТИЋ

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

2. Члан: ВИДОСЛАВ ЈОЦИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 2. члана: БРАТИСЛАВ МИТРОВИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-152/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ", МАЛЧА

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ТИЈАНА ВИДОЈКОВИЋ

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

- заменик председника: БРАНКА ВАНИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МАЈА МИШИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: МИЛИЦА НИЗНЕР

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

2. Члан: ЉУБИША ПАВЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: ИВАНА МИТРОВИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-153/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ДОМ КУЛТУРЕ, ПАСЈАЧА

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: АЛЕКСАНДРА БРЗАКОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: ЉУБИША МИЛИЈИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МИЛИЦА ВЕЛИЧКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик 1. члана: ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ

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

2. Члан: ТОМИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ

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

- заменик 2. члана: НЕНАД ЈАНКОВИЋ

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: 013-102-154/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

МК "ОРЕОВАЦ", ОРЕОВАЦ

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: БОРКО БОЖИНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: МИЛОШ ПЕТКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: НЕНАД МИХАЈЛОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 1. члана: ДЕЈАН ПЕТКОВИЋ

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

2. Члан: ЗОРАН ЛАЛИЋ

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

- заменик 2. члана: ГОРДАНА ФИШЋАГ

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: 013-102-155/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ЗАДРУЖНИ ДОМ, ЈАСЕНОВИК

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЖИВОМИР МИТИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: ЈЕЛЕНКО ЛУЧКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ВЛАСТИМИР МАРКОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 1. члана: ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ

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

2. Члан: БРАТИСЛАВ МИТИЋ

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

- заменик 2. члана: БРАТИСЛАВ ВАНИЋ

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.



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: 013-102-156/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ", ВРЕЛО

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МАРКО ЛИЛИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик председника: МИЛАН РАДЕНКОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СНЕЖАНА ПЕШИЋ

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

- заменик 1. члана: ПЕРИЦА ИЛИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: МИРОСЛАВ СТАМЕНКОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 2. члана: МИЛЕНА КОСТИЋ

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

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

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

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

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

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

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

3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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



2

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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

Председница

Данијела Милићевић

У Нишу, 23. марта 2022. године

Број: 013-102-157/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ВАТРОГАСНИ ДОМ, КАМЕНИЦА

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ВИТОМИР ПЕТКОВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик председника: ТОМИЦА ЂОРЂЕВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ДАРКО ЈАШАРЕВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик 1. члана: ЧАСЛАВ ЈОВАНОВИЋ

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

2. Члан: ДРАГАН БЛАГОЈЕВИЋ

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

- заменик 2. члана: МИЛЕНА ВУЧКОВИЋ

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: 013-102-158/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ЗАДРУЖНИ ДОМ, БРЕНИЦА

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ТИЈАНА РАДОЊИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик председника: ДРАГАНА ЂОКИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: МАРИНА ГОЦИЋ

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

- заменик 1. члана: ДЕЈАН ВУЧКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2. Члан: НИКОЛА ВОЈИНОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 2. члана: ЈОВАНА ПЕШИЋ

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: 013-102-159/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "КАРАЂОРЂЕ", ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ТАМАРА ЈОВАНОВИЋ

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

- заменик председника: ДРАГАН ЗЛАТАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: ЈЕЛЕНА ДУШАНОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјадемократска партија Србије

- заменик 1. члана: ДРАГАНА ИГИЋ

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

2. Члан: НИКОЛА БАНКОВИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 2. члана: НЕНАД ВУЛИЋ

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: 013-102-160/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ОШ "КАРАЂОРЂЕ", КНЕЗ 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 33 у Градској општини Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЈОВАН НИКОЛИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

- заменик председника: ИВАН СТОЈАНОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: БОБАН МИЛИЈИЋ

на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

- заменик 1. члана: МИЛЕНА СТОЈАНОВИЋ

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

2. Члан: САШКА СТАНКОВИЋ

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

- заменик 2. члана: ДАНИЈЕЛА БРАНКОВИЋ

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: 013-102-161/2022



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 ПАНТЕЛЕЈ, 

ДОМ КУЛТУРЕ, ЦЕРЈЕ

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 Пантелеј 
именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЉУБИША ВИДОЈКОВИЋ

на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

- заменик председника: СРЂАН МИЛЕНОВИЋ

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

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: СЛАВИША СТАНКОВИЋ

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

- заменик 1. члана: РАДМИЛА АРАНЂЕЛОВИЋ

на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

2. Члан: БОГОЉУБ ТИМОТИЈЕВИЋ

на предлог Посланичке групе ПУПС - "Три П"

- заменик 2. члана: АЛЕКСАНДАР ЛАЗИЋ

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: 013-102-162/2022
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