
На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

ТРГОВИНСКА ШКОЛА, НИШ, МАЈАКОВСКОГ БР. 2 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 5 у Градској општини Медијана, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- заменик члана: Александар Ђорђевић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-1/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. Године 
 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 37 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА, 

МК "ЧОКОТ", ЧОКОТ 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 37 у Градској општини Палилула, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- 10. члан: Оливера Стојановић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-2/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 22 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ,  

ДОМ КУЛТУРЕ, БЕРЧИНАЦ 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 22 у Градској општини Црвени Крст, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- 7. члан: Владимир Јовић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић - 
Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-3/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 32, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА, ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ",  
ДЕВЕТИ МАЈ, ТОПЛИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД БР. 137 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 32 у Градској општини Палилула, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- заменик члана: Душан Јоцић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић 
- Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-4/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 34, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА, ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ", МРАМОР 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 34 у Градској општини Палилула, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- заменик члана: Андријан Тасић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-5/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 35, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА, ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ", 
МРАМОРСКИ ПОТОК 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 35 у Градској општини Палилула, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- 8. члан: Јован Момчиловић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић - 
Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-7/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 41, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА, МК "ГОРЊЕ МЕЂУРОВО",  
ГОРЊЕ МЕЂУРОВО 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 41 у Градској општини Палилула, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- 10. члан: Стеван Гошић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић - 
Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-7/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 47, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА, ДОМ КУЛТУРЕ, ВУКМАНОВО 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 47 у Градској општини Палилула, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- 9. члан: Драган Родић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић - 
Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-8/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 48, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА, ЗАДРУЖНИ ДОМ, ДОЊЕ ВЛАСЕ 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 48 у Градској општини Палилула, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- 7. члан: Марко Марковић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић - 
Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-9/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 24, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, ОШ "БРАНИСЛАВ НУШИЋ",  
ДОЊА ТРНАВА 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 24 у Градској општини Црвени Крст, РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 

- 9. члан: Валерија Митровић,  

- заменик члана: Милана Злонога, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-10/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 17, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, ДОМ КУЛТУРЕ, КРАВЉЕ 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 17 у Градској општини Црвени Крст, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- 7. члан: Марина Поповска, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић - 
Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-11/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 20, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, МК "МИЉКОВАЦ", МИЉКОВАЦ 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 20 у Градској општини Црвени Крст, РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 

- 7. члан: Никола Станимировић, 
- заменик члана: Драгана Обрадовић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-12/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 21, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, ОШ "ЛЕЛА ПОПОВИЋ", ПАЉИНА 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 21 у Градској општини Црвени Крст, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- 8. члан: Славиша Миленковић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-13/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 23, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, ОШ "БРАНИСЛАВ НУШИЋ",  
ГОРЊА ТРНАВА 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 23 у Градској општини Црвени Крст, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- 8. члан: Богомир Николић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић - 
Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-14/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 28, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, ОШ "ИВО АНДРИЋ", ЧАМУРЛИЈА 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 28 у Градској општини Црвени Крст, РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 

- 10. члан: Тијана Стојановић,  

- заменик члана: Мирослава Стефановић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-15/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 29, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, ОШ "БРАНИСЛАВ НУШИЋ", 
СЕЧАНИЦА 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 29 у Градској општини Црвени Крст, РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 

- 9. члан: Душан Рајовић, 

- заменик члана: Звонимир Стојановић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-16/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 32, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ, ОШ "ПРВИ МАЈ", ВРТИШТЕ 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 32 у Градској општини Црвени Крст, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- 8. члан: Срђан Стојиљковић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић - 
Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-17/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ 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 

 
 1. У бирачком одбору у 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, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- заменик члана: Никола Ђорђевић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-18/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1,  

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

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 1 у Градској општини Нишка Бања, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- заменик члана: Бранка Пенић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-19/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2,  

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

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 2 у Градској општини Нишка Бања, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- заменик члана: Горана Илић Ангеловски, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-20/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НИШКА БАЊА, ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ",  
ПРВА КУТИНА 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 3 у Градској општини Нишка Бања, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- заменик члана: Милица Костадиновић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-21/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НИШКА БАЊА, ДОМ КУЛТУРЕ, ЛАЗАРЕВО СЕЛО 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 4 у Градској општини Нишка Бања, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- 10. члан: Матија Величковић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић 
- Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-22/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НИШКА БАЊА, ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ", 
НИКОЛА ТЕСЛА 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 5 у Градској општини Нишка Бања, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- заменик члана: Петар Симеуновић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-23/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НИШКА БАЊА, ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ", 
НИКОЛА ТЕСЛА 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 6 у Градској општини Нишка Бања, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- заменик члана: Ненад Величковић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-24/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 9, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НИШКА БАЊА, ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ", 
ОСТРОВИЦА 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 9 у Градској општини Нишка Бања, РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 

- 10. члан: Марина Костадиновић, 

- заменик члана: Станиша Илић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-25/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 10, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НИШКА БАЊА, ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ", БАНЦАРЕВО 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 10 у Градској општини Нишка Бања, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- заменик члана: Илија Јовановић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-26/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 11, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НИШКА БАЊА, МК "ЈЕЛАШНИЦА", ЈЕЛАШНИЦА 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 11 у Градској општини Нишка Бања, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- заменик члана: Милан Митић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић 
- Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-27/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12, 

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НИШКА БАЊА, ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ", ЧУКЉЕНИК 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 12 у Градској општини Нишка Бања, РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 

- 11. члан: Никола Рајовић, 

- заменик члана: Милош Илијић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-28/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ 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 НИШКА БАЊА, ДОМ КУЛТУРЕ, ГОРЊА СТУДЕНА 

 
 1. У бирачком одбору у 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 Нишка Бања, РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 

- 11. члан: Милош Ђорђевић 

- заменик члана: Милена Миленковић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије, од 29.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-29/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 17, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА,  

НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, НИШ, СТАНОЈА БУНУШЕВЦА ББ 

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 17 у Градској општини Палилула, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- заменик члана Миодраг Ранђеловић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, од 30.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-30/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



На основу члана 32. став 1 тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање 
лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30. марта 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И 
ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. 

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 23, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА,  

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

 
 1. У бирачком одбору у сталном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. 
године за бирачко место број 23 у Градској општини Палилула, РАЗРЕШАВА СЕ: 

- 4. члан: Горан Стаменковић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, од 30.3.2022. године. 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика, члан, 
односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу може се променити на 
захтев овлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања. 

 Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика 
члана бирачког одбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти. 

 У складу са наведеним, а на основу благовремено поднетог предлога овлашћеног 
предлагача, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења. 

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. 

Број: 013-148-6-31/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
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