
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ДУШАН РАДОВИЋ" , НИШ, ЂЕРДАПСКА БР. 45

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини1 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

1

) уместо САША АРИЗАНОВИЋ за заменика члана именује СТАНКО МАРКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

) уместо ДЕЈАН СТОЈАНОВИЋ за члана именује АЛЕКСАНДАР ИЛИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

1



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ДУШАН РАДОВИЋ", НИШ, ЂЕРДАПСКА БР. 45

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини3 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

3

) уместо СЛАЂАНА КОСТИЋ за заменика члана именује НЕМАЊА МИШИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо МАРКО ДИМИТРИЈЕВИЋ за заменика члана именује МАРИНА ОБРАДОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

2



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ДУШАН РАДОВИЋ", НИШ, ЂЕРДАПСКА БР. 45

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини4 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

4

) уместо ГОРАН ЂОРЂЕВИЋ за члана именује НИКОЛА СТЕВАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

) уместо АНИЦА ЦВЕТАНОВИЋ за заменика члана именује НАТАША БОГОСАВЉЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

3



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ТРГОВИНСКА ШКОЛА, НИШ, МАЈАКОВСКОГ БР. 2

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини5 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

5

) уместо ДАЛИБОР ЛАЗОВИЋ за заменика члана именује СТЕФАН БУКВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо КАТАРИНА СТАНОЈЕВИЋ за заменика члана именује УРОШ СТОЈКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

4



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
МК "МЕДИЈАНА" , НИШ, БРАНКА МИЉКОВИЋА БР. 1

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини6 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

6

) уместо НЕНАД ИВКОВИЋ за заменика члана именује МАРКО СИМОНОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 7 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
МК "МЕДИЈАНА" , НИШ, БРАНКА МИЉКОВИЋА БР. 1

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини7 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

7

) уместо ВЛАДАН ЖИВКОВИЋ за члана именује ГОРИЦА АТАНАСИЈЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо МИЉАНА ЦВЕТАНОВИЋ за заменика члана именује МИЛАН СТЕВАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

2.

) уместо ИВАНА ДИМАНОВСКА-МИЛОСАВЉЕВИЋ за члана именује МАРИЈА ВУЈОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ДУШАН РАДОВИЋ" , НИШ, ЂЕРДАПСКА БР. 45

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини8 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

8

) уместо МИЛИЦА ЛАЗИЋ за заменика члана именује АЊА СУБОТИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 9 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ЋЕЛЕ КУЛА" , НИШ, РАДНИХ БРИГАДА 28

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини9 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

9

) уместо ПЕТАР СТАНКОВИЋ за заменика члана именује ИВИЦА ЈОВАНОВСКИ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

) уместо АЛЕКСАНДРА ШОБОТ за члана именује СВЕТЛАНА МИЛИСАВЉЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

2.

) уместо СРЂАН СТАНКОВИЋ за заменика члана именује ВЕРА ПЕТРОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

„АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА“   „ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM - 
ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE” од 28.03.2022 године

3.

) уместо СТЕФАН БОГДАНОВИЋ за заменика члана именује ЛАЗАР ЈОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

4.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

8



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 10 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ЋЕЛЕ КУЛА" , НИШ, РАДНИХ БРИГАДА 28

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини10 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

10

) уместо АНДРИЈАНА МИЛЕНКОВИЋ за заменика члана именује НАТАЛИЈА МИЉКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

9



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 11 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ЋЕЛЕ КУЛА" , НИШ, РАДНИХ БРИГАДА 28

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини11 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

11

) уместо МАРИНА ЈОЦИЋ за заменика члана именује КРИСТИНА ТРИЧКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА од 30.03.2022 године

1.

) уместо ЛУНА ДЕНКОВ за заменика члана именује МИЛИЦА МИЋУНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

2.

) уместо МИЛЕНА МАРКОВИЋ за заменика члана именује АНЕТА ДЕВЕЏИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

3.

) уместо УРОШ ЗДРАВКОВИЋ за заменика члана именује МИЛЕНКОВИЋ САША

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 30.03.2022 године

4.

) уместо БОЈАН ТОШИЋ за заменика члана именује ТАМАРА БОГДАНОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

5.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

10



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ЋЕЛЕ КУЛА" , НИШ, РАДНИХ БРИГАДА 28

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини12 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

12

) уместо НИКОЛА ВУЛЕВИЋ за члана именује МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ - МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ, ПАВЛЕ БИХАЛИ ГАВРИН (СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ, СРПСКО 
РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ, ПОКРЕТ ГРКА СРБИЗА) од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

11



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 13 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ЋЕЛЕ КУЛА" , НИШ, РАДНИХ БРИГАДА 28

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини13 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

13

) уместо ИВИЦА ЈОВАНОВСКИ за заменика члана именује МИЛЕНА ТОДОРОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

12



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 14 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ВАТРОГАСНИ ДОМ, НИШ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР. 56

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини14 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

14

) уместо СТЕФАН ВЕЉКОВИЋ за члана именује МАРИЈАНА ПУНГЕРШАР

на предлог подносиоца Изборне листе

РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ - МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ, ПАВЛЕ БИХАЛИ ГАВРИН (СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ, СРПСКО 
РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ, ПОКРЕТ ГРКА СРБИЗА) од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 15 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
МК "БОЖИДАР АЏИЈЕ", НИШ, БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА БР. 26

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини15 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

15

) уместо ФИЛИП НИКОЛИЋ за заменика члана именује СТРАХИЊА СТОЈАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ за заменика члана именује АНА ВИРИЈЕВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

2.

) уместо АЛЕКСА РИСТИЋ за члана именује ЉУБИНКА РАЈКОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

МИШЕ ВАЦИЋА за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 16 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
МК "БОЖИДАР АЏИЈЕ", НИШ, БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА БР. 26

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини16 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

16

) уместо ЈОВАНА ВЕЛИЧКОВИЋ за члана именује ЂУРЂИНА РАДИВОЈЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

) уместо ИСИДОРА РАДИВОЈЕВИЋ за заменика члана именује ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

2.

) уместо АЛЕКСАНДРА МИТРОВИЋ за заменика члана именује АНА РАДОЈКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

БОРИС ТАДИЋ – АЈМО ЉУДИ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – НОВА СТРАНКА – 1 ОД 5 МИЛИОНА – 
ТОЛЕРАНЦИЈА СРБИЈЕ – „УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ“ – БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА – 
BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA – СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА од 30.03.2022 године

3.

) уместо АНА ВИРИЈЕВИЋ за члана именује ВЛАДИМИР ВЕЉКОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

4.

) уместо ДРАГАН СТЕФАНОВИЋ за заменика члана именује САЊА ЦАКИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

5.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 17 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "СВЕТИ САВА" , НИШ, ГАРСИЈА ЛОРКЕ БР. 1

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини17 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

17

) уместо МИЛОШ ИВАНОВИЋ за заменика члана именује МИЛОШ МИТИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

) уместо МАША ТАСИЋ за заменика члана именује СОЊА ПУРИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА ЗА СРБИЈУ - Српска коалиција НАДА -Национално демократска алтернатива- 
Демократска странка Србије (ДСС) - За Краљевину Србију (МОНАРХИСТИ) - Војислав Михаиловић од 30.03.2022 
године

2.

) уместо ФИЛИП ЉУМОВИЋ за заменика члана именује МАРИЈА ИВАНОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 18 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "СВЕТИ САВА" , НИШ, ГАРСИЈА ЛОРКЕ БР. 1

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини18 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

18

) уместо ВЕРИЦА СТОЈИЉКОВИЋ за заменика члана именује МИЛЕНА НИКОЛИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

1.

) уместо СНЕЖАНА АЏИЋ за заменика члана именује МАЈА ВОЈИНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 19 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "СВЕТИ САВА" , НИШ, ГАРСИЈА ЛОРКЕ БР. 1

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини19 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

19

) уместо ДУШАН ДИМИТРИЈЕВИЋ за члана именује МИЛОШ БОШКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо ЂОРЂЕ НИКОЛИЋ за члана именује СЛАЂАНА ВИДОЈЕВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

2.

) уместо СЛАВИЦА ВЕЉКОВИЋ за заменика члана именује ИВАНА СТОЈИЉКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ - МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ, ПАВЛЕ БИХАЛИ ГАВРИН (СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ, СРПСКО 
РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ, ПОКРЕТ ГРКА СРБИЗА) од 30.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 21 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "СВЕТИ САВА" , НИШ, ГАРСИЈА ЛОРКЕ БР. 1

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини21 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

21

) уместо ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ за заменика члана именује МИЛИЦА АЛЕКСИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо НИКОЛА ПРОЛЕ за члана именује НИКОЛА ТРИФУНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 23 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ВОЖД КАРАЂОРЂЕ" , НИШ, ВОЖДА КАРАЂОРЂА 29

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини23 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

23

) уместо МИЛОШ МИТИЋ за заменика члана именује МАРИЈА ЈОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо ВУК СТЕВАНОВИЋ за заменика члана именује ЂОРЂЕ НИКОЛИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 24 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ВОЖД КАРАЂОРЂЕ" , НИШ, ВОЖДА КАРАЂОРЂА 29

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини24 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

24

) уместо АЛЕКСАНДАР АНДРИЋ за члана именује ГОРДАНА АНТИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ - МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ, ПАВЛЕ БИХАЛИ ГАВРИН (СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ, СРПСКО 
РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ, ПОКРЕТ ГРКА СРБИЗА) од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 25 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
МК "МИЈА СТАНИМИРОВИЋ", НИШ, РЕНТГЕНОВА ББ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини25 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

25

) уместо ТАТЈАНА СТОЈАНОВИЋ за заменика члана именује ТЕОДОРА РАНЂЕЛОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

) уместо ВЕЉКО ПРОКИЋ за члана именује КАТАРИНА СТАНОЈЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић од 29.03.2022 године

2.

) уместо ЈАСНА ТОДОРОВИЋ за члана именује МАРКО ПАВЛОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

БОРИС ТАДИЋ – АЈМО ЉУДИ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – НОВА СТРАНКА – 1 ОД 5 МИЛИОНА – 
ТОЛЕРАНЦИЈА СРБИЈЕ – „УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ“ – БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА – 
BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA – СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА од 30.03.2022 године

3.

) уместо МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ за заменика члана именује ЛАЗАР ДЕНКОВ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

4.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 26 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ЦАР КОНСТАНТИН" , НИШ, ВЕЛИКОТРНАВСКА БР. 4

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини26 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

26

) уместо МЛАДЕН АРСИЋ за члана именује САША БАРЧИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић од 29.03.2022 године

1.

) уместо МИЛЕНА ЖИВАДИНОВИЋ за члана именује МИРЈАНА СТОЈИЉКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ - МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ, ПАВЛЕ БИХАЛИ ГАВРИН (СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ, СРПСКО 
РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ, ПОКРЕТ ГРКА СРБИЗА) од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 27 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ЦАР КОНСТАНТИН" , НИШ, ВЕЛИКОТРНАВСКА БР. 4

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини27 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

27

) уместо АНДРИЈА ЛАЗАРЕВИЋ за заменика члана именује АЛЕКСАНДАР ЛУКИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо АЛЕКСАНДРА ДАМЊАНОВИЋ за заменика члана именује МИРОСЛАВ МИЛОШЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

2.

) уместо ГОРАН ЦВЕТКОВИЋ за заменика члана именује ДРАГАНА МИТРОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

24



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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 28 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
УСТАНОВА ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НИШ, НИШ, ДЕВЕТЕ БРИГАДЕ БР. 10

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини28 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

28

) уместо МИЛАН ТРИЧКОВИЋ за заменика члана именује СЛАВОЉУБ ВИДЕНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

1.

) уместо ВЕСНА ЦОЛИЋ за заменика члана именује БОЈАНА СВЕТОЗАРЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 29 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "ДР МИОДРАГ ЛАЗИЋ", НИШ, ЗЕТСКА БР. 45

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини29 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

29

) уместо АНЂЕЛА РАНЂЕЛОВИЋ за заменика члана именује НЕНАД ИВКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

) уместо ЛАЗАР ДЕНКОВ за заменика члана именује БОЖИДАР ЈОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 30 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ШАХОВСКИ КЛУБ "НИШ", НИШ, ВОЈВОДЕ ТАНКОСИЋА БР. 9

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини30 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

30

) уместо ВАЊА БОЖИНОВИЋ за заменика члана именује ОЛИВЕРА СТОЈАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 31 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ШАХОВСКИ КЛУБ "НИШ" , НИШ, ВОЈВОДЕ ТАНКОСИЋА БР. 9

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини31 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

31

) уместо САША СТАНИМИРОВИЋ за заменика члана именује ИВАН ЂОРЂЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо ВАЊА СТОЈАНОВИЋ за члана именује ЧЕДОМИР СТАНКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

2.

) уместо СНЕЖАНА РАЈИЋ за члана именује НИНА РАДОЊИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

3.

) уместо ДРАГАНА РИСТИЋ за заменика члана именује МИЛИЦА МЛАДЕНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

4.

) уместо МИРЈАНА НИКОЛИЋ за заменика члана именује МАРИЈА ВЕЉИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

БОРИС ТАДИЋ – АЈМО ЉУДИ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – НОВА СТРАНКА – 1 ОД 5 МИЛИОНА – 
ТОЛЕРАНЦИЈА СРБИЈЕ – „УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ“ – БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА – 
BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA – СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА од 26.03.2022 године

5.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 32 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ВАТРОГАСНИ ДОМ , НИШ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР.56

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини32 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

32

) уместо ЗОРАН ИВАНОВИЋ за заменика члана именује МИЛИЦА МИЛЕНОВИЋ СТОЈИЛКОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

1.

) уместо ЉУБИША ЂУРИЋ за члана именује МАРКО СТЕФАНОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 33 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ , НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА БР. 23

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини33 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

33

) уместо МИЛИЦА СТАНКОВИЋ за заменика члана именује ЂОРЂЕ МИТИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо МАРИОЛА СТАМЕНКОВИЋ за члана именује САРА КРСТИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

2.

) уместо БОГДАН ЂОРЂЕВИЋ за заменика члана именује СВЕТЛАНА НЕШОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

3.

) уместо ТАМАРА БОГДАНОВИЋ за заменика члана именује ВАЊА СТОЈАНОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

4.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 34 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША, НИШ, НИКОЛЕ ПАШИЋА БР. 24

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини34 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

34

) уместо ОЛИВЕРА БОЖИЋ за члана именује САША ЂОРЂЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић од 30.03.2022 године

1.

) уместо СЛАЂАНА ПЕШИЋ за заменика члана именује ВЛАДИМИР   ЈОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 35 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ВОЖД КАРАЂОРЂЕ", НИШ, ВОЖДА КАРАЂОРЂА БР.29

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини35 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

35

) уместо АНГЕЛИНА ВУЈОВИЋ за члана именује ВЛАДИМИР РАДОЈКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо ЛАЗАР ЈОВИЋ за члана именује МИЛЕНА ДАМЈАНОВИЋ РАДУЛОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

2.

) уместо АЛЕКСАНДРА ЈЕВТИЋ за заменика члана именује ВАЛЕНТИНА МАРКОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 37 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "УЧИТЕЉ ТАСА", НИШ, УЧИТЕЉ ТАСИНА БР. 5

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини37 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

37

) уместо НЕМАЊА БРЗАКОВИЋ за заменика члана именује ЈОВАН СТОИЉКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ за заменика члана именује ВОЈИН ЂОРЂЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

2.

) уместо СТАНКО МАРКОВИЋ за заменика члана именује ЗОРАН ЖИВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 39 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "РАТКО ВУКИЋЕВИЋ", НИШ, РАТКА ВУКИЋЕВИЋА БР.5

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини39 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

39

) уместо АНА ПРОКИЋ за заменика члана именује ЛЕНКА ПАУНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо МИЛАН НЕШИЋ за заменика члана именује ДУШАН ЈОЦИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

2.

) уместо ЂОРЂЕ МИЛОШЕВИЋ за члана именује СНЕЖАНА НЕШИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

3.

) уместо САНДРО САЛИЈЕВИЋ за заменика члана именује МИЉКО ДУЊИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

4.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 40 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "РАТКО ВУКИЋЕВИЋ", НИШ, РАТКА ВУКИЋЕВИЋА БР.5

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини40 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

40

) уместо ЉУБИЦА МРДАКОВИЋ-ТОДОРОВИЋ за заменика члана именује КАТАРИНА ШОШО

на предлог подносиоца Изборне листе

„АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА“   „ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM - 
ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE” од 28.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 41 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" , НИШ, КРАЉЕВИЋА МАРКА БР. 13

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини41 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

41

) уместо ЈЕЛА АНДРИЋ за заменика члана именује МАРИОЛА СТАМЕНКОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 42 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" , НИШ, КРАЉЕВИЋА МАРКА БР. 13

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини42 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

42

) уместо ВУКАШИН ДИКИЋ за заменика члана именује САША СТАНОЈЕВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 43 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" , НИШ, КРАЉЕВИЋА МАРКА БР. 13

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини43 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

43

) уместо ВЛАСТА МЛАДЕНОВИЋ за заменика члана именује КРСТИЋ ГОРИЦА

на предлог подносиоца Изборне листе

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ од 28.03.2022 године

1.

) уместо МАРКО ЂОРЂЕВИЋ за заменика члана именује ГАВРИЛО ЂОКИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

2.

) уместо АЛЕКСАНДРА МИТИЋ за заменика члана именује САНДРА СТАЈИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

3.

) уместо ЗОРАН ЛАЗАРЕВИЋ за члана именује СТЕФАН ЖУЛОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

4.

) уместо ПРЕДРАГ ВЕЉКОВИЋ за заменика члана именује ЗОРАН ИВАНОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

5.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 44 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" , НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА БР. 49 А

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини44 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

44

) уместо АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ за заменика члана именује ЦОЊИЋ МАРИНА

на предлог подносиоца Изборне листе

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ од 28.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 45 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" , НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА БР. 49 А

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини45 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

45

) уместо ПЕТАР ЈОВАНОВИЋ за члана именује ДУШАН ПЕТРОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо АЛЕКСАНДРА ВАСИЋ за заменика члана именује МАЈА ЂОКИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

2.

) уместо МИРЈАНА ИВАНОВИЋ за члана именује ЛАЗАР ФИЛИПОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

БОРИС ТАДИЋ – АЈМО ЉУДИ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – НОВА СТРАНКА – 1 ОД 5 МИЛИОНА – 
ТОЛЕРАНЦИЈА СРБИЈЕ – „УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ“ – БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА – 
BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA – СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА од 26.03.2022 године

3.

) уместо МИРКО МАЛИНОВИЋ за заменика члана именује АНИТА ЦЕКИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

4.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 46 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" , НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА БР. 49 А

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини46 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

46

) уместо СТАНКО ХРИСТОВ за заменика члана именује КРСТИЋ АНАСТАСИЈА

на предлог подносиоца Изборне листе

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ од 28.03.2022 године

1.

) уместо БУДИМИР ИВАНОВИЋ за заменика члана именује МАРТИН ЂОРЂЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

БОРИС ТАДИЋ – АЈМО ЉУДИ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – НОВА СТРАНКА – 1 ОД 5 МИЛИОНА – 
ТОЛЕРАНЦИЈА СРБИЈЕ – „УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ“ – БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА – 
BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA – СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА од 26.03.2022 године

2.

) уместо АНИТА ЦЕКИЋ за члана именује МАРКО СТЕФАНОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 48 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Медијана

Text35:
ОШ "ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ" , БРЗИ БРОД, ПАВЛА СОФРИЋА БР. 30

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини48 Медијана

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

48

) уместо ВЕРИЦА СПАСИЋ за заменика члана именује ГОРАН СТЕВАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА од 30.03.2022 године

1.

) уместо САША ПОПОВИЋ за заменика члана именује ВУК ИГЊАТОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

2.

) уместо БРАНКА БОГДАНОВИЋ за заменика члана именује МИЛАН МАРКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

3.

) уместо БИЉАНА РАДОЈКОВИЋ за члана именује АНА НИКОЛИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

4.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

42



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
МАШИНСКА ШКОЛА НИШ, НИШ, ШУМАДИЈСКА БР. 1А

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини1 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

49

) уместо ИВИЦА АРАНЂЕЛОВИЋ за заменика члана именује ГОРАН СТАМЕНКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА од 30.03.2022 године

1.

) уместо СЕНКА АЛЕКСИЋ за заменика члана именује БОГОЈА СРБИНОСКИ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

2.

) уместо МИЛАН ЦЕНИЋ за заменика члана именује ИВАНА ТЕВДЕНИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
МАШИНСКА ШКОЛА НИШ, НИШ, ШУМАДИЈСКА БР. 1А

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини2 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

50

) уместо ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ за заменика члана именује МИЛАН ЦЕНИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

) уместо НИКОЛА ЈЕЗДИМИРОВИЋ за заменика члана именује ПЕТАР РИСТИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ" , НИШ, БУБАЊСКИХ ХЕРОЈА БР. 1

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини3 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

51

) уместо ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ за заменика члана именује БИЉАНА ЈОРДАНОВ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ" , НИШ, БУБАЊСКИХ ХЕРОЈА БР. 1

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини4 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

52

) уместо НИКОЛА ПЕЈЧИЋ за члана именује СУЗАНА ОГЊАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА од 30.03.2022 године

1.

) уместо МИЛОШ НЕШИЋ за заменика члана именује СТЕВАН СТАНКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

2.

) уместо ДАНИЈЕЛ БОГОСАВЉЕВИЋ за заменика члана именује ДАНИЈЕЛА ЉУБОМИРОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

3.

) уместо БИЉАНА ЈОРДАНОВ за члана именује МИРОСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

4.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ" , НИШ, БУБАЊСКИХ ХЕРОЈА БР. 1

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини5 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

53

) уместо ЈАНА МИКИЋ за заменика члана именује САНДРА МИХАЈЛОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

) уместо СЛОБОДАН ЦЕНИЋ за заменика члана именује ВЛАДИМИР ЦУЦИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

2.

) уместо ДАРКО МИТИЋ за заменика члана именује ДАНИЈЕЛА ЦВЕТКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

47



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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА", НИШ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА БР. 2 

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини6 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

54

) уместо ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ за члана именује ЂОРЂЕ МИХАЈЛОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

1.

) уместо ДУШАН СТАНКОВИЋ за заменика члана именује АНДРИЈАНА ЈОРГИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 7 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "КРАЉ ПЕТАР ПРВИ"', НИШ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА БР. 1

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини7 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

55

) уместо ВЛАДИМИР СТАНОЈЕВИЋ за заменика члана именује СТАНЧЕ НИКИЋ-ГУЛАН

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо ИРИНА ПЕШИЋ за заменика члана именује ЖИВОСЛАВ МИТРОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
МК "БУБАЊ" , НИШ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА БР. 8

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини8 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

56

) уместо МИРКО БОГДАНОВИЋ за заменика члана именује САША СТАНИМИРОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 9 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" , НИШ, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА БР. 1

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини9 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

57

) уместо БИЉАНА БЛАГОЈЕВИЋ за заменика члана именује ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА од 30.03.2022 године

1.

) уместо АЛЕКСАНДАР АРАНЂЕЛОВИЋ за члана именује ДРАГАН ПЕТРОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

51



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 10 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" , НИШ, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА БР. 1

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини10 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

58

) уместо МИЛОШ САВИЋ за члана именује БОБАН БОЖИНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА од 30.03.2022 године

1.

) уместо МИЛАН ТОШИЋ за заменика члана именује ГОРАН МИЛИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА од 30.03.2022 године

2.

) уместо КРИСТИНА ВЕЛИЧКОВИЋ за члана именује МАТЕЈА ЂОРИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

3.

) уместо ПЕТАР МЛАДЕНОВИЋ за заменика члана именује ЛАЗАР МЕШТЕРОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

4.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

52



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 11 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" , НИШ, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА БР. 1

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини11 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

59

) уместо МИЛОШ БАБИЋ за заменика члана именује ИВАН СТОЈАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

1.

) уместо МИЛОШ ЦВЕТКОВИЋ за члана именује МАРИНА ПЕТКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

„АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА“   „ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM - 
ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE” од 30.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

53



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" , НИШ, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА БР. 1

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини12 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

60

) уместо СВЕТЛАНА ЈОВАНОВИЋ за члана именује НЕМАЊА РАДУСИНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

) уместо НИКОЛА ВРАЧЕВИЋ за заменика члана именује МИОДРАГ ИЛИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

2.

) уместо ДУШАН СТАЈИЋ за члана именује ДРАГАНА МИТИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

3.

) уместо МАТЕЈА ПАВЛОВИЋ за члана именује НЕБОЈША МИЉКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ - МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ, ПАВЛЕ БИХАЛИ ГАВРИН (СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ, СРПСКО 
РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ, ПОКРЕТ ГРКА СРБИЗА) од 30.03.2022 године

4.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 13 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, НИШ, СТАНОЈА БУНУШЕВЦА ББ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини13 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

61

) уместо МИЛАН СИМИЋ за заменика члана именује ВЕСНА ЂОКИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 14 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
МК "РАСАДНИК", НИШ, СТАРЦА ВУЈАДИНА БР. 4

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини14 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

62

) уместо ДРАГАН   КОЦИЋ за члана именује МИОДРАГ РАНЂЕЛОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА од 30.03.2022 године

1.

) уместо БОРИС БОНЧИЋ за заменика члана именује ДУШАН СТАЈИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

2.

) уместо МИЛИЦА МИЛИВОЈЕВИЋ за заменика члана именује ДАНИЛО ПАВИЋЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

3.

) уместо БОРИС ТАКОВ за заменика члана именује МИШЕЛ МИЛИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

4.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

56



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 16 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "КОЛЕ РАШИЋ", НИШ, ВАСЕ ЧАРАПИЋА БР. 8Б

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини16 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

64

) уместо МИОДРАГ ИЛИЋ за заменика члана именује ПЕТАР СЕРАТЛИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

) уместо МИЛИЦА ЉУБИСАВЉЕВИЋ за заменика члана именује НИКОЛА ЈЕЗДИМИРОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 17 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, НИШ, СТАНОЈА БУНУШЕВЦА ББ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини17 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

65

) уместо АНЂЕЛА ВАСИЋ за заменика члана именује АЛЕКСАНДАР ЦВЕТКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

1.

) уместо БОРИС КУНДАЧИНА за заменика члана именује СИМОНА ЛАЗИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 18 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
МК "ПАЛИЛУЛА" , НИШ, БАРСКА ББ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини18 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

66

) уместо НЕНАД МИХАИЛОВИЋ за заменика члана именује БОРИС БОНЧИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

) уместо НЕМАЊА РАДУСИНОВИЋ за члана именује СВЕТЛАНА ЈОВАНОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

2.

) уместо БРАТИСЛАВ ИЛИЋ за заменика члана именује БОРИС КУНДАЧИНА

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 19 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
МК "ПАЛИЛУЛА" , НИШ, БАРСКА ББ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини19 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

67

) уместо ИВОНА НЕДЕЛКОВСКИ за заменика члана именује ДЕЈАН КРАСИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 20 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
МК "ПАЛИЛУЛА" , НИШ, БАРСКА ББ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини20 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

68

) уместо МИЛИЦА ЈОВАНОВИЋ за заменика члана именује МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо ДУБРАВКА ЗЛАТАНОВИЋ за заменика члана именује ЈЕЛЕНА ЈЕРОТИЈЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

2.

) уместо ДРАГАНА МИТИЋ за заменика члана именује МАРИЈА ЈОЦИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 21 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ - МИКА", НИШ, ШАБАЧКА БР. 20

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини21 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

69

) уместо АНДРИЈАНА ЈОРГИЋ за заменика члана именује ТЕОДОРА МИЛОШЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо МАРИЈА ЈОЦИЋ за заменика члана именује ЗОРАН ТОШИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

62



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 22 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ - МИКА", НИШ, ШАБАЧКА БР. 20

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини22 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

70

) уместо АЛЕКСАНДАР КОСТИЋ за заменика члана именује МИЛИЦА ТОШИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо ЗВОНКО ВЕЉКОВИЋ за члана именује БОГДАН РАДОСАВЉЕВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 23 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ - МИКА", НИШ, ШАБАЧКА БР. 20

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини23 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

71

) уместо ДЕЈАН ЈОТЕВ за заменика члана именује СТРАХИЊА ДИМИТРИЈЕВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 25 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ", НИШ, ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА БР. 3

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини25 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

73

) уместо ГОРИЦА НИКОЛИЋ за члана именује ДЕЈАН ФИЛИПОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА од 30.03.2022 године

1.

) уместо ЖАРКО ИЛИЋ за заменика члана именује МАРИЈА ТОМИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА од 30.03.2022 године

2.

) уместо ДАНИЕЛА ВЕЉКОВИЋ за заменика члана именује ДЕЈАН ЈОТЕВ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 26 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ", НИШ, ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА БР. 3

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини26 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

74

) уместо САНДРА МИХАЈЛОВИЋ за заменика члана именује НАТАША ЗЛАТКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

) уместо НАТАША ПЕТКОВИЋ за заменика члана именује МИРЈАНА МИЛОЈКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА ЗА СРБИЈУ - Српска коалиција НАДА -Национално демократска алтернатива- 
Демократска странка Србије (ДСС) - За Краљевину Србију (МОНАРХИСТИ) - Војислав Михаиловић од 30.03.2022 
године

2.

) уместо НИКОЛИЈА ПЕТРОВИЋ за заменика члана именује МОМЧИЛО ЦВЕТКОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 27 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ", НИШ, ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА БР. 3

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини27 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

75

) уместо НЕНАД   НИКОЛИЋ за заменика члана именује НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 28 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ", НИШ, ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА БР. 3

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини28 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

76

) уместо АЛЕКСАНДРА МИЛЕНКОВИЋ за заменика члана именује ЗОРАН МИЉКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо МАРКО МИТИЋ за члана именује АНДРИЈА ЗЛАТКОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 29 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ", НИШ, ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА БР. 3

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини29 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

77

) уместо АЛЕКСАНДРА ПАНЧИЋ за заменика члана именује ДАНИЈЕЛА ЂОРЂЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

1.

) уместо АНА ЛАЗАРЕВИЋ за заменика члана именује СВЕТЛАН ПЕТКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

БОРИС ТАДИЋ – АЈМО ЉУДИ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – НОВА СТРАНКА – 1 ОД 5 МИЛИОНА – 
ТОЛЕРАНЦИЈА СРБИЈЕ – „УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ“ – БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА – 
BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA – СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА од 26.03.2022 године

2.

) уместо НАТАША ЗЛАТКОВИЋ за заменика члана именује ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 30 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ", СУВИ ДО

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини30 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

78

) уместо БОЈАНА ТОМИЋ за заменика члана именује РАДОЈИЦА ШАРАЦ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо БРАНИСЛАВ СТАНОЈЕВИЋ за заменика члана именује НЕМАЊА ПЕТРОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

2.

) уместо НИКОЛА РАДУЛОВИЋ за заменика члана именује ВЕСЕЛИН ВАСОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

3.

) уместо МАРКО АНДРЕЈИЋ за члана именује ДАНИЦА ЈЕЛИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ - МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ, ПАВЛЕ БИХАЛИ ГАВРИН (СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ, СРПСКО 
РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ, ПОКРЕТ ГРКА СРБИЗА) од 30.03.2022 године

4.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

70



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 31 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" , ДЕВЕТИ МАЈ, ТОПЛИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД БР. 137

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини31 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

79

) уместо МИРОСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ за заменика члана именује ЛУКА МИТИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

) уместо АНА РАДОМИРОВИЋ за заменика члана именује ДУШАН СТАНКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

2.

) уместо СМИЉА ИЛИЋ за члана именује БИЉАНА ПЕТРОВ

на предлог подносиоца Изборне листе

БОРИС ТАДИЋ – АЈМО ЉУДИ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – НОВА СТРАНКА – 1 ОД 5 МИЛИОНА – 
ТОЛЕРАНЦИЈА СРБИЈЕ – „УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ“ – БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА – 
BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA – СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА од 30.03.2022 године

3.

) уместо АНДРИЈА ЗЛАТКОВИЋ за заменика члана именује ВЛАДАН ТАСЕВ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

4.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 32 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" , ДЕВЕТИ МАЈ, ТОПЛИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД БР. 137

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини32 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

80

) уместо МАРИЈА ИВАНОВИЋ за заменика члана именује БОЈАН ПЕТРОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 34 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" , МРАМОР

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини34 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

82

) уместо АЛЕКСАНДАР ВЕЉКОВИЋ за заменика члана именује ЉИЉАНА ИЛИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

73



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 36 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" , КРУШЦЕ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини36 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

84

) уместо ЉИЉАНА ИЛИЋ за заменика члана именује АЛЕКСАНДАР ВЕЉКОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

74



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 38 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
МК "ЛАЛИНАЦ", ЛАЛИНАЦ 

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини38 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

86

) уместо САША ЂОРЂЕВИЋ за члана именује ТОМИСЛАВ ТОШИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

75



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 39 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
КУЋА МИХАЈЛОВИЋ СРБОЉУБА, ЛАЛИНАЦ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини39 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

87

) уместо БОЈАН ПЕТРОВИЋ за заменика члана именује НИКОЛА ТОМИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

1.

) уместо ЉУБИША НЕШИЋ за члана именује БИЉАНА КРУНИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

76



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 40 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
МК "ДОЊЕ МЕЂУРОВО", ДОЊЕ МЕЂУРОВО

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини40 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

88

) уместо МИЛЕНА СТОЈАНОВИЋ за заменика члана именује ВЕСНА АРАНЂЕЛОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА ЗА СРБИЈУ - Српска коалиција НАДА -Национално демократска алтернатива- 
Демократска странка Србије (ДСС) - За Краљевину Србију (МОНАРХИСТИ) - Војислав Михаиловић од 30.03.2022 
године

1.

) уместо ГОРАН РИСТИЋ за члана именује БИЉАНА НЕДЕЉКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ - МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ, ПАВЛЕ БИХАЛИ ГАВРИН (СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ, СРПСКО 
РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ, ПОКРЕТ ГРКА СРБИЗА) од 30.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

77



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 41 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
МК "ГОРЊЕ МЕЂУРОВО", ГОРЊЕ МЕЂУРОВО

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини41 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

89

) уместо ВЕСНА АРАНЂЕЛОВИЋ за члана именује МИЛЕНА СТОЈАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА ЗА СРБИЈУ - Српска коалиција НАДА -Национално демократска алтернатива- 
Демократска странка Србије (ДСС) - За Краљевину Србију (МОНАРХИСТИ) - Војислав Михаиловић од 30.03.2022 
године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

78



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 42 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" , БУБАЊ СЕЛО

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини42 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

90

) уместо ПЕТАР МИЛОЈКОВИЋ за заменика члана именује ЉУБИША НЕШИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

79



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 43 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "КРАЉ ПЕТАР ПРВИ" - НОВИ ОБЈЕКАТ ШКОЛЕ, ПАСИ ПОЉАНА, НОВОПРОЈЕКТОВАНА ББ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини43 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

91

) уместо СУЗАНА ОГЊАНОВИЋ за члана именује САША ПЕШИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА од 30.03.2022 године

1.

) уместо КЕНЕДИ МУСА за заменика члана именује НОВИЦА МАРЈАНОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

80



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 44 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "КРАЉ ПЕТАР ПРВИ" - НОВИ ОБЈЕКАТ ШКОЛЕ, ПАСИ ПОЉАНА, НОВОПРОЈЕКТОВАНА ББ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини44 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

92

) уместо НЕМАЊА МИЛЕНКОВИЋ за заменика члана именује ЈАНКО МАРЈАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

81



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 45 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" , ГАБРОВАЦ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини45 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

93

) уместо МИЛИЦА СТАНКОВИЋ за заменика члана именује ДОБРИЦА ЖИВКОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

82



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 46 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Палилула

Text35:
ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" , БЕРБАТОВО

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини46 Палилула

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

94

) уместо ВАЛЕНТИНА ШТУЛИЋ за члана именује ЗОРИЦА МИТИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА – ЛОЖИОНИЦА , НИШ, 63. ПАДОБРАНСКЕ БРИГАДЕ ББ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини1 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

97

) уместо АЛЕКСАНДАР МИЛАНОВИЋ за члана именује СЛАВИША ИЛИЈИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА од 30.03.2022 године

1.

) уместо МИЛОШ   СТАЈИЋ за заменика члана именује МИЛАН ПОПОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

2.

) уместо ДРАГАН МИЦКИЋ за члана именује ЉУБИША ЗЛАТАНОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", НИШ, БЕОГРАДСКА БР. 2

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини2 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

98

) уместо АНКИЦА СТАНКОВИЋ за члана именује ВАЛЕРИЈА   МИТРОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

1.

) уместо САША ИСМАИЛОВИЋ за заменика члана именује МИЛАНА   ЗЛОНОГА

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

2.

) уместо ДУШАН МИЦКИЋ за заменика члана именује НЕНАД ПАВКОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", НИШ, БЕОГРАДСКА БР. 2

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини3 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

99

) уместо МИЛИЦА  ВЕЛИЧКОВИЋ за члана именује СТЕФАН ШЕАПОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ЕТШ "НИКОЛА ТЕСЛА", НИШ, АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА БР. 16

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини4 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

100

) уместо ЈАСМИНА КОЦИЋ за члана именује ТАМАРА ЂОКИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све од 30.03.2022 године

1.

) уместо СТЕФАН ВАНЧИЋ за заменика члана именује МИЛОШ РИСТИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

2.

) уместо МАРИЈА ЦВЕТКОВИЋ за члана именује ДРАГАН МИЦКИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ОШ "ИВО АНДРИЋ", НИШ, БРАНКА БЈЕГОВИЋА ББ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини5 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

101

) уместо МИЛИЈАНА ЂОРЂЕВИЋ за заменика члана именује БИЉАНА ПЕРИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све од 30.03.2022 године

1.

) уместо СТЕФАН ТОДОРОВИЋ за заменика члана именује ЛЕНА ПЕТРОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

2.

) уместо НЕБОЈША СТОЈИЉКОВИЋ за члана именује БИЉАНА САВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић од 29.03.2022 године

3.

) уместо ДИМИТРИЈЕ ВЕЛИЧКОВ за члана именује МАРТА МИТРОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

4.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ОШ "ИВО АНДРИЋ", НИШ, БРАНКА БЈЕГОВИЋА ББ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини6 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

102

) уместо БИЉАНА ВЕЛИЧКОВИЋ за члана именује НЕМАЊА МИЛЕНКОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 7 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
МК "БРАНКО БЈЕГОВИЋ" – САЛА 1, НИШ, ПРИБОЈСКА БР. 59

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини7 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

103

) уместо ТЕОДОРА РАНЂЕЛОВИЋ за заменика члана именује СТЕФАН ВАНЧИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 10 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ОШ "МИЛАН РАКИЋ" , МЕДОШЕВАЦ, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА БР. 60

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини10 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

106

) уместо ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋ за члана именује ТИЈАНА ПАУНОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 11 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
МК "ПОПОВАЦ", ПОПОВАЦ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини11 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

107

) уместо НИКОЛА НЕШИЋ за члана именује МАТИЈА СТОЈАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
МК "ПОПОВАЦ", ПОПОВАЦ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини12 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

108

) уместо СТЕФАН НИКОЛИЋ за члана именује ТОМИЦА РАДОЈКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ - МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ, ПАВЛЕ БИХАЛИ ГАВРИН (СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ, СРПСКО 
РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ, ПОКРЕТ ГРКА СРБИЗА) од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 13 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
САЛА ЗАДРУЖНОГ ДОМА, ХУМ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини13 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

109

) уместо ТИЈАНА ПАУНОВИЋ за члана именује МАТЕЈА ТЕОФИЛОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 15 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ДОМ КУЛТУРЕ, РУЈНИК

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини15 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

111

) уместо ЈОВИЦА АНЂЕЛКОВИЋ за заменика члана именује ПРЕДРАГ ЈОВАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

1.

) уместо ЈОВАНА ГРКОВИЋ за заменика члана именује САША ВЕЉКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ - МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ, ПАВЛЕ БИХАЛИ ГАВРИН (СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ, СРПСКО 
РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ, ПОКРЕТ ГРКА СРБИЗА) од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 16 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ОШ "ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ - МЛАЂИ", ЛЕСКОВИК

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини16 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

112

) уместо БРАНИМИР СТЕФАНОВИЋ за заменика члана именује ИВАНА ТРАЈКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 17 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ДОМ КУЛТУРЕ , КРАВЉЕ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини17 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

113

) уместо МИЛАН ДИМИТРИЈЕВИЋ за члана именује МИЛАН ТЕОФИЛОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо ДРАГАНА СТАНКОВИЋ за члана именује ВАЛЕНТИНА НИКОЛИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 18 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ЗАДРУЖНИ ДОМ , ПАЛИГРАЦЕ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини18 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

114

) уместо ЉУБИША ЗЛАТАНОВИЋ за члана именује ДАНИЈЕЛА СТАНКОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 19 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ОШ "ЛЕЛА ПОПОВИЋ" , ВЕЛЕ ПОЉЕ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини19 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

115

) уместо БОЈАН КИТАНОВИЋ за члана именује ИЛИЈА СТОЈКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 20 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
МК "МИЉКОВАЦ", МИЉКОВАЦ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини20 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

116

) уместо МАРЈАН ТОДОРОВИЋ за заменика члана именује ВЛАДИСЛАВА СТОЈИЉКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

„АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА“   „ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM - 
ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE” од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

100



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 21 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ОШ "ЛЕЛА ПОПОВИЋ" , ПАЉИНА

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини21 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

117

) уместо МИЉАН МИЛОШЕВИЋ за члана именује БОБАН ЖИВКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

101



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 22 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ДОМ КУЛТУРЕ , БЕРЧИНАЦ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини22 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

118

) уместо ГОРАН ПЕТРИЦ за заменика члана именује БОЈАН ПАВЛОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

БОРИС ТАДИЋ – АЈМО ЉУДИ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – НОВА СТРАНКА – 1 ОД 5 МИЛИОНА – 
ТОЛЕРАНЦИЈА СРБИЈЕ – „УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ“ – БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА – 
BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA – СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА од 28.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

102



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 23 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ОШ "БРАНИСЛАВ НУШИЋ" , ГОРЊА ТРНАВА

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини23 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

119

) уместо НИКОЛА ТОДОРОВСКИ за члана именује ФИЛИП ЈОВАНОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

103



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 24 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ОШ "БРАНИСЛАВ НУШИЋ" , ДОЊА ТРНАВА

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини24 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

120

) уместо МАРИНА МИТИЋ за члана именује ИВАН МИТИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 25 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ДОМ КУЛТУРЕ, ДОЊА ТОПОНИЦА

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини25 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

121

) уместо ВЕСНА ГОЈКОВИЋ за заменика члана именује ЈОВАН БОЈИЧИЋ

на предлог предлагача кандидата

МИШЕ ВАЦИЋА за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

1.

) уместо МИЛОВАН ГРКОВИЋ за заменика члана именује ЈОВАНА ГРКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ - МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ, ПАВЛЕ БИХАЛИ ГАВРИН (СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ, СРПСКО 
РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ, ПОКРЕТ ГРКА СРБИЗА) од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 27 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ДОМ КУЛТУРЕ , ГОРЊА ТОПОНИЦА

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини27 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

123

) уместо ЈОВАНА МАНЧИЋ за члана именује ЈОВАНА ДЕЈАНОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 28 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ОШ "ИВО АНДРИЋ" , ЧАМУРЛИЈА

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини28 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

124

) уместо ПРЕДРАГ ЂОРЂЕВИЋ за заменика члана именује ЈОВАНА МАНЧИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 30 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Црвени Крст

Text35:
ОШ "БРАНИСЛАВ НУШИЋ" , СУПОВАЦ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини30 Црвени Крст

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

126

) уместо МАЈА МИЛАДИНОВИЋ за члана именује ТЕОДОРА СТОЈАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо ДУШИЦА   ИЛИЋ ИВКОВИЋ за заменика члана именује ЗОРАНА МИРОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ" , НИШ, КЊАЖЕВАЧКА БР. 156

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини1 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

129

) уместо СЛАВИША ТАСИЋ за заменика члана именује ДРАГАНА ДУКИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА од 30.03.2022 године

1.

) уместо АЛЕКСАНДАР ЗДРАВКОВИЋ за заменика члана именује ДУШАН МИТИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

2.

) уместо КАТАРИНА ЖИВКОВИЋ за члана именује ИВАН ПАНТИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ" , НИШ, КЊАЖЕВАЧКА БР. 156

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини2 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

130

) уместо ДРАГАН СТАНУЛОВ за члана именује АЛЕКСАНДРА БОГОСАВЉЕВИЋ ЈОВАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо МИЛАН САВИЋ за заменика члана именује ФИЛИП СТОЈЕВ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
МК "МОША ПИЈАДЕ" , НИШ, КЊАЖЕВАЧКА БР. 120А

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини3 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

131

) уместо МИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ за заменика члана именује ЗОРИЦА ЖИВКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

1.

) уместо НАТАША МИЛЕНКОВИЋ за заменика члана именује ЗОРАН МАРИНКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 30.03.2022 године

2.

) уместо ИВАН ПАНТИЋ за члана именује ДАНИЈЕЛ ВЕСЕЛИНОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

3.

) уместо МАРКО КИТАНОВИЋ за заменика члана именује ВЛАДИМИР ЛЕВЕЦ

на предлог предлагача кандидата

МИШЕ ВАЦИЋА за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

4.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ" , НИШ, КЊАЖЕВАЧКА БР. 156

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини4 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

132

) уместо ВЕСНА ТАСИЋ за заменика члана именује ДЕЈАН СТОЈКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА од 30.03.2022 године

1.

) уместо ИВАН МАРКОВИЋ за члана именује ДАВИД ПЕТРОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

БОРИС ТАДИЋ – АЈМО ЉУДИ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – НОВА СТРАНКА – 1 ОД 5 МИЛИОНА – 
ТОЛЕРАНЦИЈА СРБИЈЕ – „УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ“ – БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА – 
BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA – СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА од 26.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 7 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ОШ "ЧЕГАР" , НИШ, ШКОЛСКА БР. 88

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини7 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

135

) уместо БОЈАН МИЉКОВИЋ за члана именује МАРИЈА ПЕРИШИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА ЗА СРБИЈУ - Српска коалиција НАДА -Национално демократска алтернатива- 
Демократска странка Србије (ДСС) - За Краљевину Србију (МОНАРХИСТИ) - Војислав Михаиловић од 30.03.2022 
године

1.

) уместо ДРАГАНА СТОЈАНОВИЋ за члана именује МИЛИЦА МИЛЕНКОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ОШ "ЊЕГОШ" , НИШ, ПАНТЕЛЕЈСКА БР. 60

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини8 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

136

) уместо ДЕЈАН ПЕРИЋ за заменика члана именује ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо ДИМИТРИЈЕ ГОЦИЋ за члана именује БРАТИСЛАВ БРКИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 9 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ОШ "ЊЕГОШ" , НИШ, ПАНТЕЛЕЈСКА БР. 60

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини9 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

137

) уместо НАДЕЖДА МИРЧИЋ за члана именује ЈОВАНА МИТИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 10 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ОШ "ЊЕГОШ" , НИШ, ПАНТЕЛЕЈСКА БР. 60

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини10 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

138

) уместо НАТАША ПЕРИЋ за заменика члана именује ЈЕЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 11 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ОШ "ЊЕГОШ" , НИШ, ПАНТЕЛЕЈСКА БР. 60

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини11 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

139

) уместо САША СПАСИЋ за заменика члана именује ЈЕЛЕНА РАКИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо СНЕЖАНА БАРАЋ-МИЛЕНКОВИЋ за заменика члана именује МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

117



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ОШ "СТЕФАН НЕМАЊА" , НИШ, КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ ББ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини12 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

140

) уместо ЈАСМИНА ПЕШИЋ за члана именује МИРЈАНА ЖИВКОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

118



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 13 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ОШ "СТЕФАН НЕМАЊА" , НИШ, КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ ББ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини13 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

141

) уместо ИВАНА ЖИВАНОВИЋ за члана именује СУЗАНА КРСТИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА ЗА СРБИЈУ - Српска коалиција НАДА -Национално демократска алтернатива- 
Демократска странка Србије (ДСС) - За Краљевину Србију (МОНАРХИСТИ) - Војислав Михаиловић од 30.03.2022 
године

1.

) уместо БРАТИСЛАВ БРКИЋ за заменика члана именује ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

119



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 14 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ОШ "СТЕФАН НЕМАЊА" , НИШ, КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ ББ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини14 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

142

) уместо САЊА ПОПОВИЋ за заменика члана именује САРА МЛАДЕНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић од 29.03.2022 године

1.

) уместо МИРОСЛАВ МИТИЋ за члана именује НИКОЛА СТАНКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

БОРИС ТАДИЋ – АЈМО ЉУДИ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – НОВА СТРАНКА – 1 ОД 5 МИЛИОНА – 
ТОЛЕРАНЦИЈА СРБИЈЕ – „УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ“ – БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА – 
BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA – СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА од 26.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

120



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 15 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ОШ "СТЕФАН НЕМАЊА" , НИШ, КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ ББ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини15 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

143

) уместо ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ за члана именује ЈАДРАНКА МОЈСИЛОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

1.

) уместо ПЕТАР ФИЛИПОВИЋ за члана именује МАРИЈА ЈАКИМОВСКИ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 19 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
МК "ДОЊА ВРЕЖИНА" , ДОЊА ВРЕЖИНА, ОСМОГ КОНГРЕСА БР. 1А

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини19 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

147

) уместо ДАНИЈЕЛ ВЕСЕЛИНОВИЋ за члана именује МАЈА ЈОВАНОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 20 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ПРОСТОРИЈА ФК "ПРОЛЕТЕР", ДОЊА ВРЕЖИНА

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини20 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

148

) уместо ЗОРИЦА СТОЈАНОВИЋ за члана именује АЛЕКСА БУКУРОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

БОРИС ТАДИЋ – АЈМО ЉУДИ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – НОВА СТРАНКА – 1 ОД 5 МИЛИОНА – 
ТОЛЕРАНЦИЈА СРБИЈЕ – „УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ“ – БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА – 
BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA – СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА од 26.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 21 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ" , ДОЊА ВРЕЖИНА

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини21 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

149

) уместо ИВАНА   СТАНКОВИЋ за заменика члана именује МИЛИЦА СТОЈАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

) уместо БРАТИСЛАВ ТРОЈИЋ за члана именује ТЕОДОРА ВУКАДИНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

2.

) уместо МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ за члана именује МИЛЕНА ПЕШИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 23 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ОШ "КАРАЂОРЂЕ" , ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ, ПРОСВЕТНА БР. 1

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини23 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

151

) уместо МАЈА ЈОВАНОВИЋ за заменика члана именује JEЛEНA БЛАГОЈЕВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

125



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 24 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ОШ "КАРАЂОРЂЕ" , ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ, ПРОСВЕТНА БР. 1

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини24 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

152

) уместо МИЛИЦА СТОЈАНОВИЋ за заменика члана именује ЈОВИЦА ПАУНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

126



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 27 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
МК "ОРЕОВАЦ", ОРЕОВАЦ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини27 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

155

) уместо МИЛАН ВИДОЈКОВИЋ за члана именује ЗОРАН БЛАГОЈЕВИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

127



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 28 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ЗАДРУЖНИ ДОМ, ЈАСЕНОВИК

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини28 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

156

) уместо МОМЧИЛО СТОЈАНОВИЋ за заменика члана именује НАТАЛИЈА МЛАДЕНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

128



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 30 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ВАТРОГАСНИ ДОМ, КАМЕНИЦА

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини30 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

158

) уместо АЛЕКСАНДАР ЏИГУМОВИЋ за заменика члана именује ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

1.

) уместо ПЕТАР РИСТИЋ за члана именује ЈАСМИНА ПЕШИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 30.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 32 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ОШ "КАРАЂОРЂЕ" , ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини32 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

160

) уместо ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ за члана именује НИКОЛА КРСТИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 34 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Пантелеј

Text35:
ДОМ КУЛТУРЕ, ЦЕРЈЕ

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини34 Пантелеј

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

162

) уместо САРА МЛАДЕНОВИЋ за члана именује МИЛОМИР МИТРОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Нишка Бања

Text35:
ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" , НИШКА БАЊА, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА БР. 14

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини1 Нишка Бања

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

163

) уместо МАРКО МИНКИЋ за заменика члана именује ДРАГАН СТЕФАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо НЕМАЊА АНГЕЛОВСКИ за члана именује МАРКО МИЈАЛКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Нишка Бања

Text35:
ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" , НИШКА БАЊА, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА БР. 14

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини2 Нишка Бања

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

164

) уместо СТЕФАН СТОИЧКОВ за члана именује МИЛАН МИТИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Нишка Бања

Text35:
ДОМ КУЛТУРЕ , ЛАЗАРЕВО СЕЛО

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини4 Нишка Бања

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

166

) уместо БОБАН ЖИВКОВИЋ за заменика члана именује МИРЈАНА СТОЈАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 30.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Нишка Бања

Text35:
ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" , НИКОЛА ТЕСЛА 

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини6 Нишка Бања

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

168

) уместо АНЂЕЛА БОГДАНОВИЋ за заменика члана именује СЛОБОДАН СЛОБОДЊАК

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

1.

) уместо УСАИН САЛИЈЕВИЋ за заменика члана именује ДАЛИБОР ЛУКИЋ

на предлог предлагача кандидата

МИШЕ ВАЦИЋА за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

2.

) уместо НЕБОЈША ЈОВАНОВИЋ за члана именује ЛАЗАР ПЕТКОВИЋ

на предлог предлагача кандидата

МИШЕ ВАЦИЋА за председника Републике Србије од 28.03.2022 године

3.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.
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Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 7 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Нишка Бања

Text35:
ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ", СИЋЕВО

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини7 Нишка Бања

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

169

) уместо ЛУКА СТОЈАНОВИЋ за члана именује АЛЕКСАНДРА КОСТИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све од 29.03.2022 године

1.

) уместо НОВИЦА НИКОЛИЋ за заменика члана именује ВЛАДАН СТОЈИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић

136



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Нишка Бања

Text35:
ДОМ КУЛТУРЕ, ПРОСЕК

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини8 Нишка Бања

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

170

) уместо ВЛАДАН ТАСЕВ за заменика члана именује ВАЛЕНТИНА СТАНКОВИЋ-ЦЕКИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

) уместо ЛУКА МИТИЋ за члана именује ДЕЈАН ДИКИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

2.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 10 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Нишка Бања

Text35:
ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" , БАНЦАРЕВО 

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини10 Нишка Бања

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

172

) уместо ФИЛИП ЈОВАНОВИЋ за заменика члана именује ТАТЈАНА ДИКИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 11 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Нишка Бања

Text35:
МК "ЈЕЛАШНИЦА", ЈЕЛАШНИЦА

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини11 Нишка Бања

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

173

) уместо ДЕЈАН ЧУПИЋ за заменика члана именује ПАВЛЕ ЦЕКИЋ

на предлог предлагача кандидата

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Нишка Бања

Text35:
ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" , ЧУКЉЕНИК

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини12 Нишка Бања

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

174

) уместо ДРАГАНА ИВКОВИЋ за заменика члана именује АЦА ЈОВАНОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све од 29.03.2022 године

1.

) уместо СТЕВАН СТАНКОВИЋ за заменика члана именује ВЛАДАН СТОЈИЉКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

2.

) уместо АНЂЕЛА ЗДРАВКОВИЋ за члана именује ЗОРАН ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска 
странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије 
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) од 29.03.2022 године

3.

) уместо РУЖА МИЛОШЕВИЋ за члана именује СТЕВАН ТАСИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС) од 30.03.2022 године

4.

            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 и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном 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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.
Број:  013-148-5-          /2022
У Нишу, 30. марта 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 13 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ Нишка Бања

Text35:
МК "ДОЊА СТУДЕНА", ДОЊА СТУДЕНА

             1. Мења се Решење о именовању чланова и заменика чланова 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         у Градској општини13 Нишка Бања

број 013-103-           /2022 од 23. марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор:

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 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА
- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

175

) уместо ЗОРАН ДЕМИРОВИЋ за члана именује НИКОЛА СТАНКОВИЋ

на предлог подносиоца Изборне листе

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све од 29.03.2022 године

1.

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 свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца проглашених изборних 
листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председника Републике, донета је одлука како је
 наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирач могу поднети приговор 
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

            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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом 5а Упутства за предлагање лица у 
бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан, односно заменик члана 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније
 три дана пре дана гласања.

ПРЕДСЕДНИЦА

   _____________________
   Данијела Милићевић
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