
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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 
- У СТАЛНОМ САСТАВУ - 

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

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ МЕДИЈАНА 

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

 
 1. Мења се Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и 
њихових заменика у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године за 
бирачко место број 8 у Градској општини Медијана, број 013-102-8/2022 од 23. марта 
2022. године, тако што се у бирачки одбор: 

- уместо ИРЕНЕ ТОДОРОВИЋ за 2. ЧЛАНА именује: МАРИНА МИТРОВИЋ, на предлог 
начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања од 30. марта 2022. године; 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

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

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

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

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

Број: 013-148-4-1/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. Године 
 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 



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

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 
- У СТАЛНОМ САСТАВУ - 

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

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 26 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ МЕДИЈАНА 

ОШ „ЦАР КОНСТАНТИН“, НИШ, ВЕЛИКОТРНОВСКА БР.4 

 
 1. Мења се Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и 
њихових заменика у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године за 
бирачко место број 26 у Градској општини Медијана, број 013-102-26/2022 од 23. марта 
2022. године, тако што се у бирачки одбор: 

- уместо ДАМЊАНКЕ ЂОКИЋ за ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА именује: СРЂАН ШАКИЋ, 
на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања од 30. марта 
2022. године; 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

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

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

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

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

Број: 013-148-4-2/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   Данијела Милићевић 



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

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 
- У СТАЛНОМ САСТАВУ - 

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

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 34, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА, 

ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ", МРАМОР 

 
 1. Мења се Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и 
њихових заменика у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године за 
бирачко место број 34 у Градској општини Палилула, број 013-102-82/2022 од 23. марта 
2022. године, тако што се у бирачки одбор: 

- уместо ДРАГАНЕ ЈОВАНОВИЋ за ЗАМЕНИКА 2. ЧЛАНА именује: АЛЕКСАНДРА 
СТЕФАНОВИЋ, на предлог начелника Градске управе за органе Града и грађанска 
стања од 30. марта 2022. године; 
 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

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

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

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

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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



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

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 
- У СТАЛНОМ САСТАВУ - 

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

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 32 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ 

ОШ "ПРВИ МАЈ", ВРТИШТЕ 

 
 1. Мења се Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и 
њихових заменика у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године за 
бирачко место број 32 у Градској општини Црвени Крст, број 013-102-128/2022 од 23. 
марта 2022. године, тако што се у бирачки одбор: 

- уместо СТЕВАНА ЖИВКОВИЋА за ЧЛАНА именује: ЗОРАН РАДУЛОВИЋ, на предлог 
начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања од 30. марта 2022. године; 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

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

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

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

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

Број: 013-148-4-5/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
 



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

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 
- У СТАЛНОМ САСТАВУ - 

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

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 38, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ МЕДИЈАНА, 

МК "ЧАИР", НИШ, ЦАРА ДУШАНА БР. 35 

 
 1. Мења се Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и 
њихових заменика у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године за 
бирачко место број 38 у Градској општини Медијана, број 013-102-38/2022 од 23. марта 
2022. године, тако што се у бирачки одбор: 

- уместо БРАНКИЦE МИЉКОВИЋ за ЗАМЕНИКA 2. ЧЛАНА именује: НАТАША ЋИРИЋ, 
на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу" од 28. марта 2022. 
године; 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

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

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

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

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

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

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 



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

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 
- У СТАЛНОМ САСТАВУ - 

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

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 13, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА, 

НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, НИШ, СТАНОЈА БУНУШЕВЦА ББ 

 
 1. Мења се Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и 
њихових заменика у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године за 
бирачко место број 13 у Градској општини Палилула, број 013-102-61/2022 од 23. марта 
2022. године, тако што се у бирачки одбор: 

- уместо МИЛИЦE ЈОВАНОВИЋ-ШТИБРИЋ за ЗАМЕНИКA ПРЕДСЕДНИКА именује: 
ЉУБИШA ВЕЉИЋ, на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу" од 
28. марта 2022. године; 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

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

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

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

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

Број: 013-148-4-7/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 



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

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 
- У СТАЛНОМ САСТАВУ - 

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

ГОДИНЕ, 
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 14, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА, 

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

 
 1. Мења се Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и 
њихових заменика у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године за 
бирачко место број 14 у Градској општини Палилула, број 013-102-62/2022 од 23. марта 
2022. године, тако што се у бирачки одбор: 

- уместо ЉУБИШЕ ВЕЉИЋА за ЗАМЕНИКA 1. ЧЛАНА именује: ЈЕЛЕНA 
МИЛОВАНОВИЋ, на предлог Посланичке групе "Александар Вучић - за нашу децу" од 
28. марта 2022. године; 

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

 3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања. 

О б р а з л о ж е њ е 

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

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

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

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

Број: 013-148-4-8/2022 
У Нишу, 30. марта 2022. године 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 
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