
На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 15. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 9. став 1. тачка 2. Пословника 
Градске изборне комисије Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 13/2022), 

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

донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

НИШ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ 

 
 1. СЛАВОЉУБУ САВИЋУ, пензионеру из Ниша, ПРЕСТАЈЕ функција заменика 
члана Градске изборне комисије Ниш у проширеном саставу, по сили закона. 

 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 

 Члан 32. став 1. тачка 2) Закона о избору народних посланика прописује да 
локална изборна комисија именује, разрешава и констатује престанак функције чланова 
и заменика чланова органа за спровођење избора. 

 Славољуб Савић је, на предлог председника Народне скупштине, Решењем 
Републичке изборне комисије 02 број 013/822-22 од 23.3.2022. године именован за 
заменика члана бирачког одбора за бирачко место број 29 у Градској општини Палилула, 
ОШ „Бранко Миљковић“, Ниш, Љубомира Николића 3. Именовани је, на предлог 
КОАЛИЦИЈЕ БОРИС ТАДИЋ – АЈМО ЉУДИ, Решењем Градске изборне комисије Ниш 
број 013-106/2022 од 24.3.2022. године именован за заменика члана Градске изборне 
комисије Ниш у проширеном саставу. 

 Чланом 15. Закона о избору народних посланика прописано је да исто лице не 
може бити члан двају органа за спровођење избора. Ако је једно лице именовано у више 
органа за спровођење избора, по сили закона му престаје функција у оном органу у 
којем је касније именовано. 

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

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

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

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
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