
На основу члана 30. став 4 и 32. став 1 тачка 2 Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5. и 9. Пословника Градске 
изборне комисије Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 13/22) 

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

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НИШ У 
ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ 

 

1. На предлог КОАЛИЦИЈЕ БОРИС ТАДИЋ – АЈМО ЉУДИ у Градску изборну комисију 
Ниш у проширеном саставу именујe се: 
 
- за заменика члана Вељко Јевтић, из Ниша. 
 
2. Ово решење објављује се на веб - презентацији Републичке изборне комисије. 

 
3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од наредног дана од 
дана доношења. 
 
                                                       О б р а з л о ж е њ е 
 

Члан 30 став 4 Закона о избору народних посланика прописује да члан односно 
заменик члана локалне изборне комисије у проширеном саставу који је разрешен, 
односно коме је престала функције по сили закона, може бити промењен на захтев 
подносиоца проглашене изборне листе на чији је предлог именован само док локална 
изборна комисија ради у проширеном саставу. 

Градска изборна комисија Ниша је на 17. седници од 30.марта 2022. године 
констатовала да је Славољубу Савићу престала функција заменика члана по сили закона, 
зато што је био именован у више органа за спровођење избора. 

Овлашћено лице КОАЛИЦИЈЕ БОРИС ТАДИЋ – АЈМО ЉУДИ, 30. марта 2022. 
године, доставило је предлог за именовање заменика члана Градске изборне комисије 
Ниш у проширеном саставу број 013-145/2022. 

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

Разматрајући поднети предлог, Градска изборна комисија Ниш утврдила је да је 
предлог дозвољен, уредан, благовремен и поднет од овлашћеног лица у складу са чим је 
донета одлука као 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: 013-148-3/2022 
У Нишу, 24. март 2022. године. 

 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 

 

        ПРЕДСЕДНИЦА       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Данијела Милићевић 

 


