
 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине БАРАЈЕВО, на седници одржаној 
23. марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1. У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
МК „АРНАЈЕВО“, АРНАЈЕВО,  БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 1 

 
 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 1. у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Лепомир Томић и  
- заменик члана: Радосав Богојевић, на предлог подносиоца Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Славољуб Петровић и  
- заменик члана: Дејан Илић на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Ивана Томић и  
- заменик члана: Драгица Петровић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági 
Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Милун Петровић и  
- заменик члана: Боривоје Лазаревић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Милан Радовановић и  
- заменик члана: Александар Марковић, на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА 
ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници; 

6. члан: Живомир Петровић и  
- заменик члана: Катарина Догањић, на предлог подносиоца Изборне листе МУФТИЈИН 
АМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN AMANET – 
Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić; 

7. члан: Радисав Минић и  
- заменик члана: Милан Лакић, на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – 
Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 

8. члан: Златан Нешић и  
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- заменик члана: Јасмина Марковић Ђорђевић, на предлог подносиоца Изборне листе 
Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски 
блок за обнову Краљевине Србије; 

9. члан: Зоран Борисављевић и 
- заменик члана: Горан Петровић, на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША 
за председника Републике Србије; 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 
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 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-1/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине БАРАЈЕВО, на седници одржаној 
23. марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2. У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-ВЕЛИКА САЛА, БАРАЈЕВО, СВЕТОСАВСКА бр.2 

 
 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 2. у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Снежана Марковић и  
- заменик члана: Миодраг Павловић, на предлог подносиоца Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Драган Бркић и  
- заменик члана: Живомир Стевановић,  на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Мила Новаковић и  
- заменик члана: Душан Стојмировић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági 
Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Милосава Шавија и  
- заменик члана: Саво Симић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Рајко Пузовић и  
- заменик члана: Љубиша 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); 

6. члан: Весна Михаиловић  
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; 
7. члан: Раде Радановић  
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на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска 
странка Заветници; 

8. члан: Амдија Мемети и  
- заменик члана: Иљаз Алијевић, на предлог подносиоца Изборне листе МУФТИЈИН 
АМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN AMANET – 
Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić; 

9. члан: Александра Вучетић и  
- заменик члана: Јасмина Тодоровић, на предлог подносиоца Изборне листе 
СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић 
(ЖЗС); 

10. члан: Снежана Томашевић и  
- заменик члана: Јасмина Новаковић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за 
обнову Краљевине Србије; 

11. члан:  Игор Ралевић  
на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике 
Србије; 

 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 



3 
 

подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-2/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине БАРАЈЕВО, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 
РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3. У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
ЛОВАЧКИ ДОМ, БАРАЈЕВО,  СВЕТОСАВСКА бр.378ц 

 
 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 3. у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Себастијан Алијевић и  

- заменик члана: Бобана Петковић, на предлог подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
– Заједно можемо све; 

2. члан: Љиљана Стевановић и  

- заменик члана: Раде Ивановић,  на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Зорица Савић и  

- заменик члана: Марко Којић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség-
Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Анђела Савић и  

- заменик члана: Филип Крсмановић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Милена Ђорђев и  

- заменик члана: Игор Цветковић, 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); 

6. члан: Мартин Тмушић 

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; 

7. члан: Владимир Николић  

на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка 
Заветници; 
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8. члан: Славко Антић и  

- заменик члана: Санела Бегић, на предлог подносиоца Изборне листе МУФТИЈИН АМАНЕТ – 
Странка правде и помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN AMANET – Stranka pravde i 
pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić; 

9. члан: Оливера Ђукић  

на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан 
Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 

10. члан: Зоран Васиљевић и  

- заменик члана: Јелена Ђорђевић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић - 
Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову Краљевине 
Србије; 

11. члан:  Никола Илић и 

- заменик члана: Дејан Ђуричин на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за 
председника Републике Србије; 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана органа за 
спровођење избора у проширеном саставу. 

 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, орган 
наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици 
чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања 
(став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких одбора може 
поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 

 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна комисија 
на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа се 
на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки предлагач 
проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, коалиција односно група 
грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и подносилац проглашене изборне листе 
у органе за спровођење избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и 
једног заменика члана (став 2). 

 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
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изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење избора у 
проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, односно иста 
група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и подносилац проглашене 
изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Београда и 
бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

 Број: 013-5-47-3/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

. 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине БАРАЈЕВО, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 
РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4. У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
OШ „ РАВНИ ГАЈ“, БАРАЈЕВО, ДУЈЕ ДАМЊАНОВИЋА БР.82 

 
 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 4. у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Немања Бркић и  

- заменик члана: Сњежана Пејић, на предлог подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Заједно можемо све; 

2. члан: Слободан Маринковић и  

- заменик члана: Миломир Ивановић,  на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Владан Петровић и  

- заменик члана: Александар Јовановић , на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági Magyar 
Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Милица Петровић и  

- заменик члана: Нада Нинковић –Ђокић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Милка Јовановић и  

- заменик члана: Владимир Деспотовић, 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); 

6. члан: Драгана Божић 

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; 

7. члан: Зорица Илић 

на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка 
Заветници; 
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8. члан: Невена Дамњановић и  

- заменик члана: Светислав Радивојевић на предлог подносиоца Изборне листе МУФТИЈИН 
АМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić; 

9. члан: Младен Ристовић  

на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан 
Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 

10. члан: Мирослав Илић и  

- заменик члана: Јелена Јовичић на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић - 
Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову Краљевине 
Србије; 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана органа за 
спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, орган 
наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне листе. 

 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици 
чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања 
(став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких одбора може 
поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна комисија 
на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа се 
на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки предлагач 
проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, коалиција односно група 
грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и подносилац проглашене изборне листе 
у органе за спровођење избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и 
једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење избора у 
проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, односно иста 
група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и подносилац проглашене 
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изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Београда и 
бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

 Број:013-5-47-4/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

. 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине БАРАЈЕВО, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 
РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5. У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
ОШ  „СРЕДЊИ КРАЈ“, БАРАЈЕВО, ШКОЛСКА БР.24 

 

 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 5. у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Добросав Јанковић и  

- заменик члана: Петар Дамњановић, на предлог подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Станица Мићовић и  

- заменик члана: Милета Јовановић,  на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Радослав Станковић и  

- заменик члана: Јасна Радивојевић,  на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági Magyar 
Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Боривоје Анђелковић и  

- заменик члана: Илијана Бероња,  на предлог подносиоца Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Милан Пантић и  

- заменик члана: Слободан Машић, 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); 

6. члан: Ненад Јовановић и  

- заменик члана: Наташа Милошевић, на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА 
ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници; 

8. члан: Душан Павловић  

на предлог подносиоца Изборне листе МУФТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) 
– Усаме Зукорлић/MUFTIJIN AMANET – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić; 
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9. члан: Михајло Ђукић  

на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан 
Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 

10. члан: Вељко Бижић и  

- заменик члана: Јелена Димитријевић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић 
- Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову Краљевине 
Србије; 

19. члан: Ненад Стеванчевић 

на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије; 

 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана органа за 
спровођење избора у проширеном саставу. 

 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, орган 
наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици 
чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања 
(став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких одбора може 
поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна комисија 
на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа се 
на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки предлагач 
проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, коалиција односно група 
грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и подносилац проглашене изборне листе 
у органе за спровођење избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и 
једног заменика члана (став 2). 

 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење избора у 
проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, односно иста 
група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и подносилац проглашене 
изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана. 
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 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Београда и 
бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

Број:013-5-47-5/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине БАРАЈЕВО, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 
РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6. У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
ОШ „ГЛУМЧЕВО БРДО“, БАРАЈЕВО, ГЛУМЧЕВО БРДО БР.456 

 
 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 6. у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Милисав Васиљевић и  

- заменик члана: Радомир Јовановић, на предлог подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Живомир Марковић и  

- заменик члана: Нада Ранковић,  на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Александар Симић и  

- заменик члана: Томислав Горуновић,  на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági Magyar 
Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Миломир Анђелковић и  

- заменик члана: Брацо Ђурђевић,  на предлог подносиоца Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Марко Стојановић и  

- заменик члана: Гордана 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); 

6. члан: Јадранка Величковић Анђелковић  

на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка 
Заветници; 

7. члан: Славиша Сремчевић и  

- заменик члана: Миливоје Радовановић,на предлог подносиоца Изборне листе МУФТИЈИН 
АМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić; 

8. члан: Светлана Ћешић и  
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- заменик члана: Татјана Цонев на предлог подносиоца Изборне листе МОРАМО – АКЦИЈА – 
Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић; 

9. члан: Богдан Стефановић  

на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан 
Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 

10. члан: Зоран Ристивојевић и  

- заменик члана: Милица Пузовић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић - 
Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову Краљевине 
Србије; 

 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана органа за 
спровођење избора у проширеном саставу. 

 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, орган 
наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици 
чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања 
(став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких одбора може 
поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна комисија 
на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа се 
на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки предлагач 
проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, коалиција односно група 
грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и подносилац проглашене изборне листе 
у органе за спровођење избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и 
једног заменика члана (став 2). 

 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење избора у 
проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, односно иста 
група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и подносилац проглашене 
изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана. 
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 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Београда и 
бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

Број:013-5-47-6/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине БАРАЈЕВО, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 
РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 7. У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Г.БРДО – ЛИПОВИЦА, БАРАЈЕВО, 29. НОВЕМБРА БР.100 

 

 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 7. у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Драган Горуновић и  

- заменик члана: Александар Јовановић, на предлог подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Златко Петровић и  

- заменик члана: Горан Лазаревић,  на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Огњен Ивановић и  

- заменик члана: Милисав Васиљевић,  на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági Magyar 
Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Милета Стеванчевић и  

- заменик члана: Радиша Јовановић,  на предлог подносиоца Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Софија Милновић и  

- заменик члана: Јордан Јанковић, 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); 

6. члан: Немања Петковић  

на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка 
Заветници; 

7. члан: Будимир Пантић 

 на предлог подносиоца Изборне листе МУФТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и помирења 
(СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN AMANET – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić; 

 

8. члан: Драган Рагуш и  
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- заменик члана: Бојана Новаковић, на предлог подносиоца Изборне листе МОРАМО – АКЦИЈА – 
Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић; 

9. члан: Ана Стефановић  

- заменик члана:  Дејан Јовановић, на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – 
Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 

10. члан: Дејан Сирковић и  

- заменик члана: Јелена Дишић на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић - 
Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову Краљевине 
Србије; 

11. члан: Маријана Илић  

на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије; 

 

 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана органа за 
спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, орган 
наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне листе. 

 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици 
чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања 
(став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких одбора може 
поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна комисија 
на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа се 
на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 

 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки предлагач 
проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, коалиција односно група 
грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и подносилац проглашене изборне листе 
у органе за спровођење избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и 
једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење избора у 
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проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, односно иста 
група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и подносилац проглашене 
изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Београда и 
бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

 Број: 013-5-47-7/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине БАРАЈЕВО, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 
РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8. У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
ДОМ КУЛТУРЕ, БАЋЕВАЦ, КОСМАЈСКИХ ПАРТИЗАНА БР.2 

 

 

 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 8. у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Саша Иконић и  

- заменик члана: Бранислав Радовановић,  на предлог подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Милорад Јаковљевић и  

- заменик члана: Зорица Бркић,  на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Вера Игњатовић и  

- заменик члана: Радмила Хаџић,  на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági Magyar 
Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Радован Новићевић и  

- заменик члана: Иван Планић,  на предлог подносиоца Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – 
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Викторија Петровић 

на предлог подносиоца  Изборне листе МУФТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и помирења 
(СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN AMANET – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić; 

6. члан: Дејан Тошевић и  

- заменик члана: Бојан Пејковић, на предлог подносиоца Изборне листе МОРАМО – АКЦИЈА – 
Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић; 

7. члан: Миломир Николић  
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 на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан 
Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 

8. члан: Милутин Васиљевић и  

- заменик члана: Александар Павловић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић 
- Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову Краљевине 
Србије; 

 

 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана органа за 
спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, орган 
наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици 
чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања 
(став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких одбора може 
поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна комисија 
на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 

 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа се 
на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 

 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки предлагач 
проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, коалиција односно група 
грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и подносилац проглашене изборне листе 
у органе за спровођење избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и 
једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 

 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење избора у 
проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, односно иста 
група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и подносилац проглашене 
изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
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одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Београда и 
бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

Број:013-5-47-8/2022 
У Барајево, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине БАРАЈЕВО, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 
РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 9 . У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
СПОРТСКО ДРУШТВО, БАЋЕВАЦ, СКОЈЕВСКА БР.2 

 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 9. у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Александра Ненадовић и  

- заменик члана: Олга Станковић, на предлог подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Заједно можемо све; 

2. члан: Жељко Бешевић и  

- заменик члана: Живорад Јаковљевић,  на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Аца Николић  

на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез 
војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Милутин Ракоњац и  

- заменик члана: Вукомир Ђурић,  на предлог подносиоца Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 
– СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Теодора Тошић   

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; 

7. члан: Тамара Марковић и  

- заменик члана: Владан Марковић,  на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ 
СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници; 

9. члан: Богдан Трбојевић и  

- заменик члана: Милан Ћушић, на предлог подносиоца Изборне листе МОРАМО – АКЦИЈА – 
Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић; 
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10. члан: Љиљана Савић  

на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан 
Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 

11. члан: Срећко Мирковић и  

- заменик члана: Јелена Живковић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић - 
Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову Краљевине 
Србије; 

 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана органа за 
спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, орган 
наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици 
чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања 
(став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких одбора може 
поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна комисија 
на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 

 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа се 
на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 

 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки предлагач 
проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, коалиција односно група 
грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и подносилац проглашене изборне листе 
у органе за спровођење избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и 
једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 

 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење избора у 
проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, односно иста 
група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и подносилац проглашене 
изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
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одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Београда и 
бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

 Број:013-5-47-9/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине БАРАЈЕВО, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 
РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 10 . У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
ДОМ КУЛТУРЕ, БЕЉИНА, ШЕСТЕ ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ БР.12 

 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 10. у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Јелена Пантелић и  

- заменик члана: Љубиша Танасијевић, на предлог подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Љубивоје Милановић и  

- заменик члана: Марко Марковић,  на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Стамена Здравковић  

- заменик члана:  Нада Милановић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági Magyar 
Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Далибор Лекић и  

- заменик члана: Жаклина Лукић,  на предлог подносиоца Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 
– СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Душко Гамбирожа  

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); 

6. члан: Мирјана Митић   

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; 

7. члан: Маријана Шеловић и  

- заменик члана: Светлана Шеловић, на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА 
ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници; 
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8. члан: Дарко Милић и  

- заменик члана: Зоран Михаиловић, на предлог подносиоца Изборне листе МУФТИЈИН АМАНЕТ 
– Странка правде и помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN AMANET – Stranka pravde i 
pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić; 

9. члан: Владан Ранковић и 

- заменик члана: Гордана Љумовић-Симић на предлог подносиоца Изборне листе 
СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 

10. члан: Зорана Ристивојевић и  

- заменик члана: Јелена Марковић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић - 
Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову Краљевине 
Србије; 

11. члан: Маја Танасијевић и 

на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије; 

 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана органа за 
спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, орган 
наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и заменици 
чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре дана гласања 
(став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких одбора може 
поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна комисија 
на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 

 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа се 
на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки предлагач 
проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, коалиција односно група 
грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и подносилац проглашене изборне листе 
у органе за спровођење избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и 
једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 

 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење избора у 
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проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, односно иста 
група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и подносилац проглашене 
изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Београда и 
бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

Број: 013-5-47-10/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине БАРАЈЕВО, на седници одржаној 
23. марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 11 . У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
ДОМ КУЛТУРЕ,  БОЖДАРЕВАЦ, ДРАГОМИРА МИЛОВАНОВИЋА МИРКА БР.61 

 

 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 11. у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Предраг Шекуљица и  
- заменик члана: Светлана Маринковић, на предлог подносиоца Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Илија Јовановић и  
- заменик члана: Владимир Цветковић,  на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Ратко Младеновић и  
- заменик члана: Весна Ристић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági Magyar 
Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Милош Максимовић и  
- заменик члана: Марија Шалипуровић-Билић,  на предлог подносиоца Изборне листе ДР 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Мирјана 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); 

6. члан: Тања Јовановић  
на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска 
странка Заветници; 

7. члан: Марко Васић 
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 на предлог подносиоца Изборне листе МУФТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и 
помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN AMANET – Stranka pravde i pomirenja (SPP) 
– Usame Zukorlić; 
 

 

8. члан: Никола Нешић  
- заменик члана: Петар Тодоровић, на предлог подносиоца Изборне листе 
СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић 
(ЖЗС); 

9. члан: Данијела Поповић и  
- заменик члана: Ангелина Павловић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за 
обнову Краљевине Србије; 

10. члан: Гордана Марић  
на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике 
Србије; 

 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
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подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-11/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине БАРАЈЕВО, на седници одржаној 
23. марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12. У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
ДОМ КУЛТУРЕ, ВЕЛИКИ БОРАК, ПАЛИХ БОРАЦА БР.3 

 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 12. у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Раде Стевановић и  
- заменик члана: Милош Иванковић, на предлог подносиоца Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Марко Минић и  
- заменик члана: Марија Милановић,  на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Милена Миладиновић и  
- заменик члана: Зорица Крстић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági Magyar 
Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Гордана Ђорђевић и  
- заменик члана: Горан Димитријевић,  на предлог подносиоца Изборне листе ДР 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Урош Аћимовић 
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; 

6. члан: Љиљана Николић и  
- заменик члана:  Зорица Лукић, на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА 
ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници; 

7. члан: Радивоје Јелић и  
- заменик члана: Душан Козлица, на предлог подносиоца Изборне листе МУФТИЈИН 
АМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN AMANET – 
Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić; 
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8. члан: Филип Рокић и  
- заменик члана: Исидор Ристановић, на предлог подносиоца Изборне листе МОРАМО – 
АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић; 

9. члан: Радован Јелић  
на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан 
Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 

10. члан: Лазар Поповић и  
- заменик члана: Јелена Милинковић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за 
обнову Краљевине Србије; 

11. члан: Славиша Јевтић 
на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике 
Србије; 

 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
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 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-12/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине БАРАЈЕВО, на седници одржаној 
23. марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 13. У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
ЛОКАЛ-БИВШИ ФРИЗЕРСКИ САЛОН, ВРАНИЋ, КОСМАЈСКИХ ПРАТИЗАНА 174 

 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 13. у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Дејан Богдановић и  
- заменик члана: Миодраг Степановић, на предлог подносиоца Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Никола Јојић и  
- заменик члана: Фуад Пањета, на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Омиљен Станић и  
- заменик члана: Милијана Зоричић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági 
Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Зоран Лакић и  
- заменик члана: Ненад Поповић,  на предлог подносиоца Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Зора Јеремић 
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; 

6. члан: Душан Јевтић и  
- заменик члана: Борис Лежаић, на предлог подносиоца Изборне листе МОРАМО – 
АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић; 

7. члан: Радина Јелић  
на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан 
Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 
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8. члан:Љубиша Марковић и  
- заменик члана: Јелена Павловић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за 
обнову Краљевине Србије; 

9. члан: Предраг Поповић 
на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике 
Србије; 

 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
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подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-13/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине БАРАЈЕВО, на седници одржаној 
23. марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 14. У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА, ВРАНИЋ, ЧЕДОМИРА ЂОИНЧЕВИЋА 95 

 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 14. у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Стана Ристић и  
- заменик члана: Микица Дамњановић на предлог подносиоца Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Милина Поповић и  
- заменик члана: Милица Поповић,  на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Никола Адамовић и  
- заменик члана: Велимир Радуловић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági 
Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Милан Јевтовић и  
- заменик члана: Зоран Матејић,  на предлог подносиоца Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Мирко 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); 

6. члан: Наталија Лакић 
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; 

7. члан: Мирко Росић  
на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан 
Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 



2 
 

 

8. члан: Милисав Марковић и  
- заменик члана: Зоран Танасковић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за 
обнову Краљевине Србије; 

9. члан: Горан Живковић 
на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике 
Србије; 

 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
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подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-14/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 15 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
СПОМЕН ДОМ, ВРАНИЋ, ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА И ЖРТАВА ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

БР. 2 
 

 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 15 у 
градској општини Барајево  именују се: 

1. члан: Јован Пантић и  
- заменик члана: Драгиша Јоксић, на предлог подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Драгољуб Јелић и  
- заменик члана: Владан Пантић, на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ 
– ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Стоја Вишњевац и  
- заменик члана: Љиљана Аранђеловић, на предлог подносиоца Изборне листе 
Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Љубомир Пејовић и  
- заменик члана: Мирјана Михајловић-Јевтовић, на предлог подносиоца Изборне листе 
ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Јован Бракус и  
- заменик члана: Анамарија Бјелановић, 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); 

6. члан: Лука Лучић  
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; 



2 
 

7. члан: Марија Штулић  
на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска 
странка Заветници; 

8. члан: Милена Жужа 
на предлог подносиоца Изборне листе МУФТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и 
помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN AMANET – Stranka pravde i pomirenja (SPP) 
– Usame Zukorlić; 

9. члан: Зоран Јанковић и  
- заменик члана: Славица Савић, на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ 
– Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 

10. члан: Радосав Петровић и  
- заменик члана: Андријана Богојевић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за 
обнову Краљевине Србије; 

11. члан: Марија Станић  
на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике 
Србије; 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 



3 
 

подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-15/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 16 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
КАФЕ КЛУБ “ПОСЛЕДЊА СТАНИЦА“, ВРАНИЋ, ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА БР. 6   
 

 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 16 у 
градској општини Барајево  именују се: 

1. члан: Радован Радосављевић и  
- заменик члана: Ђенадија Пантић, на предлог подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Боривоје Станчић и  
- заменик члана: Александар Алексић, на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Андријана Степановић и  
- заменик члана: Зорка Милијановић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági 
Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Борко Раца и  
- заменик члана: Радован Стојановић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Анђела Витас  
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; 

6. члан: Никола Јелић и  
- заменик члана: Томислав Аранђеловић, на предлог подносиоца Изборне листе 
МУФТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN 
AMANET – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić; 
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7. члан: Маријана Јанковић Лукић и  
- заменик члана: Лазар Стевовић, на предлог подносиоца Изборне листе 
СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић 
(ЖЗС); 

8. члан: Наташа Каблар и  
- заменик члана: Јелена Ружић на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић 
- Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије; 

9. члан: Срђан Стевановић  
на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике 
Србије; 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
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избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-16/2022 
У Барајеву 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 
 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 17 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
ТАРАИШ-ПРОДАВНИЦА ВРАНИЋ, ВРАНИЋ, МИЛАНА МИЈАИЛОВИЋА МИЋЕ БР. 

50 
 
 

 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 17 у 
градској општини Барајево  именују се: 

1. члан: Предраг Станић и  
- заменик члана: Душан Богдановић, на предлог подносиоца Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Милован Зувић и  
- заменик члана: Дејан Лучић, на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Живојин Митровић и  
- заменик члана: Тијана Ламбић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági Magyar 
Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Горан Јовановић и  
- заменик члана: Зденка Филиповић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Марко Станић  
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; 

6. члан: Драган Костић и  
- заменик члана: Драшко Димитријевић, на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА 
ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници; 
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7. члан: Надежда Лакета и  

- заменик члана: Дејан Јаблановић, на предлог подносиоца Изборне листе 
СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић 
(ЖЗС); 

8. члан: Филип Савкић и  
- заменик члана: Александар Васиљевић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за 
обнову Краљевине Србије; 

9. члан: Милан Савић  
на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике 
Србије; 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
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избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-17/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 18 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА – НАСЕЉЕ «ГАЈ» БАРАЈЕВО, ДВАДЕСЕТОГ ОКТОБРА БР. 2 
 
 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 18 у 
градској општини БАРАЈЕВО  именују се: 

1. члан: Тамара Љубичић и  
- заменик члана: Снежана Глишић, на предлог подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Ивана Максимовић и  
- заменик члана: Зоран Гвоздић, на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ 
– ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Бранислав Ђурић и  
- заменик члана: Гроздана Мирјанић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági 
Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Гордана Симић и  
- заменик члана: Милош Шимуновачки, на предлог подносиоца Изборне листе ДР 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Емина Драговић и  
- заменик члана: Стефан Михаиловић, 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); 

6. члан: Миодраг Милојевић и  
- заменик члана: Олга Ковач, 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; 
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7. члан: Љубица Симић Милићевић  
на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска 
странка Заветници; 

8. члан: Љубинка Дашић и  
- заменик члана: Драгић Јанчић, на предлог подносиоца Изборне листе МУФТИЈИН 
АМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN AMANET – 
Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić; 

9. члан: Владимир Мијалковић и  
- заменик члана: Јован Батанчев, на предлог подносиоца Изборне листе МОРАМО – 
АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић; 

10. члан: Милијана Недић и  
- заменик члана: Мирјана Вељић, на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ 
– Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 

11. члан: Јасмина Иванковић и  
- заменик члана: Ненад Јанковић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за 
обнову Краљевине Србије; 

12. члан: Љубина Пантовић 
на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике 
Србије; 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
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кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-18/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 19 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
ЛОКАЛ-БИВША КАФАНА, ПРОКИЋ КРАЈ, БАРАЈЕВО, ПРОКИЋ КРАЈ БР. 49                                                   

 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 19 у 
градској општини БАРАЈЕВО  именују се: 

1. члан: Гроздана Брашњовић и  
- заменик члана: Далиборка Гаћеша, на предлог подносиоца Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Јован Јовановић и  
- заменик члана: Гордана Нинковић, на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Немања Николић и  
- заменик члана: Нада Савић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági Magyar 
Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Сава Пузовић и  
- заменик члана: Славица Бојковић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Првослав Николић  
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; 

6. члан: Славица Максимовић и  
- заменик члана: Јасмина Анђелковић, на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА 
ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници; 

7. члан: Весна Тешић и  
- заменик члана: Иван Стаменковић, на предлог подносиоца Изборне листе МОРАМО – 
АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић; 
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8. члан: Раденко Тодоровић и  
- заменик члана: Зоран Петровић, на предлог подносиоца Изборне листе 
СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић 
(ЖЗС); 

9. члан: Андреј Сирковић и  
- заменик члана: Вук Даворија, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић 
- Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије; 

10. члан: Александра Ђуричин  
на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике 
Србије; 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
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избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-19/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 20 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
                           ОСНОВНА ШКОЛА, ГУНЦАТИ, ПАЛИХ БОРАЦА БР. 1   
 
 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 20 у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Јелена Милићевић и  
- заменик члана: Боривоје Савић, на предлог подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Станислав Јовановић и  
- заменик члана: Братислав Савић, на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Момчило Стевановић и  
- заменик члана: Стефан Ранковић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági 
Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Братољуб Савић и  
- заменик члана: Давор Филиповић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Татјана 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); 

6. члан: Горана Стевановић  
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; 

7. члан: Никола Остојић и  
- заменик члана: Дарко Ивановић, на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА 
ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници; 
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8. члан: Снежана Ђорђевић и  
- заменик члана: Миланка Васиљевић, на предлог подносиоца Изборне листе 
МУФТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN 
AMANET – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić; 

9. члан: Томислав Шкобо и  
- заменик члана: Дарко Стевановић, на предлог подносиоца Изборне листе 
СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић 
(ЖЗС); 

10. члан: Ђорђе Јанковић и  
- заменик члана: Ђорђе Илић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић - 
Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије; 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
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изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-20/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 21 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
              МК «ЛИСОВИЋ» ЛИСОВИЋ, ИЛИЈЕ И ИВАНА ТРИФУНОВИЋА БР. 25   
 
 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 21 у 
градској општини Барајево  именују се: 

1. члан: Александра Станисављевић и  
- заменик члана: Рајко Савић, на предлог подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Живослав Павловић и  
- заменик члана: Дејан Јовановић, на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Ивана Михаиловић и  
- заменик члана: Марина Илић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági Magyar 
Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Немања Лојовић и  
- заменик члана: Татјана Божић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Драган Стевановић и  
- заменик члана: Саша Величковић, 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); 

6. члан: Никола Степановић и  
- заменик члана: Марко Благојевић, на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА 
ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници; 

7. члан: Милан Ненадовић и  
- заменик члана: Злаја Минић, на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – 
Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 
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8. члан: Ђорђе Павловић и  
- заменик члана: Ђурђина Ђорђевић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за 
обнову Краљевине Србије; 

9. члан: Душко Савић  
на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике 
Србије; 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 
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 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

02 Број: 013-5-47-21/2022 
У Барајево, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 22 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
               ДОМ КУЛТУРЕ – СПАСОВИНА, ЛИСОВИЋ, РАТКА ЈЕВТИЋА БР. 71 
 
 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 22 у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Даница Пауновић и  
- заменик члана: Славица Пауновић, на предлог подносиоца Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Милан Пауновић и  
- заменик члана: Ненад Маринковић, на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Ратко Гашпаревић и  
- заменик члана: Драгослав Паунковић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági 
Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Горан Јовановић и  
- заменик члана: Вера Бируцић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Боривоје Петковић 
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; 

6. члан: Верица Илић и  
- заменик члана: Биљана Усковић, на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА 
ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници; 

7. члан: Драгана Мердовић  
на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан 
Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 
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8. члан: Жељко Андрић и  
- заменик члана: Живослав Јеремић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за 
обнову Краљевине Србије; 

9. члан: Мирослав Пауновић 
на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике 
Србије; 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 
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 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-22/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 23 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
                          ДОМ КУЛТУРЕ, МАНИЋ, ЧЕДОМИРА РАНКОВИЋА БР. 1   
 
 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 23 у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Слободан Пантелић и  
- заменик члана: Марко Стојановић, на предлог подносиоца Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Миливоје Милановић и  
- заменик члана: Зорица Шиљковић, на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Живадинка Петковић и  
- заменик члана: Зорица Алексић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági 
Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Радован Петровић и  
- заменик члана: Валентина Пантелић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Марија Петровић и  
- заменик члана: Драган 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); 

6. члан: Невенка Анђелковић и  
- заменик члана: Мирјана Анђелковић, на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА 
ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници; 
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7. члан: Слободан Трајковић 
на предлог подносиоца Изборне листе МУФТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и 
помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN AMANET – Stranka pravde i pomirenja (SPP) 
– Usame Zukorlić; 

8. члан: Радица Минић и  
- заменик члана: Благиња Живановић, на предлог подносиоца Изборне листе 
СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић 
(ЖЗС); 

9. члан: Звездан Павићевић и  
- заменик члана: Златомир Мандић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за 
обнову Краљевине Србије; 

10. члан: Милош Алексић  
на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике 
Србије; 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
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посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-23/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 24 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
                        МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА – МЕЉАК, МАРШАЛА ТИТА БР. 32 А   
 
 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 24 у 
градској општини Барајево именују се: 

1. члан: Даница Рељић и  
- заменик члана: Зоран Грбовић, на предлог подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Радиша Борисављевић и  
- заменик члана: Милан Цвејић, на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Чедомир Петронијевић и  
- заменик члана: Љубомир Јовановић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági 
Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Марија Јанковић и  
- заменик члана: Бранислав Ристић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Весна Митровић  
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); 

6. члан: Урош Макић 
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; 

7. члан: Маја Росић  
на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан 
Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 
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8. члан: Зоран Деспотовић и  
- заменик члана: Зоран Николић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за 
обнову Краљевине Србије; 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
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одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-24/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 25 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
                         МК «РОЖАНЦИ», КОСМАЈСКИХ ПАРТИЗАНА БР. 2 

 

 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 25 у 
градској општини Барајево  именују се: 

1. члан: Славко Илић и  
- заменик члана: Немања Јеремић, на предлог подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Данијел Шиљковић и  
- заменик члана: Андријана Ранковић, на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Жељко Јешић и  
- заменик члана: Милош Ђуричић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági 
Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Милорад Петровић и  
- заменик члана: Нада Пантелић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Предраг Марковић и  
- заменик члана: Маријана Анђелковић, на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА 
ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници; 

6. члан: Јелена Иванковић и  
- заменик члана: Стефан Ранковић, на предлог подносиоца Изборне листе МУФТИЈИН 
АМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN AMANET – 
Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić; 

7. члан: Горан Митић  
на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан 
Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 
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8. члан: Зоран Радојевић и  
- заменик члана: Зоран Чомагић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за 
обнову Краљевине Србије; 

9. члан: Драгивоје Мијаиловић и 
- заменик члана: Добросав Јевтић, на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА 
ПОНОША за председника Републике Србије; 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 
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 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-25/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 26 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
                 ДОМ КУЛТУРЕ, ШИЉАКОВАЦ, ДОБРИВОЈА МАКСИМОВИЋА БР. 2 
 
 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 26 у 
градској општини Барајево  именују се: 

1. члан: Зоран Тодоровић и  
- заменик члана: Небојша Пантић, на предлог подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Драган Јеремић и  
- заменик члана: Зорица Николић, на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Марко Гавриловић и  
- заменик члана: Магдалена Накић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági 
Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Иван Крнков и  
- заменик члана: Зоран Планић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Кристина Јовић  
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; 

6. члан: Анђа Марковић и  
- заменик члана: Соња Јеремић, на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА 
ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници; 

7. члан: Милија Пушић  
на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан 
Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 
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8. члан: Марина Шкркић и  
- заменик члана: Марио Лукић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко Обрадовић 
- Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за обнову 
Краљевине Србије; 

9. члан: Ненад Ранковић  
на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике 
Србије; 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 
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 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-26/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 27 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
                       ДК «БАРАЈЕВО», БАРАЈЕВО, МИОДРАГА ВУКОВИЋА БР. 2 
 
 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 27 у 
градској општини Барајево  именују се: 

1. члан: Драгослав Ивановић и  
- заменик члана: Верица Јовановић, на предлог подносиоца Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Велимир Илић и  
- заменик члана: Радослав Веселиновић, на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Гордана Илић и  
- заменик члана: Луција-Илеана Којић, на предлог подносиоца Изборне листе Vajdasági 
Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор; 

4. члан: Лидија Иванковић и  
- заменик члана: Анђелка Дамњановић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

5. члан: Дејан Савић  
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); 

6. члан: Предраг Поповић  
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; 

7. члан: Данило Милићевић и  
- заменик члана: Вања Радовановић, на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА 
ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници; 
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8. члан: Горан Јовановић и  
- заменик члана: Никола Симић, на предлог подносиоца Изборне листе МУФТИЈИН 
АМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN AMANET – 
Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić; 

9. члан: Зоран Ђурђевић и  
- заменик члана: Спасенија Тодоровић, на предлог подносиоца Изборне листе 
СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић 
(ЖЗС); 

10. члан: Марко Станић и  
- заменик члана: Миљан Антић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за 
обнову Краљевине Србије; 

11. члан: Зоран Стевановић  
на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике 
Србије; 

 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
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посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 

 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-27/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 

 
 



 На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), чл. 28. и 31. Закона о избору 
председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 92. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
 Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - 
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 28 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО 
                                    ЛОКАЛ «БАЗА» МЕЉАК, ЛОЛЕ РИБАРА БР. 7 
 
 1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за 
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине 
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 28 у 
градској општини Барајево  именују се: 

1. члан: Милутин Павловић и  
- заменик члана: Мирослав Маринковић, на предлог подносиоца Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

2. члан: Драган Тодоровић и  
- заменик члана: Милорад Тодоровић, на предлог подносиоца Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ; 

3. члан: Никола Радосављевић и  
- заменик члана: Срећко Сарић, на предлог подносиоца Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

4. члан: Горан Славић 
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); 

5. члан: Милан Радосављевић  
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; 

6. члан: Невена Димитријевић и  
- заменик члана: Милица Ерић, на предлог подносиоца Изборне листе МИЛИЦА 
ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници; 

7. члан: Милка Перишић  
на предлог подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан 
Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС); 
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8. члан: Милан Рикић и  
- заменик члана: Миланка Радовић, на предлог подносиоца Изборне листе Бошко 
Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски блок за 
обнову Краљевине Србије; 

9. члан: Милан Славић  
на предлог предлагача кандидата ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике 
Србије; 
 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 

 Чланом 10. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да 
подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана и заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу. 
 Чланом 10. став 3. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана 
органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, 
орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 
 Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и 
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре 
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких 
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2). 
 Чланом 39. став 1. Закона о избору народних посланика прописано је да члана и 
заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе. 
 Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог 
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа 
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори. 
 Чланом 31. Закона о избору председника Републике прописано је да сваки 
предлагач проглашеног кандидата, односно подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике има право да предложи члана и заменика члана органа 
за спровођење избора у проширеном саставу (став 1), с тим да политичка странка, 
коалиција односно група грађана која је и предлагач проглашеног кандидата и 
подносилац проглашене изборне листе у органе за спровођење избора у проширеном 
саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана (став 2). 
 Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори 
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне 
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки 
одбори. 
 Чланом 92. Закона о избору народних посланика прописано је да подносилац 
проглашене изборне листе за локалне изборе и предлагач кандидата на републичким 
изборима има право да предложи члана и заменика члана у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу (став 1) с тим да ако је иста политичка странка, коалиција, 
односно иста група грађана предлагач кандидата на републичким изборима и 
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника, она у органе за спровођење 
избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика 
члана. 
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 У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога 
подносилаца проглашених изборних листа кандидата за народне посланике, предлагача 
кандидата за председника Републике и подносилаца изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Београда, 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, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
града Београда и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

Број: 013-5-47-28/2022 
У Барајеву, 23. марта 2022. године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Перић 
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