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         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

БАИР , ШКОЛА ЗА УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ, ГЛАВНИ УЛАЗ, ДОБРОП. 3

Члан ЗОРИЦА ЧОЛИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИРЈАНА СТАНКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РУЖИЦА ИГЊАТОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛОБОДАН АНТОНИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРАН ВУЈАДИНОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛЕНА ВУЈАДИНОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ДРАГАН ЈАКШИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДАРКО БАБИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СВЕТОЗАР ШОБИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НЕМАЊА ЈЕРЕМИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЛАДИМИР ЧОЛИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БОШКО ЕРИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛИЦА ЈОВАНОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ПЕТАР МИЉКОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана БОШКО БАУЕР

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 1 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2 (БР.2 - БАИР 2) У ГРАДУ ШАПЦУ
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         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

БАИР , ВШ СТРУК. СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ, УЛАЗ ИЗ ДВОРИШТА

Члан АЛЕКСАНДРА НИНКОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛАЂАНА ИВАНКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈАГОДА АНТОНИЈЕВИЋ2

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЧЕДОМИР ПЕТРОВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРИЈАНА КОРОЛИЈА

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛОШ ЛАЗИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана ЈЕЛЕНА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НИКОЛА САВКИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СУНЧИЦА ОЛИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДОБРИНКА ЈАКШИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАНА ЈЕВТИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НАТАША БУЉЕШЕВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НАДА МАКЕВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕМАЊА ЈОВИЧИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛАВИЦА ЧУЧКОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЕРКА МИХАИЛОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



Заменик члана НЕНАД РАДОВАНОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 2 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3 (БР.3 - БАИР 3) У ГРАДУ ШАПЦУ

3

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

БАИР , МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "ДР АНДРА ЈОВАНОВИЋ" Ц.ДУШАНА 9

Члан МИЛЕНКО АКСЕНТИЈЕВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛОБОДАН ВУКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СУЗАНА ТЕРЗИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЖЕЉКО МИЋАНОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ИВАНА ИЛИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈАСМИНКА РИСТИВОЈЕВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ЉИЉАНА МИЈАТОВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРКО ШУШИЋ8

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СВЕТЛАНА ВУКОВИЋ

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НАДЕЖДА ТЕОДОРОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИОДРАГ НИКОЛИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРДАНА БУЧЕВАЦ-СТЕФАНОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН АТАНАЦКОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЛАДАН МИКИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈОРДАН МИХАИЛОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана МАЈА ДАМЊАНОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 3 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4 (БР.4 - БАИР 4) У ГРАДУ ШАПЦУ

4

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

БАИР , ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "МЛАДОСТ", КНЕЗА ЛАЗАРА 10

Члан ИВАН ЛУКИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАЈА СТАНКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈАСМИНА ПЕТРОВИЋ2

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈАСМИНА ВИНДИШМАН4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗДРАВКО ДОКМАНОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ПРЕДРАГ АТАНАЦКОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана САША ГЛИГОРИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЗРА ЗЕЉКОВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈОВАН ТЕОДОРОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГАН ЈЕРЕМИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан КРИСТИНА ВАСИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТАЊА НИКОЛИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЕРА КАТАНИЋ-ВАСИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана МАРИЈЕТА ВАСИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 4 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5 (БР.5 - БАИР 5) У ГРАДУ ШАПЦУ

5

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

БАИР , ДОМ ПЕНЗИОНЕРА, КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 13

Члан ЈОВАН ФИЛИПОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈАСМИНА РУВИДИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЉИЉАНА СЕЛЕНИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДАЛИБОРКА ПАВЛОВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАНА НИКОЛИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БРАНКА ЛУКИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан АЛЕКСАНДРА РАДИВОЈЕВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛЕ ТОПИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЉУПКА СТАНКОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БОЈАНА МИТРОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ОЛИВЕРА ЕРЦЕГОВЧЕВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРИНА ЖИВАНОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАДИША НИКОЛИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРЈАНА ВЛАХОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана МИРЈАНА ВУКАШИНОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 5 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6 (БР.6 - КАМИЧАК 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

6

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

КАМИЧАК , КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА 12

Члан САЊА ФИЛИПОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЕЉКО ТОДОРОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БРАНИСЛАВ ГЛАДОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН ЦРВЕНЧАНИН5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГАН ЋИРКОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан НЕМАЊА ЈОВИЧИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДАВИД СТОЈКОВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРЈАНА МИХАЈЛОВИЋ8

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЛАДА ВАСИЛИЋ

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДАНКА ЋЕРАНИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана РАДЕ АЛИМПИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СВЕТЛАНА ВОЈИНОВИЋ-БЕРИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЕКУЛА СТОЈКОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГУТИН РИСТИВОЈЕВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 6 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 7 (БР.7 - КАМИЧАК 2) У ГРАДУ ШАПЦУ
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         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

КАМИЧАК , МЗ "КАМИЧАК", ЈАРАЧКИХ ЖРТАВА 22

Члан НИКОЛА ВАСИЛИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЖИВАНКА РАДОВАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СТАНКА РЕМИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈЕФТА ГРУБАЧ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН ИВАНИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ГОРАН КАТИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан КЛАРА ЋИРИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИРЕНА КНЕЖЕВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕНАД ПЕНИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НЕБОЈША ЈОВИЧИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СВЕТЛАНА МАРКОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИРЕНА СТОЈАНОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ИВИЦА РАДАНОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БРАНКО РАДОВАНОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРИЈА СТАНКОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СОЊА СТОЈАНОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ИЛИЈА КОВАЧЕВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 7 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8 (БР.8 - КАМИЧАК 3) У ГРАДУ ШАПЦУ
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         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

КАМИЧАК , ОШ "НАТА ЈЕЛИЧИЋ", ЈЕЛЕ СПИРИДОНОВИЋ-САВИЋ 5

Члан МАРКО НИКОЛИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БИЉАНА НИКОЛИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН МАРКОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МЛАДЕН БАЋАНОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРИЦА ПОПОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛАВИЦА ГЛИГОРИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ВЕРИЦА МИЛОШЕВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БОГОЉУБ ЖАКИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан САЊА ПАНТИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БРАНКО СИМИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЕЉКО НИНКОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈОРДАН ГЛИГОРИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈОВАНА БОГДАНОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈЕЛЕНА ЦВЕЈИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БОРЈАНА ТОПАЛОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН ЏИНОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



Заменик члана МИНА НЕДЕЉКОВИЋ-ШЕЉЕМ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 8 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.
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         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

КАМИЧАК , ДЕЧЈИ ВРТИЋ"БАЈКА", БОРЕ ТИРИЋА ББ

Члан СИНИША НОВАКОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛЕНКО ЦАРЕВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРА ТАДИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЛАДА ДАМЊАНОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТАМАРА ФИЛИПОВ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈАСМИНА БЕРИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан МИЛАНКА КРСТИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВУКАШИН ВУЈКОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРАН ПАНТИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГИЦА БРКИЋ-СИМИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ПЕТРА ЛАЦКОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БРАНКА ФИЛИПОВ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ПРЕДРАГ АСИПОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 9 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.
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         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

КАМЕЊАК , ДОМ МЗ "КАМЕЊАК", ВУКА КАРАЏИЋА 31

Члан МИЛАН ИКАНОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОЈКО МИЛУТИНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈОВАН ШКРБИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗОРИЦА ОСТОЈИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АНА ЋИРИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИСА СУЉИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан МИЛЕНКО ЋОСИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана САВА ЖАКИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан КАТАРИНА ПРОКИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БИЉАНА НИКОЛИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛАВИЦА МИТРОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛАЂАНА ИЛИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЕСНА СТАНКОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛОМИР ЈОВАНОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СВЕТЛАНА РИСТИВОЈЕВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 10 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 11 (БР.11 - КАМЕЊАК 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

11

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

КАМЕЊАК , II ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА, СТОЈАНА НОВАКОВИЋА ББ

Члан АЛЕКСАНДРА ЖИВАНОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана САЊА СТОЈИЋЕВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ЖИВАНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛЕКСАНДАР РАШКОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИХАИЛО САРИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЛУКА ШУВАКОВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан МИЛОМИР МИЛОВАНОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЕСНА УРОШЕВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРИЦА ТОПАЛОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЦВЕТКО АЋИМОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ПРЕДРАГ САВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 11 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12 (БР.12 - КАМЕЊАК 3) У ГРАДУ ШАПЦУ
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         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

КАМЕЊАК , ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", ВУКА КАРАЏИЋА 14

Члан ИВАНА ВУЧИНИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛИЈАНА ТАДИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛКА РУЖИЧИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НИКОЛА ЛАЗАРЕВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НАТАША ЋИРИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СВЕТЛАНА ИЛИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан МИЛИЦА МАЛИВУКОВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЛУКА НЕНАДОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана УСО АЉИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛЕНА МАРКОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЛАДИМИР ТОПАЛОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН СТАНКОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ПЕТАР ПЕТКОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АДРИЈАНА ДИМИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана НАДА ДОВРАГОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 12 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 13 (БР.13 - ПРЕКИ ШОР 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

13

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ПРЕКИ ШОР , ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА, МАСАРИКОВА 29

Члан АНА ДАКИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИВАНА КОВАЧЕВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРЈАНА ЈАЊИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРАНА РАДОВАНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АНА ЛОНЧАР

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДУШКО МАРИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана МИХАИЛО МИЛОШЕВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТАМАРА ПАВЛОВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ИГОР СТОЈАНОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НЕБОЈША ВИЋЕНТИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛОШ СРЕЋКОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НАТАША АЛИШИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЉИЉАНА ФИЛИПОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана МАРКО ПЕТРОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 13 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 14 (БР.14 - ПРЕКИ ШОР 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

14

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ПРЕКИ ШОР , ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА, МАСАРИКОВА 29

Члан ТАТЈАНА МИЛИВОЈЕВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БРАНИСЛАВ РАДОВАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛИЦА ЛОНЧАР4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН СУБОТИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АНА МАРЈАНОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ЛАЗИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ЈАСМИНА МИЈИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЉИЉАНА ЕРАКОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СТРАХИЊА УГЉЕШИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НЕВЕНКА ЈЕРЕМИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРИЈА КРГОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛЕКСАНДАР ФИЛИПОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 14 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 15 (БР.15 - ДОЊИ ШОР 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

15

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ДОЊИ ШОР , ДОМ ПЕНЗИОНЕРА, КАРАЂОРЂЕВА 34

Члан ДРАГАН МИЈАТОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАЈА АДАМОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРКА КАЛАЈЏИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРИЈА ГВОЗДЕНАЦ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СИЛВИЈА ПОДЛЕЗНИК

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СИНИША ГЛИГОРИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЕРИЦА ВЕСЕЛИНОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАЈА АНДРИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН НИНКОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДУШАН ЈЕВТИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈАСМИНА УРОШЕВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ВУКАШИН ВЛАХОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 15 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 16 (БР.16 - ДОЊИ ШОР 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

16

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ДОЊИ ШОР , ОШ "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ", КАРАЂОРЂЕВА 48

Члан ПЕТАР МИРКОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН МИЈАИЛОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРДАНА ЂУРЂЕВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БОРИВОЈЕ МАРКОВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БИСЕРКА ТЕОДОРОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЕЉКО ЈОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ИВАН САВИН5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НИКОЛА КОЈИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БИЉАНА МИЦИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРИЈА НИКОЛИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана КАТАРИНА ТЕКИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГОМИР ПАВЛОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ГОРДАНА ПАВЛОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈЕЛА САВАТИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана НИКОЛА ВЛАХОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 16 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 17 (БР.17 - ДОЊИ ШОР 3) У ГРАДУ ШАПЦУ

17

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ДОЊИ ШОР , ОШ "НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ", ВЛАДЕ ЈОВАНОВИЋА 52

Члан МАЈА РАДОСАВЉЕВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДАРКО ГАВРИЛОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СИНИША ТАДИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЛАДИМИР ВЕСЕЛИНОВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАДЕ ЛАЗИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАНКО МРКОЊИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ЂОРЂЕ ПЕРИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АНАСТАСИЈА ЛАЗИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТАЊА ЂУРИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НЕНАД НЕШКОВИЋ

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАТОМИР ИЛИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЛАЗАР ЛАЗАРЕВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРОСЛАВ МИЛОШЕВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БРАНИСЛАВ ПАВЛОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕБОЈША ЖУНИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛОРАД ЛАЗИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



Заменик члана НЕБОЈША ВЛАИСАВЉЕВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 17 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 18 (БР.18 - ДОЊИ ШОР 4) У ГРАДУ ШАПЦУ

18

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ДОЊИ ШОР , ОШ "ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ", ЖИКЕ ПОПОВИЋА 20

Члан СНЕЖАНА НАСКОВСКА1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИОДРАГ СТОШИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НАДА ВРАЧЕВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈОВАН ДУКИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИРЈАНА КРЕЧКОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан КАТАРИНА АРСЕНОВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВОЈКАН МИЛУТИНОВИЋ

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЖИВОЈИН РАКИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛИЦА МРАОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРДАНА ВАСИЋ РАНЂИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДУШАНКА ЕРИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈЕЛЕНА ИЛИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ГОРДАНА МАТИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 18 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 19 (БР.19 - ДОЊИ ШОР 5) У ГРАДУ ШАПЦУ

19

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ДОЊИ ШОР , ДОМ МЗ"ДОЊИ ШОР", ШАБАЦ КАРАЂОРЂЕВА 68

Члан НИКОЛА ПЛАНКО1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АЛЕКСАНДАР ВУКИЋЕВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕСПОТ АНЂЕЛИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОРАД АНТОНИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈЕЛЕНА РУЧНОВ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛОБОДАН ИЛИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан МИЛИЦА ВУЛЕТИЋ8

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЖЕЉКА БОГДАНОВИЋ

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НИКОЛА ШЕШИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИВАН ЂУРЂЕВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛИВОЈ ЈЕВТИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАДЕНКА МИЛАНОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛЕКСАНДРА ЈЕВТИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан САНДРА РАФАИЛОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ВЕСНА МИЛОШЕВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 19 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 20 (БР.20 - ДОЊИ ШОР 6) У ГРАДУ ШАПЦУ

20

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ДОЊИ ШОР , ОШ "ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ", ЖИКЕ ПОПОВИЋА 20

Члан ЉУБОМИР ЈЕЛИЧИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БИЉАНА ПЛАНКО

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ПРЕДРАГ СТОЈМИРОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЖИВОЈИН МИЈАИЛОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРДАНА ЛАЗАРЕВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СВЕТЛАНА ПЕТРОНИЈЕВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ЗОРАН ЗАРИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЛЕПОСАВА ЂУРКИЋ8

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЛАДАН ПАНТИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРКО МАРКОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СРБОЉУБ ТЕОДОРОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БОЖИДАР ГРУЈИЧИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАНКА МИЛОШЕВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана САНДРА ТРИФУНОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 20 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 21 (БР.21-ЖИКА ПОПОВИЋ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

21

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЖИКА ПОПОВИЋ , ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ", ЂУРЕ ЈАКШИЋА 1

Члан ДРАГИЦА ВАСИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана КАТАРИНА БОШКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИОДРАГ МАРЈАНОВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НЕБОЈША ТРОЈАНЧЕВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРЈАНА ОБРЕНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛАВИЦА САВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ИВАНА ПЕТКОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АНА ВУКОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈУЛИЈАНА ЛУКИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРИЈА ВУКИЋЕВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЉИЉАНА КОСЈЕР

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ПАЈИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИРА БЛАГОЈЕВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЉИЉАНА ПАЈИЧИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ВИОЛЕТА КАТИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 21 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 22 (БР.22-ЖИКА ПОПОВИЋ 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

22

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЖИКА ПОПОВИЋ , ДЕЧЈЕ ОБДАНИШТЕ "СЛОБОДА", МИЛУТИНА БОЈИЋА ББ

Члан ДРАГАН ЧЕКИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЂОРЂЕ РИКИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРАНА КУЗМАНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛИЦА МАКСИМОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈЕЛЕНА ЛАЗИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЛОЛИТО ЛАЗАРЕВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан СТАНКО СТАНОЈЕВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДАРКО СТЕПАНОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ИВАН МЛАДЕНОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДАНИЈЕЛА УРОШЕВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗЛАТАН РАНКОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЂУРЂИЈА РАДИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НАДА ПЕТРОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ТИЈАНА БОЖИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 22 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 23 (БР.23-ЖИКА ПОПОВИЋ 3) У ГРАДУ ШАПЦУ

23

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЖИКА ПОПОВИЋ , ДОМ МЗ "ЖИКА ПОПОВИЋ", МАЛА САЛА

Члан ВЛАДИМИР ЈАКШИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЕРА ЛУКИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ПАЈИЧИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИРОСЛАВ МАРТИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ФИЛИПОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗОРАН ОСТОЈИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан НАТАША МИЛЕТИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАКСИМ МИЛОШЕВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЉУБОМИР МАКСИМОВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈОВАН КОСИЈЕР9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЉИЉАНА ЈЕВТИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АНА МАКСИМОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛКА АРНАУТОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СВЕТЛАНА ПАВЛОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТИЈАНА ВАСИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана СРЂАН КОВАЧЕВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 23 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 24 (БР.24-ЖИКА ПОПОВИЋ 4) У ГРАДУ ШАПЦУ

24

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЖИКА ПОПОВИЋ , ДОМ МЗ "ЖИКА ПОПОВИЋ", ВЕЛИКА САЛА

Члан ВИТОМИР МИРКОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВОЈИСЛАВ ЈАНКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ПЕЈИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан САЊА ПЕТРОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛЕТА САВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГИЦА КОВАЧЕВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ЉУБИША ВАСИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТОМИСЛАВ ПАНТИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ТИЈАНА СТЕПАНОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРИЈА ВАСИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЕМИЛИЈА БЛАГОЈЕВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛОБОДАН ОБРЕНОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРИНА ЂУРИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 24 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 25 (БР.25 - ЈЕВРЕМОВА 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

25

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЈЕВРЕМОВА , ДОМ МЗ "ЈЕВРЕМОВА"-МАЛА САЛА, НИКОЛЕ ПАШИЋА 10

Члан РАДЕ САВАТИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛАЂАНА ВУЈКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОШ МИЛУТИНОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ПРЕДРАГ СИМИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БРАНИСЛАВ МИЈАИЛОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан АНА СТАНИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГАН ТРИФУНОВИЋ

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРИЈА НЕДИЋ8

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СТАНИМИР РУДНИЧКИ

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БИСЕНИЈА КОВАЧЕВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана САЊА САВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈЕЛЕНА ВАСИЉЕВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИВИЦА РУДНИЧКИ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТАМАРА ТУФЕГЏИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СНЕЖАНА АРСЕНОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан АЛЕКСАНДАР РИБИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 25 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 26 (БР.26 - ЈЕВРЕМОВА 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

26

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЈЕВРЕМОВА , ОШ"ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ", ШАБАЦ МАСАРИКОВА 136

Члан ЂЕРМАН ЂЕРМАНОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ПАВЛЕ РАДОВАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ОБРЕН ПАВЛОВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН ВИЛОТИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана ЗОРАН МИЈАИЛОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЉУБИЦА БОШКОВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЛАДИМИР ТРИФУНОВИЋ

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРАН МИЈАИЛОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДАРКО ЛОНЧАР

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАНКА РИСТИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈОВИЦА АЛИМПИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана РАДМИЛА ПЕТРОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 26 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 27 (БР.27 - ЈЕВРЕМОВА 3) У ГРАДУ ШАПЦУ

27

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЈЕВРЕМОВА , ОШ"ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ", ШАБАЦ МАСАРИКОВА 136

Члан ДРАГОСЛАВ ПАВКОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СВЕТЛАНА СТЕФАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДАНКА МИЛУТИНОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан САЊА ЗДРАВКОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ТЕОДОРА ДУКИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан АЛЕКСА МИТРОВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗОРАН МАРИНКОВИЋ

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН СТАНИМИРОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗОРАН ЂУРЂЕВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРИНА  ДЕСПИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЖЕЉКО СТЕФАНОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈЕЛЕНА ДУКИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 27 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 28 (БР.28-ШИПУРСКЕ ЛИВАДЕ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

28

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ШИПУРСКЕ ЛИВАДЕ , ДОМ КУЛТУРЕ "ШИПУРСКЕ ЛИВАДЕ" СТОЈАНА ГЛАВАША 9

Члан ЉИЉА ПАВЛОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛАВИЦА ГАВРИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЉИЉАНА СТЕПАНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НИКОЛА РАДОВАНОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРИЦА ЈЕВТИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОВАН ЈЕВТИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан НИКОЛА УРОШЕВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДИВНА ПАВИЋЕВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГУТИН КОСТАДИНОВИЋ8

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ТАЊА ЂУРЂЕВИЋ

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВИЦО МАРКОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАДОСАВ РОСИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗОРАН МИТРОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕНАД ГАЈИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЛАДА СТОКИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



Заменик члана ВАСА ВУЈАНОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 28 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 29 (БР.29-ШИПУРСКЕ ЛИВАДЕ 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

29

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ШИПУРСКЕ ЛИВАДЕ , ОШ "СТОЈАН НОВАКОВИЋ", ВОЈВ.ЈАНКА СТОЈИЋЕВИЋА 34

Члан БОРИВОЈ РИСТИВОЈЕВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БОРКА ИГЊАТОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН БОШКОВИЋ2

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН СТЕКИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ПРЕДРАГ РАКИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГАН АРСЕНОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ВЕРИЦА МИРКОВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИЛИЈА ИВАНОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СУЗАНА ПРОКОПИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛАЂАНА АДАМОВИЋ8

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЖЕЉКО РАДУЧИЋ

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН АРСЕНОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана РАДЕ ЂУРЂЕВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН СТЕПАНОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРОСЛАВ МАКЕВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН РАКИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 29 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 30 (БР.30 - ЛЕТЊИКОВАЦ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

30

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЛЕТЊИКОВАЦ , НОВА ПРОСТОРИЈА МЗ, ЛЕТЊИКОВАЦ, ПЕТРА ЛАЗИЋА

Члан АЛЕКСАНДАР МАРИНКОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ТОМИСЛАВ ТЕОДОРОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НАДЕЖДА МАРКОВИЋ-ЈЕВТИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЉУБОМИР АНДРИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЕЛИБОР АРСЕНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЉУБИСАВ ЈОВАНОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана МИЛОРАД ИЛИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛЕКСАНДРА АНЂЕЛКОВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН СТЕВАНОВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЛАДАН ЕРИЋ

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРКО ПАВЛИЧЕВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ГОРАН ЖИВАНОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЂОРЂЕ ЛУКИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕМАЊА ОСТОЈИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЦО МИЋИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан КРИСТИНА ЖИВАНОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ДРАГАНА СПАЈИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 30 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 31 (БР.31 - ЛЕТЊИКОВАЦ 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

31

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЛЕТЊИКОВАЦ , ОШ "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"

Члан ЉИЉАНА ИГЊАТОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРАН ИВАНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СРЕЋКО ЈАНКОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АНЂЕЛА ЈОВАНОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИВАНА ЂУРЂЕВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ГОРАН КОЛАРИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗОРАН ЖИВАНОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЕСНА ПЕТРОВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТАМАРА МИЋИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ГОРАН ПЕТРОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЖИВКА ЈАНКОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАЈА ЛУКИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЛАДИМИР РИБИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЉУПКО ТОМИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана СЛАЂАНА ЖИВАНОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 31 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 32 (БР.32-КАСАРСКЕ ЛИВАДЕ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

32

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

КАСАРСКЕ ЛИВАДЕ , ДОМ МЗ "КАСАРСКЕ ЛИВАДЕ", СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 6

Члан ТАМАРА САВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈЕЛЕНА ГОЛУБОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЉУБИНКО ЈОВАНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ГОРАН КОЈИЧИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИХАЈЛО СИМИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРКО МАРОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан НЕМАЊА ГЛИГОРИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛЕКСАНДАР ВАСИЉЕВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ПЕТАР БОЈАНИЋ

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕБОЈША ПАЈИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДАНИЈЕЛА НИКОЛИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЕЉКО ЛИЧАНИН10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан УРОШ КАТИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана МИРКО МИЛИНКОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 32 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 33 (БР.33-КАСАРСКЕ ЛИВАДЕ 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

33

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

КАСАРСКЕ ЛИВАДЕ , ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ИЗД. ОДЕЉЕЊЕ С. ПРВОВЕНЧАНОГ 1

Члан ЖИВАДИН ГЛИШИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СВЕТЛАНА МАРИНКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕНАД РАНИСАВЉЕВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОРАД ЛУКИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛОВАН БАРУГЏИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана САША ЛОВЧЕВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ПЕТАР ИВКОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СИНИША СРНИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЕЉКО ДРАЖИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТАЊА ПЕТРОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈОВАН МАКСИМОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГИЦА МАРИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ПАВЛЕ РИСТИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛЕКСАНДАР МИЈАИЛОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана УРОШ НЕДЕЉКОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 33 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 34 (БР.34 - ТАБАНОВИЋ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

34

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ТАБАНОВИЋ , ОШ ТАБАНОВИЋ

Члан РАДМИЛА БРАДОЊИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ТАТЈАНА РАДИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛИЦА СТОЈКОВСКИ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АНАСТАСИЈА ДАМЊАНОВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СНЕЖАНА ЗАРИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ТОМИСЛАВ ТУФЕГЏИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ВЛАДИМИР БАБИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДАРКО ГЛИГОРИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан САЊА ТЕШИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈАСНА ГЛИГОРИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ЈАШОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СУЗАНА ЈАШОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СТЕФАН МАРКОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СТЕФАН ЛУКИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РУЖИЦА РАДОВАНОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 34 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 35 (БР.35-М.ПРИЧИНОВИЋ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

35

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

МАЧВАНСКИ ПРИЧИНОВИЋ , ОШ МАЧВАНСКИ ПРИЧИНОВИЋ

Члан РАДОСЛАВ ЛОЛИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СВЕТЛАНА ЛОЛИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРА МЛАДЕНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАНА МИЈАТОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана РАЈКО МИЈАТОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН ЈЕВРЕМОВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана ВЛАДАН МАТИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЕРОЉУБ АРНАУТОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДАНЕ МИЈАТОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СУЗАНА ЛОЛИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЈА ЈОВИЧИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН ЖИКИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН ВУЧЕТИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈЕЛЕНА МИЈАИЛОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана МАРКО ЛОЛИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 35 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 36 (БР.36 - ШЕВАРИЦЕ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

36

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ШЕВАРИЦЕ , ДОМ КУЛТУРЕ

Члан МИЛИЋ АРСЕНОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АНДРИЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗОРАН ОБРАДОВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕНАД ДЕСПОТОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЖИВАН ГРАОВЧЕВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан СТЕФАН ТОМИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БОЈАН ВРАНЕШЕВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕНАД ТОМИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НИКОЛА МАЊЕНЧИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДУШКО МИСОЈЧИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СТЕВАН ДРАГОЈЕВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈЕЛЕНА ВАСИЛИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛЕКСАНДАР АРСЕНОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГАН ПАНТИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН МИЛОШЕВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



Заменик члана НЕНАД МИЛОШЕВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 36 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 37 (БР.37 - ДРЕНОВАЦ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

37

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ДРЕНОВАЦ , ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ДРЕНОВАЦ

Члан МИЛУТИН МАКЕВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГОМИР ЈАНКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГОСЛАВ ЈЕЛИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана РАДОСЛАВ ПЕЈКИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НОВИЦА ЂОКИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДУШАН МИЈАТОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ГОРАН ГЕРАТОВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИХАИЛО ГАЈЧАНСКИ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ЛУКИЋ8

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВОЈИСЛАВ ВУКОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АНДРИЈАНА ЈАНКОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛОБОДАН МИЛУТИНОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИВИЦА СТАНКОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ЈЕЛИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ТИЈАНА МАКЕВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан БИЉАНА МИЛУТИНОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИОДРАГ МИРКОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 37 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 38 (БР.38 - ДРЕНОВАЦ 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

38

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ДРЕНОВАЦ , ДОМ КУЛТУРЕ ДРЕНОВАЦ

Члан МАРИЈАНА ПАВЛОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОРАД ЈОВАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДУШАН ШОБИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРЈАНА КОВАЧЕВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЛАДИМИР МИЛОВАНОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈОВАНА МИЛУТИНОВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана МИРОСЛАВ АЛИМПИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ИВАН ДУКИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АЛЕКСАНДАР ГЕРАТОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БРАНИСЛАВ МОСТИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АЛЕКСАНДАР РАКИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАДМИЛА ЈЕЛИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЛУКА БУРМАЗЕВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ФИЛИП ГЕРАТОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРАН АРСИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ИВАНА САВКОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 38 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 39 (БР.39 - МАЈУР 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

39

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

МАЈУР , ОШ МАЈУР

Члан ЗОРАН ПЕТРОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРКО РИСТАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БРАНИСЛАВА РЕНОВЧЕВИЋ2

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГО ЧАЂО4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СРЕТКО КРАЈИШНИК

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ИВАНА ГРУЈИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана МАРКО ГРУЈИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАДА ПИЛИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈЕЛА РАДОЈЧИЋ

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЛАДАН ГЛИГОРИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈОВАНА ЈЕРИНИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈУГОСЛАВ СИМЕУНОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЕЛВИРА ШАЋИРОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана МАРКО ПРОТИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 39 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 40 (БР.40 - МАЈУР 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

40

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

МАЈУР , ОШ МАЈУР

Члан МИЛАН МАРКОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОМИР АРСЕНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈАНКО КОСТАДИНОВИЋ2

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ФИЛИП ТРШИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗОРАН ТРШИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН САНДИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана ЉИЉАНА МАТИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛЕКСАНДАР ЈОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана САНДРА КЕРКЕЗ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАТКО МИЛАНОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан САША ДОМОЊИ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана РАДИЦА ШОБОТ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 40 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 41 (БР.41 - МАЈУР 3) У ГРАДУ ШАПЦУ

41

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

МАЈУР , ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА МАЈУР,В.ПУТНИКА 4

Члан ДРАГАН ПАУНОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЛАДАН ШЕШИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НИКОЛА ЦВИЈИЋ2

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН ВАСИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДЕЈАН СТЈЕПАНОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН МИЈАИЛОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана АЦА МАРКОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛЕКСАНДАР ПИЛИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗОРАН ПУЗИЋ

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН ЧИКАРИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИРЈАНА ПАВЛОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТАМАРА ОПАЧИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИВАНА МИХАИЛОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВИДОЈЕ ТОФИЛОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАДЕНКО ПЕТРОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ДЕЈАН МАТИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 41 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 42 (БР.42 - МАЈУР 4) У ГРАДУ ШАПЦУ

42

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

МАЈУР , УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ" МАЈУР

Члан СИНИША ПЕЈИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана САВА ПЕТРОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН МАРКОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БРАНКО ПОПОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ЖИВАНОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БОРИСАВ ГЛАДОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан НЕНАД ВЕСЕЛИНОВ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ПАВЛЕ ПАВЛОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРИЈА АДАМОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРИНА МИЛОШЕВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН МИЛАНОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БОЖИЦА НЕЂИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 42 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 43 (БР.43 - ШТИТАР 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

43

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ШТИТАР , ОШ ШТИТАР

Члан РАНКО ЂУРАШКОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НЕНАД МИЛАЈИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРОЉУБ ЈОВАНОВИЋ2

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН ПОЛИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРКО ОБРАДОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана МИРЈАНА ВУКОМАНОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈЕЛЕНА НОВКОВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН ПЕТРОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БРАНИСЛАВ ТЕРЗИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АНЂЕЛА ИЛИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ПРЕДРАГ МАРКОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана СЛАЂАНА ПЕТРОВИЋ-МАТИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 43 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 44 (БР.44 - СЛЕПЧЕВИЋ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

44

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

СЛЕПЧЕВИЋ , ОШ СЛЕПЧЕВИЋ - СТАРА ЗГРАДА

Члан НЕВЕНА ГЛИШИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИВАНА БУДРОВАЦ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЛЕПОСАВА БРАЈОВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГИЦА МИЛАНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГАВРИЛО ЖИВКОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана МИХАЈЛО ВУЧИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛОБОДАН МИЈАИЛОВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРКО ИЛИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛАВИЦА ЂУРКОВИЋ

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан САНДРА ТАТАЛОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ГОРАН АВРАМОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРАН ИЛИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛЕКСАНДАР МИТРАШИНОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 44 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 45 (БР.45 - ПЕТЛОВАЧА 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

45

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ПЕТЛОВАЧА , ОШ ПЕТЛОВАЧА

Члан ВЕСНА ГРУЈИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛАВКО ПЕТРОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАДЕНКО ЈОВАНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана РАДОМИР ЈОВАНОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СРЕТЕН ЧОЛИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈАСМИНА МИЛУТИНОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ЉИЉАНА ВУЛИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ТАЊА МИЈАТОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛИЦА ЧОЛИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН МАРКОВИЋ

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈУГОСЛАВ АЛЕКСИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АЛЕКСАНДАР ВРУЋКИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БИЉАНА ЂУРЂЕВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана СВЕТЛАНА МИЛУТИНОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 45 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 46 (БР.46 - ЗМИЊАК 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

46

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЗМИЊАК , ДОМ КУЛТУРЕ ЗМИЊАК

Члан ВЕСНА ТРИПКОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛОБОДАНКА ТОДИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИХАИЛО ВУЈИЧИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НОВИЦА АЛАНОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕБОЈША ЈОВИЧИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЛАДАН МОРАВЧЕВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ВАНЕСА ТОДИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана РАДОВАН РАКИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДАНКО БАШТОВАНОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГАНА ЕРЦЕГОВЧЕВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРАН БАШТОВАНОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НАТАША АЛАНОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АНЂЕЛА СИМИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СИНИША МИТРОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана МАРИЈА ГАЈИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 46 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 47 (БР.47 - СКРАЂАНИ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

47

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

СКРАЂАНИ , ДОМ КУЛТУРЕ СКРАЂАНИ

Члан МИЛЕ ПАВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БРАНКО ПАИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН ЈОЦКОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЛАДАН МАКСИМОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН БОЖИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЕСНА ТИШАНОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан АЛЕКСАНДРА ТИШАНОВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРИЈА ЂУРКОВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРАН МЛАДЕНОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НИКОЛА ТИШАНОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДАРКО ТИШАНОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана НЕБОЈША ПАВЛОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 47 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 48 (БР.48 - РИБАРИ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

48

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

РИБАРИ , ОШ РИБАРИ

Члан ЖИВОЈИН НОВАКОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЖИВОСЛАВ ЏИНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЕСНА ОБРАДОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ГОРАН ЏИНОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГОРАД МИЛИЋЕВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОШ КОВАЧЕВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан МИЛЕНА ГАЈИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ОГЊЕН МИЛИЋЕВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДАЛИБОР БАТАНОВИЋ8

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈОВАНКА МАЛЕТИЋ

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈОВАН СУБОТИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРКО ТАРЛАНОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРАН БРАНОВАЧКИ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 48 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 49 (БР.49 - ПЕТКОВИЦА 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

49

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ПЕТКОВИЦА , ДОМ КУЛТУРЕ ПЕТКОВИЦА

Члан СЛАЂАНА ШАРЧЕВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИВАНА МИТРОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАДИЦА ЛАЗИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЖЕЉКО БАЈИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈЕЛЕНА ВЕСЕЛИНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана КОВИЉКА ТАНАЦКОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ДРАГАНА МАРИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЖЕЉКО ЈАКОВЉЕВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЉИЉАНА КРСМИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ГОРДАНА СТЕПАНОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ИЛИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИВАНА БОЈИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕНАД КОЈИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТИЈАНА ЋИРИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана НЕМАЊА ГВОЗДЕНОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 49 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 50 (БР.50 - ПРЊАВОР 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

50

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ПРЊАВОР , ОСНОВНА ШКОЛА-ХОЛ НОВЕ ШКОЛЕ

Члан НЕМАЊА ЂУРИЧИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДУЛЕ ЋИРИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ТОШИЋ2

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ЈЕВРЕМОВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОШ ЈЕКИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАДОМИР МАРКОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан НЕБОЈША ПАНИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АЛЕКСАНДАР РАДИНОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВИТОМИР ВАСИЉЕВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГАН ЗАРИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛЕКСАНДРА СРДАНОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДЕЈАН ТЕОФИЛОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БОРИСАВ ЦВЕТИНОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СТАНИСАВ КРСТИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 50 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 51 (БР.51 - ПРЊАВОР 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

51

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ПРЊАВОР , ОШ ПРЊАВОР УЧИОНИЦА БР. 3

Члан ТАМАРА ДИКАНОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРИЦА ПРАИЗОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТАМАРА ПАШАЛИЋ2

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАДОВАН СТАНАРЧИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИРОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РЕНАТО БИОНДИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана НИКОЛА ГЛАДОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЛАДИСЛАВ ЋИРКОВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН КАЛАБИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БРАНКО АНИЧИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДАМЊАН ГАРИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗЛАТАН КРСМАНИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЕСНА БИОНДИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 51 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 52 (БР.52 - ПРЊАВОР 3) У ГРАДУ ШАПЦУ

52

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ПРЊАВОР , ОШ ПРЊАВОР УЧИОНИЦА БР. 4

Члан МАРИЈА ИВАНОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БРАНИСЛАВА ЋИРИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СВЕТОМИР ПАШАЛИЋ2

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН НОВАКОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БОЖИНКА ЏИНОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРИЈАНА ТИМОТИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан РАЈКО ЈЕРКОВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НАТАША ПЕТРОВИЋ8

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРИНЕЛА ИВАН-ПАНИЋ

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СРЂАН ПОПОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН ЈОВАНОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛОРАД МАРЈАНОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛОБОДАН ЏИНОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 52 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 53 (БР.53 - ДУВАНИШТЕ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

53

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ДУВАНИШТЕ , ДОМ МЗ ДУВАНИШТЕ

Члан СРЕТЕН БЕГОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛИЋ ДИМИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРИЦА ИКИЋ2

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ОЛИВЕР ВАЈАГАИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СИНИША ПРОКИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗОРАН МИЛИНКОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан НИКОЛА ЧОЛИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОРАД СТОЈКОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СТЕФАН РАНКОВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АНИЦА БЕГОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИХАИЛО ПРОКИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛОШ ЂУРКОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДАРКО ВУКАШИНОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ЉИЉАНА ДОСТАНИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 53 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 54 (БР.54 - ЛИПОЛИСТ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

54

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЛИПОЛИСТ , ОШ ЛИПОЛИСТ - ПРВИ УЛАЗ

Члан НИКОЛА ТУШАНОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИРОСЛАВ МИЈАИЛОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЛАДИМИР ЧУПИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИРОСЛАВ МИТРИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРАН МАРИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАНКА БОЖАНИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан МИОДРАГ КОЈИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДЕЈАН ЕРЦЕГОВЧЕВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЛАЗАР РУВИДИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЂОРЂЕ ЧОЛИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ИВАН КОСАНИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИВАН СТАМЕНИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЉУБОДРАГ ЧОЛИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЉУБИНКА ВУЈАНИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛАВКО ЧАЧИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ПЕТАР ЧАЧИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 54 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 55 (БР.55 - ЛИПОЛИСТ ЦЕНТАР) У ГРАДУ ШАПЦУ

55

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЛИПОЛИСТ , ОШ ЛИПОЛИСТ - ДРУГИ УЛАЗ

Члан ВЛАДЕТА ЈЕВТИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИВАН ЧАЧИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРКО РОСИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СМИЉКА ЈОСИПОВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ИВАН БОЖАНИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СТАНКО КУЈАЧИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан МЛАДЕН ПОПОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СТЕФАН ПЕТРОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН ВУЈАНИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДУШАН РУВИДИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕНАД ВАСИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДАЛИБОРКА КОСАНИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРЈАНА ТАДИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДАНИЈЕЛА ТАНАСИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН МАРКОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛИВОЈ ЧАЧИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 55 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 56 (БР.56 - БЕЛА РЕКА 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

56

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

БЕЛА РЕКА , ОШ БЕЛА РЕКА

Члан ВИДОЈЕ РОСИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЖЕЉКО МАНДИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛИЦА КРЕЈАКОВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИВАН ДОБРИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАДИН ГРБИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРКО ЈАКОВЉЕВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ИВАН ЈАКОВЉЕВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛОБОДАН ЈАКОВЉЕВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГУТИН ВИДАКОВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЛАДА ВИДАКОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛКА ЖИВАНИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЕРИЦА ЛУКИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТАЊА КРЕЈАКОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРИЈАНА МАНДИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЛАДЕТА БОЈИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



Заменик члана АЛЕКСАНДРА ЈАКОВЉЕВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 56 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 57 (БР.57 - БОГОСАВАЦ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

57

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

БОГОСАВАЦ , ОСНОВНА ШКОЛА У БОГОСАВЦУ

Члан НЕДЕЉКО ПЕТРОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГАН ПЕРИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НИКОЛА МИЛИСАВ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЕСНА ИСАИЛОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛОШ ВУЧЕТИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СВЕТЛАНА ЈОВАНИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ДРАГАН ПАНТИЋ8

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАНКА ПАНТЕЛИЋ

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ИВАН ЏИНАНИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН ТАДИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРАН ПЕРИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БРАНИСЛАВ ПЕРИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан САША ПЕТРОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТАЊА ДРЕЗГИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ДАНКА ОСТОЈИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 57 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 58 (БР.58 - ДОБРИЋ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

58

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ДОБРИЋ , ОСНОВНА ШКОЛА ДОБРИЋ

Члан ЈОВИЦА МИЛОВАНОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НЕБОЈША ПАНТЕЛИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ЖИВКОВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ЂОКИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БРАНИСЛАВ ЛАЗИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГАЦАН МАРИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана ДРАГАН СТАНЧИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ОЗРЕН ДАМЈАНОВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЖИВКО МАРИНКОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЖЕЉКО ПАЈИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДУШАН МАРИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ТОМИСЛАВ МАКЕВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАДИВОЈ БАНТИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 58 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 59 (БР.59 - ЦУЉКОВИЋ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

59

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЦУЉКОВИЋ , ОШ ЦУЉКОВИЋ

Члан НЕНАД БОГИЋЕВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГОЉУБ МАРКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРАН ЦВЕТИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН ЈОВАНОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРАН ЛАЗАРЕВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АЛЕКСАНДАР ТОВИТОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ДРАГАН МАТИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗОРИЦА СТАНКОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН РООС7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БОЈАН ЂОКИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СТРАХИЊА МАРКОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАНА ВУЈКОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОРАД БОГИЋЕВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛЕКСАНДРА ЧАНКОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ТОВИТОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 59 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 60 (БР.60 - РАДОВАШНИЦА 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

60

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

РАДОВАШНИЦА , ОШ РАДОВАШНИЦА

Члан СЛАЂАНА НЕДИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРКО ЗЕЛЕНКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН НЕДЕЉКОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРАН ПЕТРОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БРАНКО МАТИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАНА БОГИЋЕВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ДУШАН ЈОВАНОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛИСАВ ПЕТРОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН САВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЛАЗАР БОГИЋЕВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛИСА ПЕТРОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 60 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 61 (БР.61 - ЈЕЛЕНЧА 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

61

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЈЕЛЕНЧА , ДОМ КУЛТУРЕ

Члан МОМЧИЛО МАКСИМОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана САЊА ТАДИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЦВИКО ПЕТРОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ИВАНА ИЛИЋ-ПАЈИЧИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛИЦА ТЕШИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРИЦА ГАЈИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ВЕРАН НИНКОВИЋ8

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈАСМИНА СТОЈАКОВИЋ

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЖИВОТА КРСТИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АЛЕКСАНДРА ИЛИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЛАДИМИР СПАСОЈЕВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРАН ЖИВАНОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЉИЉАНА ЛИЧИНА

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БОЈАН ТУЦО14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ИВАНА ШАРАПОЛЛИ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 61 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 62 (БР.62 - ЈЕЛЕНЧА 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

62

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЈЕЛЕНЧА , ОШ "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ" ЈЕЛЕНЧА

Члан ЖИВКО САВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана РАЈКО СМИЉАНИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГИЦА МИТРОВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НЕНАД АКСЕНТИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛИЦА ЈОВАНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЖАКЛИНА ДИДУЛИЦА

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан СВЕТЛАНА НИНКОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МОМЧИЛО ГАЈИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СНЕЖАНА ЈОВАНОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АЛЕКСАНДАР ПЕТКОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕМАЊА ДЕБЕЉЕВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕМАЊА МИТРОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЛАДАН ПЕРИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 62 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 63 (БР.63 - МАЛА ВРАЊСКА 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

63

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

МАЛА ВРАЊСКА , ОШ МАЛА ВРАЊСКА

Члан МИЛОШ ПРОКИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЛАДА ЛАЗИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЕСНА БРКИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НЕБОЈША БОШКОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛЕКСАНДАР РИСТИВОЈЕВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НЕМАЊА АНДРИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ДЕЈАН ИЛИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИХАИЛО ЂОКИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛЕНКО МИШКОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЛАДИМИР ДАМЊАНОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ОГЊЕН ЖИВКОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ЛУКА ГАВРИЛОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 63 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 64 (БР.64 - МИШАР 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

64

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

МИШАР , ДОМ КУЛТУРЕ МИШАР

Члан МИЛАН СТОЈИЋЕВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВИДОСАВА СТОШИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕНАД ВИЛОТИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛЕКСАНДРА ГАЛИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана САРА БОГДАНОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан УГЉЕША ГАЈИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ДРАГАН ЂУРИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана РАДЕ КОВАЧЕВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВАЛЕНТИНА КАЧАРЕВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ТАТЈАНА МИРКОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДАНИЈЕЛА КОВАЧЕВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈОВАНА МИРКОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИТАР СТОЈАНОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана РАДЕ ГАЈИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН СТАНИМИРОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ДАРКО ЈАКОВЉЕВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 64 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 65 (БР.65 - ОРИД 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

65

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ОРИД , МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ОРИД

Члан БИЉАНА ЈАЊИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРКО БАЈЕВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НАТАША ИСАКОВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ПЕТКО ГАЈИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОШ СПАСОЈЕВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТЕОДОРА МАШИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана НИКОЛИНА ТАДИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НИКОЛА ВРАШТАНОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БОРИСАВ ВРАШТАНОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВАЊА МИЛОШЕВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДУШАН ДРАГИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ДЕЈАН ЂЕРМАНОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 65 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 66 (БР.66 - ОРАШАЦ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

66

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ОРАШАЦ , ОШ ОРАШАЦ

Члан РАДОСАВ СТАНИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НИКОЛА ЂУРИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРАН КОВАНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЛАДА КОВАНОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БОРО РАДИНОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СТАНИСАВА ЛУКИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ДИВНА ПЕРИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОШ СТАНИМИРОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕНАД ПЕТРОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЂОРЂЕ ПУПОВАЦ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕНАД ПЕРИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НИКОЛА САКИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ДРАГАНА САКИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 66 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 67 (БР.67 - МРЂЕНОВАЦ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

67

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

МРЂЕНОВАЦ , ОШ МРЂЕНОВАЦ

Члан СУЗАНА ПОПОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана РАДЕНКА ДИМИТРИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРОСЛАВ ВУКОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГРАДИМИР БОШКОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛЕНКО СТОЈКОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГРАДИМИР САМАРЏИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан СИНИША БОШКОВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан САША ПОПОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈОВИЦА РАДОЈЧИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЉУБИЦА РАНЂИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВУКАШИН МАШИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТАМАРА МАШИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗЛАТОМИР ПАКЉАНАЦ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 67 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 68 (БР.68 - КОРМАН 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

68

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

КОРМАН , ОШ КОРМАН

Члан АЛЕКСАНДАР ВАСИЉЕВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДУШАН АРСЕНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ПЕТАР ПАНИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ГРАДИМИР НИКОЛИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАНКО АРСЕНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НЕНАД НИКОЛИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ЖЕЉКО БАЈЕВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БОРИША ПАНТЕЛИЋ8

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН ЖИВКОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БОГДАН ПАНТЕЛИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СТЕФАН ЖИВКОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГИЦА ПРОТИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 68 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 69 (БР.69 - ПРЕДВОРИЦА 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

69

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ПРЕДВОРИЦА , ОШ ПРЕДВОРИЦА

Члан РАДИША ВАСИЉЕВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРИЈА МАТИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛИЦА СИМИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН ЖИВКОВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРДАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРИЦА БАЈЕВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ЈАСМИНА РАНИСАВЉЕВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ИВАНА ЂУРОВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАНА САМАРЏИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БИЉАНА ЋИРКОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЦВЕЈА ЋИРКОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЂОРЂЕ БАЈЕВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БРАНКО БАЈЕВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 69 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 70 (БР.70 - МИОКУС 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

70

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

МИОКУС , ОСНОВНА ШКОЛА МИОКУС

Члан СЛАЂАНА ВРАШТАНОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДУШАН ЈАНИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДУШАН ЈАЊИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЉУБОМИР ТИНТОР

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАЈКО ЈАНЧИКИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗОРИЦА ЈАЊИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ЗДЕНКА САМАРЏИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЕРОЉУБ ВРАШТАНОВИЋ8

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана РАДЕ ЖИВКОВИЋ

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРАН ГАЈИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ПЕТАР САМАРЏИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СРЕТЕН ТОДОРОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВИДОЈА ЧЕТНИК

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЖАРКО САМАРЏИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана НЕНАД ЈАЊИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 70 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 71 (БР.71 - ЦЕРОВАЦ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

71

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЦЕРОВАЦ , ОШ ЦЕРОВАЦ

Члан ИЛИЈА СИМИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЕРОЉУБ ИСАИЛОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БОЈАН МАТИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВАСА ПЕТКОВСКИ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан САЊА ПОПОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НЕНАД ИСАИЛОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ЗОРАН ПОПАДИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАДИВОЈ ПОПОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЖЕЉКО ВИДОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 71 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 72 (БР.72 - ЖАБАР 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

72

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЖАБАР , ОШ ЖАБАР

Члан ВЕРА КНЕЖЕВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БИЉАНА АНДРИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ИВАН МИЛОШЕВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН КАЧАРЕВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН ПАНТЕЛИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТЕОДОРА БАЈЕВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана ВЕСНА НИКОЛИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЛАДАН ТОМИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЛАДИМИР СИМИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НЕМАЊА МИХАИЛОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГИЦА МИЛОШЕВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЕСНА ВУЈИЧИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕНАД МАКСИМОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БРАНКО НИКОЛИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 72 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 73 (БР.73 - ЈЕВРЕМОВАЦ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

73

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЈЕВРЕМОВАЦ , ПРОСТОРИЈЕ ФК "ПОЦЕРИНА" ЈЕВРЕМОВАЦ

Члан БОРИВОЈ ПРИЦА1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРИЈА СТОЈАКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛОРАД ПЕРИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН МАКСИМОВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГИША УРОШЕВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛЕКСАНДРА ПАЈИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана ДУШАН СИМИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИХАЈЛО ТАНАСИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН ГАЈИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИГОР АДАМОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СТЕФАН ПАНТИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СТЕВАН ПЕТРОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРДАНА ПАЈИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ДАРКО ЛУКИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 73 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 74 (БР.74 - ЈЕВРЕМОВАЦ 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

74

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЈЕВРЕМОВАЦ , ДОМ КУЛТУРЕ ЈЕВРЕМОВАЦ

Члан АЛЕКСАНДРА МАТИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛОБОДАН ДЕСПОТОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ИВАН ПАЈИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОШ ТОМИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СТЕФАН БАРУГЏИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН ИВАНОВИЋ

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан БОРКА ЉУБИШИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДОБРИЛА ВУКОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЖЕЉАНА МИТРАШИНОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛАЂАНА МАКСИМОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан АЛЕКСАНДАР ШАШИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана БОРИСАВ ЛУКИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 74 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 75 (БР.75 - ВАРНА 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

75

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ВАРНА , ОШ ВАРНА

Члан АЛЕКСАНДАР ГАЈИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРКО ГЛИГОРИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛИЦА ЂУРИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛАЂАНА ГЛИГОРИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛЕТА СТАНОЈЛОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана ЛУКА КАРИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛАЂАНА СИМИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЉИЉАНА ПАНИЋ

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЊА ГЛИГОРИЋ8

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕНАД МАТИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СНЕЖАНА КРСМАНОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРАН КАНДИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗОРИЦА КАНДИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЉИЉАНА ВУКОТИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ТАЊА КАРИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



Заменик члана МИЛАН ЛАЗИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 75 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 76 (БР.76 - МАОВИ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

76

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

МАОВИ , ДОМ КУЛТУРЕ

Члан МИЛАН МИЛОСАВЉЕВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЈОВАН РАДИШИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛЕ ЈАНКОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЕСНА МИЈАИЛОВИЋ-РАДОЈИЧИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДАНКА ЂУРЂЕВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЕСНА МАРКИЋЕВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан СТЕФАН ЂУРЂЕВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈОВАН ПАНТИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛАВИЦА ЂУРИЋ8

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН ЈОВИЧИЋ

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗЛАТКА БОЖИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРИЈАНА МАЛОБАБИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРА ГРУЈИЧИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БРАНКО СТАНИМИРОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана САША ИКИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 76 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 77 (БР.77-ПОЦЕРСКИ МЕТКОВИЋ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

77

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ПОЦЕРСКИ МЕТКОВИЋ , ОШ ПОЦЕРСКИ МЕТКОВИЋ

Члан СТАНКА РАКИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГАНА МАЛЕШЕВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БОРИСЛАВ ДОКМАНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГАН РАКИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДУШКО СТАНОЈЕВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН ШИРГИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ДАНКА ВИЋЕНТИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИВАН НИКОЛИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛОБОДАН КАНДИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРОСЛАВ МИЛИНКОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН ПАНТИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 77 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 78 (БР.78-ПОЦЕРСКИ МЕТКОВИЋ 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

78

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ПОЦЕРСКИ МЕТКОВИЋ , ЗЗ "САСТАНАК" ПОЦЕРСКИ МЕТКОВИЋ

Члан РАДЕНКО ВУКОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГАН ИГЊАТОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРА ДОКМАНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРЈАНА ПАНТИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗОРАН ГРБИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛОШ ВИЋЕНТИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана НЕНАД ПАНТИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАНКА СТОЈИЋЕВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 78 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 79 (БР.79 - СЛАТИНА 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

79

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

СЛАТИНА , ОШ СЛАТИНА

Члан НАТАША НИКОЛИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИВАН ТРИФУНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАДЕ ГРУЈИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛОБОДАН ЛАЗИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАДОЈКА КУЛОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ИВАНА БРКИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана СЛОБОДАН ЛАЗИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОРАН ПЕТРОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОРАД ПОПОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДАВИД ИСАКОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЛАДИМИР БРКИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ГОРАН МАТИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 79 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 80 (БР.80 - ГРУШИЋ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

80

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ГРУШИЋ , ДОМ КУЛТУРЕ ГРУШИЋ

Члан ДРАГАН СТАНКОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ОЛИВЕРА КОСАНИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДАРКО САРИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НЕБОЈША ИСАКОВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРКО КАРИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОВАН ПЕЈОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан МИЛЕТА ТЕШИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИОДРАГ РАКИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛЕНКО МАТИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛОБОДАН КОСАНИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛОРАД КОСАНИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГОЉУБ МИЛЕТИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 80 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 81 (БР.81 - ДЕСИЋ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

81

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ДЕСИЋ , ОШ ДЕСИЋ

Члан ДАРКО ГРУЈИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАНКА ЈОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРИЈА МИЛЕТИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈОВАНКА НЕШКОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЛАДА ПЕЈОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДУШАН ГАВРИЛОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана ТАЊА МИЛЕТИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛОШ ЈАНКОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана РАЈКО ПАНТЕЛИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛАЂАНА СТАНКОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРАН ЈАНКОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 81 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 82 (БР.82-ПОЦЕР. ПРИЧИНОВИЋ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

82

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ , ОШ ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

Члан ЉУБИНКО МАТИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВИОЛЕТА ЂУРЂЕВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ИВАН ЖУНИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана САНДРА МИЋИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СТАНИМИР ПЕТРОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЛАДАН ТОДОРОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан СЛАВИША ЈАРОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЖЕЉКА МИЛОСАВЉЕВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СТЕВАН ЖУНИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СИНИША САВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СУЗАНА ТУФЕГЏИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ВЕЉКО МАРКОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 82 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 83 (БР.83-ПОЦЕР. ПРИЧИНОВИЋ 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

83

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ , ПРОСТОРИЈЕ МЗ ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

Члан ТОМИСЛАВ МАРКОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана САВО СУБОТИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛОБОДАН РАШЕВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЛИДИЈА ПЕТРОВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН ЈОВАНОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана ДРАГАН ШЕШИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛЕНА СТАНКОВИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БОРИВОЈ РАКИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана КРИСТИНА ГАЈИЋ

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРАН ТОДОРОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРИЈА ЦВЕЈИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛИВОЈ ЛАЗИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан КАТАРИНА ПЕТРОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГАНА ЈАНКОВИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРИЦА РОСИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



Заменик члана ДЕЈАН АНТИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 83 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 84 (БР.84-ГОРЊА ВРАЊСКА 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

84

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ГОРЊА ВРАЊСКА , ДОМ КУЛТУРЕ ГОРЊА ВРАЊСКА

Члан ЂУРО КУЛОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НАТАША КЕНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГИЦА ТРИФУНОВИЋ2

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НИКОЛА РИСТИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ПЕТАР ШАШИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛАЂАНА АДАМОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан СВЕТОЗАР ПАВЛОВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ПЕТАР РАНКОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АЛЕКСАНДАР МАКСИМОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН НЕДИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕНАД ИВАНОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈОВИЦА СИМЕУНОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ЈЕЛЕНА СПАСОЈЕВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 84 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 85 (БР.85 - ЗАБЛАЋЕ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

85

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ЗАБЛАЋЕ , ОШ ЗАБЛАЋЕ

Члан СЛАВОЉУБ ВАСИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗОРАН РАДОВАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДУШАН СЕЛЕНИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЛАДИМИР АНЂЕЛИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГАН АЛИМПИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЛАДАН ГРУЈИЧИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан БРАНКА ГРУЈИЧИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЖЕЉКО ЛАЗИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОМИР ГРУЈИЧИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАДЕ РАКИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НИКОЛА ВАСИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ГОЦА ШАРЧЕВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРКО ВАСИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ТАМАРА ЈОВАНОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 85 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 86 (БР.86 - СИНОШЕВИЋ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

86

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

СИНОШЕВИЋ , ОШ СИНОШЕВИЋ

Члан ЗОРАН ГЛИГОРИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗДРАВКО МАКЕВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛЕ СТЕФАНОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НИКОЛА ПАВЛОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРКО МАРКОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ГОРАН АВРАМОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана БОЈАНА ГАВРИЛОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 86 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 87 (БР.87 - НАКУЧАНИ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

87

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

НАКУЧАНИ , ОШ НАКУЧАНИ

Члан МИРОЉУБ ПАНИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СРЕТЕН ПАЈЧИЋИСИИС

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈОВАН МАРКОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БОЈАН МИЛОВАНОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИВАН ГАВРИЛОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БОШКО НИКОЛИЋ6

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

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ЗОРАН ПЕТРОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАНКО МИЈАИЛОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРОСЛАВ ШЕШИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 87 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 88 (БР.88 - ВОЛУЈАЦ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

88

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ВОЛУЈАЦ , ОШ "ПАРЛОГ" ВОЛУЈАЦ

Члан ГОРАН ГАЈИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН ГАЈИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН ГАЈИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЗОРАН ГАЈИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРАН МАРКОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СТЕФАН ПЕТРОВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ЉИЉАНА МАРИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОШ УРОШЕВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛЕНКО ЈОВАНОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ГОРДАНА ЂУРЂЕВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РОСА ЖИВКОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 88 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 89 (БР.89 - ВОЛУЈАЦ 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

89

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ВОЛУЈАЦ , ОШ"ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" - "НАСЕЉЕ" ВОЛУЈАЦ

Члан ВЕЉКО ЈОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ГОРАН МАКСИМОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН МИЈАИЛОВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЉУБИЦА МАКСИМОВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРИЈА ГЛИГОРИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛАВИЦА УРОШЕВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ПЕРА УРОШЕВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГУТИН ЖИВКОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛАВКО ПАЈИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 89 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 90 (БР.90 - БОЈИЋ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

90

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

БОЈИЋ , ОШ БОЈИЋ

Члан МИРКО ЧЕКИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДУШАН ВИЛОТИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛОБОДАНКА БАСТА4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МЛАДЕНКА ДОБРИЈЕВИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН КОЈИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БРАНКО ЧЕКИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана МИЛОРАД МАТИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ПЕРА ВИЛОТИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 90 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 91 (БР.91 - ДВОРИШТЕ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

91

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ДВОРИШТЕ , ОШ ДВОРИШТЕ

Члан ДРАГАН ЖИВАНОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СВЕТИСЛАВ КОЈИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ПРЕДРАГ СТОЈАНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРИНКО ПЕТРОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана РАДЕ ЈОСИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана МИЛЕТА ЖИВАНОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРАН УРОШЕВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ВЛАДО ЈОВАНОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 91 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 92 (БР.92 - МЕТЛИЋ 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

92

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

МЕТЛИЋ , КУЋА ЈОВАНКЕ НИНКОВИЋ, МЕТЛИЋ

Члан ИВКО СТЕВАНОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АНА ГЛИГОРИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛОБОДАН ПЕТРОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕНАД НЕГОВАНОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН ЂУРЂЕВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана РАДЕ НИНКОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ДОБРОСАВ ЈОВАНОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НИКОЛА НИНКОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАДЕ ИГЊАТОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 92 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 93 (БР.93 - МЕТЛИЋ 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

93

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

МЕТЛИЋ , ОШ - СТАРА ШКОЛА - МЕТЛИЋ

Члан САЊА МАРКОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЖИВОСЛАВ ГЛУВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МАРИЈАНА ПАВЛОВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИОДРАГ СТАНИМИРОВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ГЛУВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИРОСЛАВ НИКОЛИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан МИРЈАНА МАКЕВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛОРАД ИЛИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГИЋ ПАВЛОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан САЊА СТОЈМЕНОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛОБОДАН ИВАНОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 93 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 94 (БР.94 - МЕТЛИЋ 3) У ГРАДУ ШАПЦУ

94

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

МЕТЛИЋ , ОШ У СТЕВАНОВИЋА МАЛИ - МЕТЛИЋ

Члан ЖЕЉКО ЦВЕЈИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана КРСТИВОЈ ГАВРИЛОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛЕТА СТАНИМИРОВИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан РАЈКО ГЛУВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ГАВРИЛОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ВЛАДЕТА РАДОСАВЉЕВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН РАДОВАНОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана НИКОЛА ГЛУВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈЕВРЕМ ЦВЕЈИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГУТИНКА ГЛУВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 94 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 95 (БР.95 - КРИВАЈА 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

95

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

КРИВАЈА , ОШ КРИВАЈА

Члан МИЛИНКО ЂУКАНОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОШ ТАДИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЈОВАН ДРАГОЈЕВИЋ2

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СРЂАН СИМИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЖИВОСЛАВ РАДОВАНОВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛЕТА СТОЈИНОВИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ДАЛИБОР РИСТИВОЈЕВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГУТИН ЂУКАНОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СНЕЖАНА АЛИМПИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан САЊА РАФАИЛОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 95 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 96 (БР.96 - КРИВАЈА 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

96

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

КРИВАЈА , ОШ КРИВАЈА, КРИВАЈА

Члан МИЛАН СИМИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН ДРАГОЈЕВИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛУТИН ЛУКИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛЕТА ИЛИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана СЛАВИЦА РИСТИВОЈЕВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СВЕТИСЛАВ РАКИЋ8

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана МИЛОШ АЛЕКСИЋ

МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) - Усаме Зукорлић / MUFTIJIN AMANET – Stranka 
pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛАН АЛИМПИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛОШ БУЉЕШЕВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕНАД ЂУРЂЕВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БОГОЉУБ ИГЊАТОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 96 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 97 (БР.97-ГОРЊА РУМСКА 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

97

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ГОРЊА РУМСКА , ОШ ГОРЊА РУМСКА

Члан СТОЈАНКА ЈЕВТИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БОБАН ЈЕВТИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЖИВОСЛАВ ЈЕВТИЋ3

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана БРАНИСЛАВ ПОПОВИЋ

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛАВИЦА ИЛИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДЕЈАН АЛЕКСИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан РАДОВАН МАРКОВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН ГРУЈИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СВЕТИСЛАВ ПОПОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ВЛАДЕТА КОСТАДИНОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИХАИЛО БОГДАНОВИЋ10

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана САША ЛУКИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЛАДА ЖИВКОВИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НИКОЛА ЖИВАНОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЂОРЂЕ ГРУЈИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 

Заменик члана ДУШАН МАРКОВИЋ

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 97 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 98 (БР.98 - БУКОР 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

98

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

БУКОР , ОШ БУКОР

Члан ДАРКО ПЕРИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ИВАН ИЛИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БРАНКО ИЛИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГОЉУБ ЈАКОВЉЕВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СНЕЖАНА КУЗМАНОВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ВЕЛИСАВ ТОВАРОВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 



Заменик члана МИЛАН ПЕРИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛОВАН АНДРИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НЕНАД ТОВАРОВИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МЛАДЕН ЈАНКОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 98 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 99 (БР.99 - БУКОР 2) У ГРАДУ ШАПЦУ

99

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

БУКОР , МАГАЦИН У ЋОСИЋА МАЛИ

Члан МАРКО ПЕТРОВИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ТОМИСЛАВ ИЛИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан БИЉАНА СЕЛЕНИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДЕЈАН КУЗМАНОВИЋ7

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - Српска странка Заветници

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан СЛАВИША ИЛИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДАРКО ПАВЛОВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ДРАГАН ТОШИЋ14

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ДРАГАН ИЛИЋ

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ДРАГАН ЈАНКОВИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 99 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.



ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 100 (БР.100-ДОЊА РУМСКА 1) У ГРАДУ ШАПЦУ

100

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 39. став 1. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 28. и 31. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

         Градска изборна комисија града Шапца, 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 И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

        1. У бирачки одбор у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне 
посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко 
место број          у граду Шапцу именују се:

ДОЊА РУМСКА , ОШ ДОЊА РУМСКА

Члан МИЛАН ЂЕРИЋ1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана АЛЕКСАНДАР ГАЈИЋ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - заједно можемо све

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛИЦА ЈЕВТИЋ4

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ЖИВКО ЛУКИЋ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан МИЛЕТА РИСТИВОЈЕВИЋ5

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана МИЛАН ГАВРИЛОВИЋ

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)

на предлог подносиоца Изборне листе 



Члан ЈОВАН МИЛИВОЈЕВИЋ9

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Заменик члана ТОМИСЛАВ МИЛИВОЈЕВИЋ

МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан ЗОРАН НИКОЛИЋ11

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

на предлог подносиоца Изборне листе 

Члан НИКОЛА ЛУКИЋ20

ЗДРАВКА ПОНОША за председника Републике Србије

на предлог предлагача кандидата 



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 73 - 100 / 22-16.02

Борис Туменко

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).

         У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилаца 
проглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за 
председника Републике, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне 
листе кандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника 
Републике и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У Шапцу, 23.марта 2022. године

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

         3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.


