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

1

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник ЦВИКО МАРИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик председника ЖИВКО ЂОРЂИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ИДИЦА ЈОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 СВЕТЛАНА КУЗМАНОСКИ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 2 ИЛИЈА ДРАГУТИНОВИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик члана 2 ЉУБОМИР МАРИЧИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 1 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник АЦА ТОДОРОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника ГОРДАНА ЧОЛИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 1 ЗАГОРКА БОШКОВИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик члана 1 РУЖИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 СЛОБОДАНКА ОСТОЈИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 2 ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 2 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник СВЕТЛАНА ТОМИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника ЈЕЛЕНА АВРАМОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ЗЛАТИЈА ЂУКАНОВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Заменик члана 1 МЛАДЕН ЛАЗИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 МИЛКА НЕДЕЉКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 3 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

БАИР , ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "МЛАДОСТ", КНЕЗА ЛАЗАРА 10

Председник МИЛИЦА ЈЕЗДИМИРОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника СНЕЖАНА РОСИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 1 БОСА КРСМАНОВИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик члана 1 СНЕЖАНА БАБИЋ ЂУКИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ЉИЉАНА НОВАКОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 ЉУБОМИР УРОШЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 4 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

БАИР , ДОМ ПЕНЗИОНЕРА, КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 13

Председник ЈЕЛЕНА ВИКИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника НЕВЕНА ДАМЊАНОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 1 МАРИЈАНА КОВАЧЕВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 1 ДУШАНКА СРДАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 СНЕЖАНА РУДАКОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 ДРАГАНА ЛУКИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 5 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

КАМИЧАК , КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА 12

Председник МИЛИЈАНА ЂОРЂЕВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик председника ДЕЈАН ФИЛИПОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 СТЕФАНИ ВЕЧЕРИНОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 ДЕЈАН СЕКУЛИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ЈЕЛЕНА ПАВЛОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 САЊА СТОЈАНОВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 6 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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

7

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

КАМИЧАК , МЗ "КАМИЧАК", ЈАРАЧКИХ ЖРТАВА 22

Председник АЛЕКСАНДАР ЈЕЗДИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника АЛЕКСАНДАР ПУЦАР

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Члан 1 ТАТЈАНА НЕШИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 ЉУБИЦА ПАВЛОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 СУЗАНА ФИРАУНОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 ХАЈДАР РАПКИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 7 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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

8

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник МИРЈАНА МАРКОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника ЈОВИЦА БРАНКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 САЊА СТАНКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 МИРЈАНА МАРКОВИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Члан 2 ЈЕЛЕНА ИЛИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Заменик члана 2 МИЛИЈАНА ДРАШКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 8 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 9 (БР.9 - КАМИЧАК 4) У ГРАДУ ШАПЦУ
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         На основу члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

КАМИЧАК , ДЕЧЈИ ВРТИЋ"БАЈКА", БОРЕ ТИРИЋА ББ

Председник АЛЕКСАНДАР ДАНОЈЛИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника ДУШИЦА БЛАГОЈЕВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 1 ДРАГИЦА ПОПОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 ЗОРАН ЦВЕТАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ЖИВОЈИН ГЕРАТОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 АЛЕКСАНДРА ВАСИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 9 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 10 (БР.10 - КАМЕЊАК 1) У ГРАДУ ШАПЦУ
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         На основу члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

КАМЕЊАК , ДОМ МЗ "КАМЕЊАК", ВУКА КАРАЏИЋА 31

Председник ДРАГОСЛАВ ПАВЛОВИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик председника ЈЕЛЕНА КРЕЈАКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ДРАГИЦА ИСАКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 ДРАГИША ВАСИЉКОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 2 ЏЕМАЛ ЕГАНОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 ДАНИЈЕЛ АЛИЧИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 10 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

КАМЕЊАК , II ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА, СТОЈАНА НОВАКОВИЋА ББ

Председник ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МИЛЕНА ЈЕРЕМИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 1 ЗЛАТКО ЈЕРЕМИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 МИРЈАНА ЖИВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 МИЛОШ СТЕФАНОВИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 АЛЕКСА ЂУРИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 11 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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

12

         На основу члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

КАМЕЊАК , ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", ВУКА КАРАЏИЋА 14

Председник МАЈА ПЕРИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МИЛАН ЈОКИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Члан 1 МИЛЕНА ОБРАДОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 ДАНИЦА ИСАКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ТИЈАНА МРВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 БАНЕ ПЕРИШИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 12 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ПРЕКИ ШОР , ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА, МАСАРИКОВА 29

Председник ДРАГАНА ЂЕРМАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МАРИЈА СТОЈКОВИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Члан 1 ДРАГАНА СИМИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 ГОРДАНА РУВИДИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 МАРИНА РАДОЈКОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 2 ГОРАН ЂУКИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 13 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ПРЕКИ ШОР , ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА, МАСАРИКОВА 29

Председник МИЛОЈКО СРЕДОЈЕВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Заменик председника ЈАСМИНА ДЕСПОТОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ВУКОСАВА РАДОВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 ДРАГИЦА НИКОЛИЋ-ЂУКАНОВИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Члан 2 ЗОРИЦА КУЗМАНОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 БИЉАНА ГАЈИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 14 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ДОЊИ ШОР , ДОМ ПЕНЗИОНЕРА, КАРАЂОРЂЕВА 34

Председник ИВАНА ПЕТКОВИЋ-РАНЂИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника НАДА ШЕШИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 1 ДУШАН ВЕЉОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 СНЕЖАНА ВАСИЉЕВИЋ-ПИРИЊАК

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ИВАН САВКОВИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 СЛАЂАНА ЈАНКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 15 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ДОЊИ ШОР , ОШ "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ", КАРАЂОРЂЕВА 48

Председник НЕНАД ПЛАВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника ЗОРИЦА ЖЕГАРАЦ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Члан 1 СМИЉА БОТИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик члана 1 САЊА БОЖИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 БОРИС САВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 ДАНИЈЕЛА СРЕЋКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 16 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник ОЛИВЕР КОСТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника СВЕТЛАНА ТОДОРОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 1 БОЈАН РАДОЈЧИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 ОЛИВЕРА ЈЕРИНИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 АЛЕКСАНДАР МАНДИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 2 САША ТРИФУНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 17 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник СЛАВИЦА ВУКОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик председника ЗОРИЦА БОГДАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 СЛАВИЦА МАНОЈЛОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 СВЕТЛАНА ЧАМЏИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 2 ЉИЉАНА БОБИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик члана 2 ЈЕЛЕНА ДАМЊАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 18 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник ВЕСНА ПОПОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника ЈАНКО ТАДИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 АНЂЕЛА СТОЈКОВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Заменик члана 1 ОЛИВЕРА ЛУКИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 МИЛЕНИЈА ШАРЧЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 МИЛАН ШУМАНАЦ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 19 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник ЉУБИЦА ПАВЛОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника ЗВОНКО ЉУБИСАВЉЕВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Члан 1 СИМА КЕСИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 СТЕФАН ПЕРИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ЈОВИЦА МИЋАНОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 САЊА РИЗНИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 20 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник ВЛАДАН МАЊЕНЧИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника АЛЕКСАНДАР СРНИЋ-ЂОРЂЕВИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Члан 1 ДРАГАН РИСТИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 1 ЈОВАН РИСТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 МИОДРАГ НИНКОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 СВЕТИСЛАВ ПАНТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 21 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник ЗОРАН ДИМИТРИЈЕВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик председника БОРИВОЈ МИЛИЋЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 СИНИША ЖИВКОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 СЛАВКА ПОПОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ИВИЦА КРАЈИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 ДАМИР ПАНИЋ

Начелника градске управе

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 22 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник БРАНКО ЈОВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника ЖИВОРАД МИЛУТИНОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Члан 1 СРЕТЕН РАДОСАВЉЕВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 ГОРАН ПАЈИЧИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 ИВАН ТОДОРОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 23 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник МИЛАН АЛИМПИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника АЛЕКСАНДАР ДИМИТРИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 АЛЕКСА БОГИЋЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 ВЛАДИМИР БОШКОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Члан 2 АНА ПЕТРОВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Заменик члана 2 БОЖА ИСКИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 24 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник НИКОЛА ВУКАШИНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МЛАДЕН ЧОЛИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Члан 1 МИЛКА ЈАКОВЉЕВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 НАДА ЧОЛИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 РАДОСАВ САВАТЖИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 АНА МАТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 25 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник АЉОША ГАРИБОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МИЛОМИР ЧЕКИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Члан 1 МИЛАН ПАНТИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 ФИЛИП КОВАЧЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ВИДОСАВА ТУФЕГЏИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 МИРЈАНА МИЛИНКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 26 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник НОВИЦА ПЕТРОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника ЧЕДОМИР БЛАГОЈЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 СТЕВИЦА МАКСИМОВИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик члана 1 САНДРА ЖИВКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 РАДЕНКО ТИМОТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 МИОДРАГ ДИМИТРИЋ

Начелника градске управе

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 27 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник ПЕТАР МИРКОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника ДРАГАН ИГЊАТОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 МИЛАДИН ИСАИЛОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 ДРАГАН АНДРИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Члан 2 ЗОРИЦА ПРОТИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 ДАНИЈЕЛА ЈЕЛИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 28 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник ЈОВИЦА КАРАЈЛОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника ВАЛЕНТИНА ГЛАДОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 1 ДУШКО ГАЈИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 ЗОРИЦА КАРАЈЛОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ИВАНА МЛАДЕНОВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Заменик члана 2 МАЈА ВУКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 29 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ЛЕТЊИКОВАЦ , НОВА ПРОСТОРИЈА МЗ, ЛЕТЊИКОВАЦ, ПЕТРА ЛАЗИЋА

Председник ВЕСНА ПЕТРОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МИЛЕНА ТОМИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 1 АМРА АРСЕНОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 1 СЛАЂАНА ЖИВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 СТЕФАН СЕЛЕНИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 НЕНАД СРЕЋКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 30 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ЛЕТЊИКОВАЦ , ОШ "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"

Председник ДРАГАН МАРКОВИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик председника ЗОРИЦА МИХАИЛОВИЋ-ТОРБИЦА

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ЖИВКО ПАНИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 СЛАВИЦА НИКОЛИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ЈЕЛИЦА НИКОЛИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 СЕЛЕНА СИМИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 31 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник АЛЕКСАНДАР ИВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника ДАЛИБОРКА ОСТОЈИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 1 НЕМАЊА ЂУРЂЕВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 ТАЊА САВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ЖИВКА ЦВЕТИНОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 СЛАВИЦА СТАНИМИРОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 32 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

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

Председник БРАНИМИР ШАТАРИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик председника ДРАГИЦА МАЊЕНЧИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ДРАГАН ЂУРОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 2 МАРИЈА ЂУРКОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 СТЕВО НИКОЛИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 33 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ТАБАНОВИЋ , ОШ ТАБАНОВИЋ

Председник СВЕТИСЛАВ ЖИВАНОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника ИГОР ПАНИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 МИЛОВАН СТОИЉКОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Члан 2 РАДИША ИЛИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик члана 2 ВЕСНА ЈОКИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 34 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

МАЧВАНСКИ ПРИЧИНОВИЋ , ОШ МАЧВАНСКИ ПРИЧИНОВИЋ

Председник ЈОВАН ЈОВИЧИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МИЛОМИР ГОРДИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 1 РАДЕ ТЕШАНОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 ДРАГАНА ЕРЧИЋ-ГАЈИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 БРАНКА ГЕМОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 МИЛЕТА ЈОВИЧИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 35 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ШЕВАРИЦЕ , ДОМ КУЛТУРЕ

Председник ДРАГОРАД ЂУРИЧИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Заменик председника ЈЕЛЕНА МАТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ДРАГАНА АРСЕНОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 АЛЕКСАНДАРА БЛАГОЈЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 МАРИНА МИЛУТИНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 МИЛАН НИКОЛИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 36 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ДРЕНОВАЦ , ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ДРЕНОВАЦ

Председник ИВИЦА ЈЕЛИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МИЛОШ РЕЉИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Члан 1 ЈЕЛИЦА МАРЈАНОВИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик члана 1 БРАНКА ШОБИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ГОРАН СТАНКОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 ИВАНА СТОЈИНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 37 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ДРЕНОВАЦ , ДОМ КУЛТУРЕ ДРЕНОВАЦ

Председник ТАТЈАНА САВКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника ДЕЈАН ГАЈИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Члан 1 ЗОРАН РИСТИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 САЊА БОЖИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 РАДИВОЈ ПАЈТИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик члана 2 ЉИЉАНА РИСТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 38 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

МАЈУР , ОШ МАЈУР

Председник АНА ВУЧИНИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик председника ПЕТАР ТИКВЕЏИЈА

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 НЕВЕНКА РЕНОВЧЕВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 ВИДОЈЕ МИЛОШЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ЈОВАНА ГРУЈИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 ОБРАД ОБРАДОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 39 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

МАЈУР , ОШ МАЈУР

Председник МИЛАН ЕРИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника СТАНКА НОВАКОВИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Члан 1 ЗОРИЦА МИТРОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 ЗЛАТОМИР РЕНОВЧЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 МАНОЈЛО ИВКОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 2 МИЛОЈКО МИЛИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 40 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

МАЈУР , ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА МАЈУР,В.ПУТНИКА 4

Председник ГОРИЦА ЈАНЧИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МИРЈАНА ИСАКОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 1 БОРКО ОБРАДОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 1 ЗОРАН МАКСИМОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ДУШАН АДАМОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 МИЛОШ АЛЕКСИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 41 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

МАЈУР , УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ" МАЈУР

Председник ИГОР САМАРЏИЈА

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника АНА САМАРЏИЈА

Начелника градске управе

на предлог

Члан 1 МИЛКА КОВАЧЕВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 АЛЕКСАНДАР ТУФЕГЏИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 БРАНКО РИСТАНОВИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 МИЛАН МИЈАТОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 42 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ШТИТАР , ОШ ШТИТАР

Председник МАРИНКО БОТИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик председника ОЛИВЕРА ПЕТРОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 МИЛКА ВУЈОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 ПРЕДРАГ ПАЈИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 МИРЈАНА ПАВЛОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 ДРАГОЉУБ ПЕТРОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 43 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

СЛЕПЧЕВИЋ , ОШ СЛЕПЧЕВИЋ - СТАРА ЗГРАДА

Председник БОЈАНА ПАНИЋ СТОЈКОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик председника АЛЕКСАНДАР НЕШКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ВОЈИН ЖИВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 РАДМИЛА ТОПАЛОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 2 РАДИСЛАВ МИЛОШЕВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 2 АНДРИЈАНА ЏИНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 44 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ПЕТЛОВАЧА , ОШ ПЕТЛОВАЧА

Председник ВЕСКО ИСАИЛОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МИРОСЛАВ МИЛУТИНОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 1 СЛАЂАН ЛАЗИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 СУЗАНА ТАРЛАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 АЛЕКСАНДРА ИЛИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 ТАТЈАНА ЂОКАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 45 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ЗМИЊАК , ДОМ КУЛТУРЕ ЗМИЊАК

Председник СЛАЂАНА СИМИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик председника МИЛИЦА БАШТОВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 НЕБОЈША ДИМИТРИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 СЛОБОДАН ВУЈИНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ДОБРИЛА МИРЧИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 САША ТЕШИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 46 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

СКРАЂАНИ , ДОМ КУЛТУРЕ СКРАЂАНИ

Председник СТАНИМИР АДАМОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника БОЈАНА МИТРОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 АНА БОЖИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 ВЛАДАН БЕЉИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 2 ВЕЛЕНА САВИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик члана 2 ДАНИЈЕЛА ЈАЦАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 47 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

РИБАРИ , ОШ РИБАРИ

Председник МИОДРАГ ПАНТИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника ЗОРАН МАЛЕТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ТИЈАНА ДАВИДОВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Заменик члана 1 СЛОБОДАН САВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 БОГОЉУБ ЈОВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 ТАТЈАНА МИЈИЋ

Начелника градске управе

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 48 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ПЕТКОВИЦА , ДОМ КУЛТУРЕ ПЕТКОВИЦА

Председник ТАЊА ВАСИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик председника ВЛАДАН БАЈИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 СВЕТЛАНА ПРОТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 ДРАГИША МИТРОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 2 МАРИЈА ВУКОВИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 МАРИЈА ВУЈИНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 49 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ПРЊАВОР , ОСНОВНА ШКОЛА-ХОЛ НОВЕ ШКОЛЕ

Председник СВЕТЛАНА ЛАЗИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МИЛУН ГЛИГОРИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 1 ДУШАНКА РИСТИВОЈЕВИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик члана 1 РАДЕ РАНКИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 БОЖИДАР ВАСИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 2 МАРКО СТАНОЈЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 50 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ПРЊАВОР , ОШ ПРЊАВОР УЧИОНИЦА БР. 3

Председник МАРИО МАКСИМОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик председника АНА ЛИКОДРИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ЈЕРЕМИЈА ИВАНИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 МИЛУН ТОМИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 2 ИВАН СТАНИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 ВЛАДАН ЈЕКИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 51 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ПРЊАВОР , ОШ ПРЊАВОР УЧИОНИЦА БР. 4

Председник БЛАГОЈЕ ЈОВАНОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника ЗОРИЦА МИЛИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ЗДЕНКО МАКСИМОВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Заменик члана 1 ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 СЛАВИЦА ИГЊАТОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 БРАНКА ИЛИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 52 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ДУВАНИШТЕ , ДОМ МЗ ДУВАНИШТЕ

Председник РАДОВАН САВИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик председника МИЛАН БЕГОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 МИРОСЛАВ ДОСТАНИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 НИКОЛА БЕГОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 МИРОСЛАВ ЛАЦКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 СТЕФАН ПОЛИЋ

Начелника градске управе

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 53 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ЛИПОЛИСТ , ОШ ЛИПОЛИСТ - ПРВИ УЛАЗ

Председник МИЛОШ МИЈАИЛОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик председника СНЕЖАНА МАРИНКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ДАЈАНА МАРИНКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 ЈОВАН ТОМИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 2 ДОБРОСАВ ЂУКАНОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 2 СЛАВОЉУБ СТАНКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 54 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ЛИПОЛИСТ , ОШ ЛИПОЛИСТ - ДРУГИ УЛАЗ

Председник АЛЕКСАНДРА ЈОСИПОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик председника МИЛКА БОЖАНИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 МИЛОШ ПАНТИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ДАРКО ВАСИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 СЛОБОДАН ГВОЗДЕНОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 55 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

БЕЛА РЕКА , ОШ БЕЛА РЕКА

Председник ЈЕЛЕНА КОЈИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик председника ЈЕЛЕНА ИЛИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ЗОРАН РАДОЈИЧИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 МИРКО САВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Члан 2 СЛАЂАНА МАРИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 ДРАГАН БОЈИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 56 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

БОГОСАВАЦ , ОСНОВНА ШКОЛА У БОГОСАВЦУ

Председник СЛОБОДАН ЛАЗАРЕВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника ВЛАДАН ПАНТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ЉУБИЦА СРНИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 СЛАВКО ВУЧЕТИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 2 СЛАЂАНА СТЕВАНОВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Заменик члана 2 ВИДА ИСАИЛОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 57 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ДОБРИЋ , ОСНОВНА ШКОЛА ДОБРИЋ

Председник ПРЕДРАГ ПАНИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Заменик председника АЛЕКСАНДАР СИМЕУНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ЈОВИША ВАСИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 1 ВЕРАН ЛАЗИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ВЛАДАН ЂОКИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 АЛЕКСАНДАР ТОВИТОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 58 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ЦУЉКОВИЋ , ОШ ЦУЉКОВИЋ

Председник СЛАВКО МАТИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик председника РАДЕНКО ГОЈКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 СЛАВИША МАРКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 ЈОВАНА ТОВИТОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 2 СЛАВИША ВУЈКОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 СНЕЖАНА МАРКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 59 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

РАДОВАШНИЦА , ОШ РАДОВАШНИЦА

Председник МАРИЈА ЛУКИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника ДУШАН ПАНТЕЛИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 1 ДАРКО БАКИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 МИРОСЛАВ НЕДИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 РАДОСАВ БАКИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 МИРЈАНА ЖИВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 60 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ЈЕЛЕНЧА , ДОМ КУЛТУРЕ

Председник СТЕВАН ЖИВАНОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника МОМИР МАТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ЗЛАТКО КОВАЧЕВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Заменик члана 1 ГОРАН ИВАНКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ВЛАСТИМИР РУДИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 ГОРДАНА АКСЕНТИЋ

Начелника градске управе

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 61 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ЈЕЛЕНЧА , ОШ "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ" ЈЕЛЕНЧА

Председник ДАНИЈЕЛА ЛАЗАРЕВИЋ-ЛАЗИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника ЉИЉАНА ТОДОРОВИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Члан 1 МЛАДЕН АЈДУКОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 ДАЛИБОРКА ДИМИТРИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 СВЕТОЗАР ИГЊАТОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 2 ГАБРИЈЕЛА БУГАРЧИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 62 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

МАЛА ВРАЊСКА , ОШ МАЛА ВРАЊСКА

Председник СТАНКО ШАШИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик председника АВДО ОСМАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ДАРКО КУЗМИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 ЗОРАН ЛАЗИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Члан 2 РАДИСЛАВ МАКСИМОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 МАРИНА ПЕТРОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 63 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

МИШАР , ДОМ КУЛТУРЕ МИШАР

Председник РАДОИЦА ЈАКОВЉЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника САЊА ГАЈИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 1 БОСИЉКА ПУПОВАЦ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 ДРАГОСЛАВ АНТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ЈУЛИЈАНА СТЕВАНОВИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 ЛУКА ЈЕРЕМИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 64 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ОРИД , МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ОРИД

Председник МИОДРАГ МАРКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника СЛОБОДАН МАРКОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Члан 1 ЗОРАН КУКУЛИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик члана 1 САВО МИТРОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 КАТАРИНА ГАЈИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 СТЕФАН БОГОСАВЉЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 65 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ОРАШАЦ , ОШ ОРАШАЦ

Председник АНДРИЈАНА ЂУРИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника ДРАГИША СТАНИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 РАДЕНКА БОШКОВИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик члана 1 ДРАГОСЛАВ АРСЕНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ЗОРАН ТРИФКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 МИЛЕНКО ОКАНОВИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 66 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

МРЂЕНОВАЦ , ОШ МРЂЕНОВАЦ

Председник МИЛИЋ ГРАНИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик председника ЖИВКО МАШИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ДЕЈАН ЛУКИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 МИЈОМИР ТАНАЦКОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 2 ИВАНА БАБИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 67 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

КОРМАН , ОШ КОРМАН

Председник ВЛАДА ЈАНКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника ЗОРАН ТОМИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Члан 1 МАРКО НИКОЛИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 ИВАН ПАНИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 СВЕТОЗАР МИХАИЛОВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Заменик члана 2 СЛАВОЉУБ МИХАИЛОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 68 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ПРЕДВОРИЦА , ОШ ПРЕДВОРИЦА

Председник БРАНИСЛАВ НИКОЛИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника СВЕТИСЛАВ МОЈИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 1 ДАНИЈЕЛА ТОПУЗОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 1 РУЖИЦА ТОПУЗОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 МИЛЕНА САМАРЏИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 СВЕТЛАНА БАЈЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 69 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

МИОКУС , ОСНОВНА ШКОЛА МИОКУС

Председник ИВАН САМАРЏИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик председника ВЕРАН БОГОСАВЉЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ДРАГАН ПУРИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 ИВАНА ВРАШТАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 МИЛАН ОПАНКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 МЛАДЕН МИТРОВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 70 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ЦЕРОВАЦ , ОШ ЦЕРОВАЦ

Председник ЖИВАН ПОПОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника ДРАГАН КУЗМАНОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 1 БРАНКО ИЛИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 РАДМИЛА ЈЕЛЧИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 СЛАЂАНА ПАВЛОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 ВУКОСАВА ИСАИЛОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 71 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ЖАБАР , ОШ ЖАБАР

Председник СЛАЂАНА СТАНКОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик председника ДАНИЈЕЛА ПАНТЕЛИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 СЛАЂАНА ТОМИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 ЗОРИЦА ЛЕРИН

Начелника градске управе

на предлог

Члан 2 ВЕРАН ТАНАСИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 СЛАВИЦА ТОМИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 72 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ЈЕВРЕМОВАЦ , ПРОСТОРИЈЕ ФК "ПОЦЕРИНА" ЈЕВРЕМОВАЦ

Председник ВЕСНА ГАЈИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника СВЕТЛАНА АДАМОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Члан 1 БОЈАН БЕКИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 СЛАВИЦА НЕДЕЉКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 РАДЕ ЈОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 ЈОВАН РАДОВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 73 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ЈЕВРЕМОВАЦ , ДОМ КУЛТУРЕ ЈЕВРЕМОВАЦ

Председник БИЉАНА ПРИЦА

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МАРИНА ЦВЕТКОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 1 МИЛОЈЕ МАТИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 МИЛЕНА МАКСИМОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 МИЛОРАД ЉУБИШИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик члана 2 НЕБОЈША АДАМОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 74 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ВАРНА , ОШ ВАРНА

Председник МИЛАН СТАНИМИРОВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Заменик председника МИЛКА БИРМАНЧЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ТОМИСЛАВ ГЛИГОРИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 АНА ПАЈИЧИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ДРАГАН ЛУКИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 МИЛЕ МАЛЕШЕВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 75 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

МАОВИ , ДОМ КУЛТУРЕ

Председник МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника ДРАГАН МАРЈАНОВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Члан 1 РАДОВАН МАТИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик члана 1 АЛЕКСАНДАР ГЛИГОРИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ЗДРАВКО КУШАКОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 ДЕЈАН СТОЈНИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 76 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ПОЦЕРСКИ МЕТКОВИЋ , ОШ ПОЦЕРСКИ МЕТКОВИЋ

Председник РАДОВАН ВУКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника ВЕРОЉУБ СИБИНЧИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Члан 1 БРАНА ВУКОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 СЛАВКО МИЛАДИНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ДУШКО МАРКОВИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик члана 2 ЖИВКО СИБИНЧИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 77 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ПОЦЕРСКИ МЕТКОВИЋ , ЗЗ "САСТАНАК" ПОЦЕРСКИ МЕТКОВИЋ

Председник СВЕТЛАНА ЗЛАТАРИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик председника ДРАГАН САВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ДУШКО РАЈИЧИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 АНА ЗЛАТАРИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ВЛАДАН ВУКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 ИЛИЈА БОЖИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 78 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

СЛАТИНА , ОШ СЛАТИНА

Председник ЂОКА ЛАЗИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника ДРАГАН МЛАДЕНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 СЛОБОДАН ТРИФУНОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 1 МИЛАН БЈЕЛИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 МИОДРАГ АВРАМОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 ВЛАДО РЕЉИЋ

Начелника градске управе

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 79 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ГРУШИЋ , ДОМ КУЛТУРЕ ГРУШИЋ

Председник НАТАША РАКИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника ВЛАДА ИСАКОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 1 БРАНИСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 1 АЛЕКСАНДРА МИТРОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ПРЕДРАГ БЕКИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 ДРАГУТИН ИВАНКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 80 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ДЕСИЋ , ОШ ДЕСИЋ

Председник СНЕЖАНА НЕДИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника НОВАК ГАЧЕВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 1 ВЛАДИМИР ЈАНКОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 СЛАЂАНА МИЛЕТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ОГЊЕН МИЛЕТИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 ЗОРАН МАРИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 81 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ , ОШ ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

Председник СРЂАН АРСОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МАРИЈА МИЛУТИНОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 1 МИЛКА МУЦИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 ДРАГОСЛАВ ДИМИТРИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ГОРАН САВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 РАДОЈЕ КУЗМАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 82 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ , ПРОСТОРИЈЕ МЗ ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

Председник БИЉАНА ГАВРИЛОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МИРЈАНА МАРКОВИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Члан 1 ДАЛИБОР МАРТИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 1 ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ЈЕЛЕНА ИВКОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 МИЛАН ЈАКОВЉЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 83 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ГОРЊА ВРАЊСКА , ДОМ КУЛТУРЕ ГОРЊА ВРАЊСКА

Председник РАДЕ СТОЈИЋЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МОМЧИЛО СТОЈИЋЕВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 1 МИЛОВАН РАНКОВИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 БИЉАНА КОКАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 БИЉАНА ПРОКИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 ИВАНА СТОЈИЋЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 84 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ЗАБЛАЋЕ , ОШ ЗАБЛАЋЕ

Председник МИЛУТИН ЈОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик председника САЊА ДИМИТРИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 МОМЧИЛО НИКОЛИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 ЖИВОЈИН ЈОВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ГРУЈИЦА ЖУНИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 СРЕТЕН ФИЛИПОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 85 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

СИНОШЕВИЋ , ОШ СИНОШЕВИЋ

Председник БОЖИДАР ГАВРИЛОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника САША АНТОНИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 МИЛАН ОСТОЈИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 ПЕРА ОСТОЈИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 2 МИРОСЛАВ ИВАНОВИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Заменик члана 2 ЗОРАН ИВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 86 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

НАКУЧАНИ , ОШ НАКУЧАНИ

Председник ДРАГИЦА АЛИМПИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МИРОСЛАВ ПАЈИЧИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 1 МИЛОВАН ШЕШИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 МИРКО РАЧИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 МИЛАН ШЕШИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 ДРАГАН ЈОВИЧИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 87 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ВОЛУЈАЦ , ОШ "ПАРЛОГ" ВОЛУЈАЦ

Председник СТЕВАН ГАЈИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик председника МИЛОРАД ГАЈИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 МИЛЕ ГАЈИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 БОБАН ПАЈИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 2 ЈОВИША СТАМЕНИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 НЕНАД ПАЈИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 88 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ВОЛУЈАЦ , ОШ"ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" - "НАСЕЉЕ" ВОЛУЈАЦ

Председник МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника ДРАГАН ЖУНИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 1 СТЕФАН ОСТОЈИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 ЈЕЛЕНА УРОШЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ЈЕЛЕНА МАКСИМОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 2 МИЛАН УРОШЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 89 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

БОЈИЋ , ОШ БОЈИЋ

Председник ЖИВКО ГЛИГОРИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик председника БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 НОВИЦА ЈАНКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 БОЖА ГЛИГОРИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 2 МИЛЕ ГЛИГОРИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 ИВАНА ВИЛОТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 90 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ДВОРИШТЕ , ОШ ДВОРИШТЕ

Председник ДИМИТРИЈЕ МИЛИНКОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника ЖИВАН МАРИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 МАРКО УРОШЕВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Заменик члана 1 МИЛЕ МАРКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ВЛАДАН КОЈИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 САША УРОШЕВИЋ

Начелника градске управе

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 91 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

МЕТЛИЋ , КУЋА ЈОВАНКЕ НИНКОВИЋ, МЕТЛИЋ

Председник РАДЕ РАДУЧИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МИРЈАНА ЂЕРМАНОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 1 ЂОРЂЕ МИЈАИЛОВИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 РАДЕНКО БОЈИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 СВЕТЛАНА САВАТИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 СЛАВИЦА МАКСИМОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 92 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

МЕТЛИЋ , ОШ - СТАРА ШКОЛА - МЕТЛИЋ

Председник СЛАВИША ИЛИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника ЈОВАНКА УРОШЕВИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Члан 1 ВЕРАН МАКСИМОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 1 БИЉАНА ПАНИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ИВАН МАКСИМОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 МИЛАН УРОШЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 93 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

МЕТЛИЋ , ОШ У СТЕВАНОВИЋА МАЛИ - МЕТЛИЋ

Председник СЛОБОДАН СТЕВАНОВИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик председника БИЉАНА ГЛИГОРИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 МИЛАДИН ПЕЈИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 ВАСА СТЕВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 МИЛАН НЕГОВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 2 ЗЛАТКО МАТИЋ

Начелника градске управе

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 94 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

КРИВАЈА , ОШ КРИВАЈА

Председник ДАЛИБОР ЈЕВТИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника ДАРКО РАДОВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 ДЕЈАН РАКИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 МИЛЕ ЈЕВТИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Члан 2 СТАНОЈЕ ЈЕВТИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 САША ТРИФУНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 95 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

КРИВАЈА , ОШ КРИВАЈА, КРИВАЈА

Председник ВЕРОЉУБ ЈОКИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик председника СЛОБОДАН ДРАГОЈЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 МИЛОВАН МАРКОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 СРЕТЕН ДИМИТРИЋ

Посланичке групе ПУПС - „Три П“

на предлог

Члан 2 МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Заменик члана 2 МАРИЈАНА ЈОКИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 96 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ГОРЊА РУМСКА , ОШ ГОРЊА РУМСКА

Председник БРАНА ПАНТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника СВЕТЛАНА БОГДАНОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 1 МОМЧИЛО ГРУЈИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 СНЕЖАНА ЈЕВТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 МИЛЕНА ЛУКИЋ

Посланичке групе Савез војвођанских Мађара

на предлог

Заменик члана 2 ВЛАДАН ЈЕВТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 97 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

БУКОР , ОШ БУКОР

Председник МИЛЕТА СЕЛЕНИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик председника МАРКО ТОВАРОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 1 МАРКО ЈАКОВЉЕВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик члана 1 ТАЊА ТОВАРОВИЋ

Посланичке групе Странка правде и помирења СПП - Уједињена 
сељачка странка УСС

на предлог

Члан 2 САША ЖИВАНОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 ЖИВКО АРСЕНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 98 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

БУКОР , МАГАЦИН У ЋОСИЋА МАЛИ

Председник ЂОРЂЕ ТОВАРОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника СЛАЂАНА ЈОВАНОВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Члан 1 ДРАГАНА ДРАГОЈЕВИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 1 МИЛОЈКО САВАТИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ВЛАДЕТА ДАМЊАНОВИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик члана 2 МИЛАН ПАВЛОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 99 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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 35. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 14/22) и члана 28. 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 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

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

ДОЊА РУМСКА , ОШ ДОЊА РУМСКА

Председник ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Заменик председника МИЛЕТА ЖИВАНОВИЋ

Посланичке групе Социјалистичка партија Србије

на предлог

Члан 1 ЈОВИЦА МАРКОВИЋ

Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије

на предлог

Заменик члана 1 МИЛОШ ЂЕРИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог

Члан 2 ЖЕЉКО МАТИЋ

Начелника градске управе

на предлог

Заменик члана 2 ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ

Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

на предлог



ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 72 - 100 / 22-16.02

Борис Туменко

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у сталном 
саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика члана које именује 
локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној скупштини.

         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 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на основу законом 
прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке локалне изборне комисије 
благовремено прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланичке 
групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу.

         У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу 02 
Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Градској изборној комисији у граду Шапцу су 
достављени предлози посланичких група за именовање лица у бирачке одборе у сталном 
саставу.

(АКО НЕКА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА НЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ НЕКОГ ЛИЦА У 
БИРАЧКИ ОДБОР: Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако 
посланичка група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном 
саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.)

         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.

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

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

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.


