
125.

На основу члана 4. Уредбе о средствима
за подстицање програма или недостајућег
дела средстава за финансирање програма
од јавног интереса која реализују удру-
жења („Службени гласник РС”, број
47/2018), члана 6. Правилник о начину,
критеријумима и поступку доделе сред-
става из буџета општине за подстицање
пројеката од јавног интереса које реализују
удружења („Службени лист Града Лес-
ковца”, број 4/2019), у складу са Одлуком
о буџету Општине Власотинце за 2022. Го-
дину („Службени гласник Града Лес-
ковца”, број 46/21), на основу члана 3. ст.1.
тач.19, чл. 24 и 26 Одлуке о Општинском
већу општине Власотинце („Сл. гласник
града Лесковца'', број 12/19), чл. 6 тач. 19,
чл.40 и 41 Пословника о раду општинског
већа општине Власотинце (''Сл. гласник
града Лесковца бр.31/20), на Предлог Оде-
љења за урбанизам, привреду, заштиту жи-
вотне средине и имовинско – правне по-
слове 01бр.02-54/22 од 24.02.2022. године
Општинско веће на 72 седници одржаној
10.03.2022. године, доноси

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ
КОНКУРСА ЗА 2022. ГОДИНУ

Одлуком о буџету Општине Власотинце
за 2022. годину („Службени гласник града

Лесковца”, број 46/21), у оквиру раздела 5,
као:

1.

Програм 0602 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска активност 0001 –
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, Функција 474 – Више-
наменски развојни пројекти, Економска
класификација 481000 – Дотације невлади-
ним организаци-јама, планирана су сред-
ства у износу од 3.000.000,00 динара. За до-
делу средстава расписаће се конкурс за до-
делу средстава из буџета Општине за под-
стицање програма или недо-стајућег дела
средстава за финансирање програма од јав-
ног интереса које реализују удружења, на
територији општине Власотинце, и то:

1. Назив јавног конкурса: Јавни конкурс
за доделу средстава из буџета општине
Вла-сотинце за подстицање пројеката или
недостајућег дела средстава за финанси-
рање пројеката од јавног интереса које реа-
лизују удружења за 2022. годину

2. Циљ јавног конкурса: Допринос оства -
ривању јавног интереса општине Власо-
тинце и одрживом развоју локалне зајед-
нице кроз реализацију пројеката/програма
удружења.

3. Област јавног конкурса: 
1) Промоција општине Власотинце
– Организовање догађаја за промоцију

општине Власотинце
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2) Заштита животне средине
– Уређење градских, сеоских и приград-

ских насеља
– Уклањања смећа (у сеоским среди-

нама, приградским насељима и др.)
– Опремање локалитета где грађани

могу да одлажу поједине врсту отпада
– Подстицање развоја свести о утицају

животне средине на здравље људи у
основним и средњим школама

3) Пољопривреда
– Подстицање пољопривредне делатно-

сти у руралним подручјима
– Развој пчеларства
4) Туризам
– Промоција активног туризма
5) Заштита потрошача
– Информисање и едукација о правима

потрошача
– Бесплатна правна помоћ за заштиту

потрошача
6) Афирмисање демократизације локал -

не самоуправе
– Повећање активног учешћа организа-

ција цивилног друштва у свима фазама
процеса доношења прописа којим се
уређују питања од јавног интереса

4. Ко може да конкурише за средства:
Право учешћа на јавном конкурсу имају
удру-жења која су регистрована на терито-
рији општине Власотинце, односно друге
општине или града Републике Србије, с
тим да пројектне активности реализују на
територији општине Власотинце. Удру-
жења која су стекла статус удружења према
Закону о удружењима и која су уписана у
регистар надлежног органа; Која су под-
нела предлоге пројеката на предвиђеном
обрасцу са потребном пратећом докумен-
тацијом;Која су поднела предлоге пројекa -
та у конкурсом предвиђеном року

5. Планирани износ средстава:
3.000.000,00 динара.

6. Планирани период објављивања кон-
курса: Март-април 2022. године.

7. Оквирни датум почетка реализације
одабраних програма и њихово трајање:
Aприл 2022. године,трајање 3-9 месеци

2.

Програм 1201 – Развој културе и инфор-
мисања, Програмска активност 0004 –
Оствари-вање и унапређивање јавног инте-
реса у области јавног информисања, Функ-
ција 820 – Услуге културе, Економска класи-
фикација 423000 – Услуге по уговору, пла-
нирана су средства у износу oд 4.500.000,00
динара. За доделу средстава расписаће се
конкурс за доделу средстава из буџета Оп-
штине за подстицање програма или недо-
стајућег дела средстава за финансирање про-
грама од јавног интереса које реализују
удружења, на територији општине Власо-
тинце, и то:

1. Назив јавног конкурса: Јавни конкурс
за суфинансирање пројеката за оствари-
вање јав-ног интереса у области јавног ин-
формисања на територији oпштине Власо-
тинце до 31.12.2022. године

2. Циљ јавног конкурса: Истинито, не-
пристрасно, правовремено и потпуно ин-
форми-сање свих грађана општине Власо-
тинце кроз подршку производњи ме-
дијских са-држаја у циљу заштите и раз-
воја људских права и демократије, унапре-
ђивање правне и социјалне државе, слобод-
ног развоја личности и заштите деце и мла-
дих, развоја културног и уметничког ства-
ралаштва, развоја образовања, укључујући
и медијску писменост као део образовног
система, развоја науке, развоја спорта и
физичке културе и заштите животне сре-
дине и здравља људи

3. Област јавног конкурса: Медији/Ин-
формисање

4. Ко може да конкурише за средства:
Медијска удружења / Медији

5. Планирани износ средстава:
4.500.000.00 динара

6. Планирани период објављивања кон-
курса: Јануар-фебруар 2022. године

338 страна – Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА 29. март 2022. године



7. Оквирни датум почетка реализације
одабраних програма и њихово трајање:
Март-април 2022. године (до 12 месеци)

3.

Програм 1201 – Развој културе и инфор-
мисања, Програмска активност 0002 –
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, Функција 820 –Услуге кул-
туре, Економска класификација 481000 –
Дотације невладиним организацијама, пла-
нирана су средства у износу од 1.300.000,00
динара. 

Програм 1201 – Развој културе и инфор-
мисања, Програмска активност 0003 – Уна-
пређење система очувања и представљања
културно-историјског наслеђа, Функција
820 –Услуге културе, Економска класифи-
кација 481000 – Дотације невладиним ор-
ганизацијама, планирана су средства у из-
носу од 2.000.000,00 динара.

За доделу средстава расписаће се кон-
курс за доделу средстава из буџета Оп-
штине за подстицање програма или недо-
стајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса које реализују
удружења, на територији општине Власо-
тинце, и то:

1. Назив јавног конкурса: Јавни конкурс
за доделу средстава из буџета општине
Вла-сотинце за подстицање пројеката или
недостајућег дела средстава за финанси-
рање пројеката од јавног интереса које реа-
лизују удружења за 2022. годину

2. Циљ јавног конкурса: Очување, уна-
пређење и представљање културно-исто-
ријског наслеђа, културне разноврсности,
продукције и стваралаштва у локалној
заједници.

3. Област јавног конкурса: 
1) Култура
– Програми и пројекти удружења у кул-

тури која својим квалитетом доприносе
развоју културе и уметности

2) Очување културне и историјске тра-
диције

– Подстицај традиционалних вредности
3) Очување и подстицање народног ства-

ралаштва и народних обичаја
– Организовање фолклорних манифе-

стација

4. Ко може да конкурише за средства:
Право учешћа на јавном конкурсу имају
удру-жења која су регистрована на терито-
рији општине Власотинце, односно друге
општине или града Републике Србије, с тим
да пројектне активности реализују на тери-
торији општине Власотинце. Удружења
која су стекла статус удружења према За-
кону о удружењима и која су уписана у ре-
гистар надлежног органа; Која су поднела
предлоге пројеката на предвиђеном об-
расцу са потребном пратећом документа-
цијом; Која су поднела предлоге пројeкaта
у конкурсом предвиђеном року.

5. Планирани износ средстава:
3.300.000,00 динара

6. Планирани период објављивања кон-
курса: Март-април 2022. године.

7. Оквирни датум почетка реализације
одабраних програма и њихово трајање:
Април 2022. године (3 до 9 месеци).

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ

01број 06-14-7/2022, 
дана 10.03.2022. године

Доставити:
– Одељењу за урбанизам...
– Одељењу за буџет, финансије, 

привреду и друштвене делатности,
– Начелнику општинске управе
– Председнику СО Власотинце и
– архиви. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Братислав Петровић
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126.

На основу члана 117, 121, 137. и 138. За-
кона о спорту (“Службени гласник РС“
број 10/16), члана 46. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. За-
кон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 71.
Статута Града Лесковца (''Службени глас-
ник Града Лесковца'', број 28/18), чланова
4, 22, и 37. Пословника о раду Градског
већа града Лесковца (''Службени гласник
Града Лесковца'', број 11/08), чланова 1, 4.
и 21. Правилника о одобравању и финан-
сирању програма у области спорта којима
се задовољавају потребе и интереси гра-
ђана у граду Лесковцу (''Службени гласник
Града Лесковца'', број 8/17), Правилника о
категоризацији спортских организација
(''Службени гласник Града Лесковца'', број
8/17), на предлог Комисије за одобравање
годишњих програма у области спорта на
подручју града Лесковца за 2022. годину,
која је формирана дана 20.5.2021.године,
под бројем 061-10/21-II, Градско веће Града
Лесковца на 49. седници, одржаној 24.
марта 2022. године, донело је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ

ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА
КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ

ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА 
У ГРАДУ ЛЕСКОВЦУ ИЗ БУЏЕТА

ГРАДА У 2022. ГОДИНИ

I

У Решењу о одобравању и финансирању
програма у области спорта којима се задово-
љавају потребе и интереси грађана у граду
Лесковцу из буџета Града у 2022. години

(Службени гласник Града Лесковца, број
47/21) у члану I, став 1. износ ''120.000.000''
замењује се износом ''121.200.000''. 

У члану I, став 2., под редним бројем 1.
Рукометни клуб Дубочица 54, мења се део
који се односи на износ средстава, тако да
се износ од ''22.700.000'' замењује износом
од ''23.900.000'' динара, а на позицији
УКУПНО износ ''120.000.000'' замењује се
износом ''121.200.000''. 

II

У члану III, износ ''120.000.000'' заме-
њује се износом ''121.200.000''. 

III

У осталом делу Решење остаје неизме-
њено.

IV

Ово Решење објавити у "Службеном
гласнику Града Лесковца".

Број: 061-6/22-II
У Лесковцу, 24. 3. 2022. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. Горан Цветановић
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127.

На основу члана 71. став 1. тачка 31. и
члану 150. Статута Града Лесковца
(„Службени гласник Града Лесковца“ број
28/2018), члана 2. и 16. Одлуке о Градском
већу („Службени гласник Града Лесковца“
број 15/08) и члану 4. и 37. Пословника о
раду Градског већа („Службени гласник
Града Лесковца, број 11/2008), Градско
веће града Лесковца на 49. седници, одр-
жаној 24. марта 2022. године, донело је

О  Д  Л  У  К  У

I

УСВАЈА СЕ Програм мера за унапре-
ђење услова живота локалне заједнице за
2022. годину на територији града Лесковца
(у даљем тексту: Програм).

II

Овим Програмом утврђују се планирани
приходи, намена и коришћење средстава за
активности које се током 2022. године пла-
нирају у области унапређења услова жи-
вота локалне заједнице.

III

Финансирање, односно суфинансирање
активности из овог Програма вршиће се у
складу са приливом средстава прикупље-
них од накнаде за коришћење ресурса и ре-
зерви минералних сировина.

IV

Саставни део ове Oдлуке чини Програм.

V

За реализацију Програма задужено је
Одељење за привреду и пољопривреду,
Градске управе града Лесковца.

VI

Одлуку објавити у „Службеном глас-
нику Града Лесковца“.

Број:061-6/22-II
У Лесковцу 24. марта 2022. године

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. ГОРАН ЦВЕТАНОВИЋ
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128.

На основу члана 44. Закона о локалним
изборима («Службени гласник Републике
Србије», бр. 14/2022) Општинска изборна
комисија општине Медвеђа, на седници
одржаној  18. марта 2022. године, донела је

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ
ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР  ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА НА ИЗБОРИМА 
ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

Члан 1.

Утврђује се збирна изборна листа за из-
бор одборника Скупштине општине Мед-
веђа, на изборим расписани за 3. април
2022. године и то:

I  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно
можемо све

1. ДРАГАН КУЛИЋ, рођ. 1972. год. пред-
узетник, из Медвеђе,

2. НЕБОЈША АРСИЋ, рођ. 1967. год.
лекар специјалиста, из Медвеђе,

3. ГОРАН ИВАНОВИЋ, рођ. 1971. год.
дипломирани правник, из Медевца,

4. НАДА ПЕРИШИЋ, рођ. 1960. год. ле-
кар специјалиста, из Медвеђе,

5. ГОРАНА БАЈОВИЋ, рођ. 1967. год.
струковни економиста, из Медвеђа,

6. МАРКО ПОПОВИЋ, рођ. 1985. год.
лекар, из Сијаринске бање,

7. МИЛОШ ФИЛИПОВИЋ, рођ. 1989.
год. мастер туризмолог, из Негосавља, 

8. РАДЕ ПЕРОВИЋ, рођ. 1989.  год. дип-
ломирани економиста, из Медвеђе,

9. СВЕТЛАНА СТАНКОВИЋ, рођ.
1970. год. хемијски техничар, из Медвеђе,

10. ИВАНА НИКОЛИЋ, рођ. 1985. год.
дипломирани педагог, из Медвеђе,

11. ДРАГАН ДОДЕРОВИЋ, рођ. 1978.
год. професор физичке културе, из Мед-
веђе,

12. МЛАДЕН АНДРЕЈЕВИЋ, рођ. 1985.
год. шумарски техничар, из Медвеђе,

13. НЕШКО СЛАВИЋ, рођ. 1967. год.
машинбравар, из Средњег Бучумета, 

14. ДУБРАВКА САВИЋ, рођ. 1965. год.
дипломирани фармацеут, из Сијаринске
бање,

15. МИЛИЦА СИМИЋ, рођ. 1997. год.
студент, из Медвеђе,

16. ЕЛЕОНОРКА МИЛИЋЕВИЋ, рођ.
1950. год. пензионер, из Медвеђе,

17. ДРАГАНА РАЈКОВИЋ, рођ. 1994.
год. мастер педагог, из Дренца, 

18. МАРКО МАРИНКОВИЋ, рођ. 1995.
год. медицински техничар, из Газдара, 

19. МИЛОШ ШАРАЦ, рођ. 1992. год.
предузетник, из Сијаринске бање,

20. ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, рођ. 1971.
год. медицински техничар, из Медвеђе,

21. РАЈКО ЛУКИЋ, рођ. 1966.  год. по-
љопривредник, из Реткоцера,

22. БОЈАНА ВУКСАНОВИЋ, рођ. 1987.
год. дипломирани правник, из Негосавља, 

23. НИКОЛА МЛАДЕНОВИЋ, рођ. 1995.
год. спортски радник,  из Медвеђе, 

24. САЊА ГАВРИЛОВИЋ, рођ. 1993.
год. дипломирани правнник, из Рујковца, 

25. МАРКО ЂОРЂЕВИЋ, рођ. 1993. год.
дипломирани правник, из Равне бање. 

II  ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР
СРБИЈЕ

1.
2. физичког васпитања, из Негосавља,
3. МИЛАН СТЕВАНОВИЋ, рођ. 1990.

год. струковни специјалиста медија и кул-
туре, из Медвеђе, 

4. СТАНКО МИЛОШЕВИЋ, рођ. 1962.
год. дипломирани правник, из Газдара, 
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5. ИВАНА ЈОВИЋ, рођ. 1981. год. еко-
номски техничар, из Медвеђе, 

6. ДРАГАНА ИЛИЋ, рођ. 1990. год. дип-
ломирани правник, из Медвеђе, 

7. ЉУБИША ВУЛЕТИЋ, рођ. 1962. год.
биохемијски техничар, из Медвеђе, 

8. ЉУБИША РИСТИЋ, рођ. 1958. год.
економиста, из Петриља, 

9. МИЛОШ ЈОВИЋ, рођ. 1985. год. шу-
марски техничар, из Медвеђе, 

10. МАЈА СТАМЕНКОВИЋ, рођ. 1985.
год. дипломирани филолог за српски језик
и књижевност, из Доњег Бучумета, 

11. СОЊА СТАМЕНКОВИЋ, рођ. 1981.
год. специјалиста струковни менаџер, из
Медвеђе, 

12. МИЛОШ РАДОЈЕВИЋ, рођ. 1971.
год. машински техничар, из Сијарине, 

13. ДРАГИША ПЕТРОВИЋ, рођ. 1951.
год. дипломирани инжењер машинства, из
Леца,

14. МИЛИСАВ МИЛЕТИЋ, рођ. 1943.
год. дипломирани економиста, из Медвеђе, 

15. МАРИЈА АНЂЕЛКОВИЋ, рођ.
1990. год. економски техничар, из Медвеђе, 

16. СЛАВИЦА ЗДРАВКОВИЋ, рођ.
1961. год. дипломирани хемичар, из Си ја -
рин ске бање,

17. СИНИША ЈОВИЋ, рођ. 1965. год.
машински инжењер, из Медвеђе,

18. ДРАГАН ЂОРИЋ, рођ. 1988. год.
професор физичке културе, из Медвеђе,

19. СТЕВАН АРСИЋ, рођ. 1992. год.
економски техниичар, из Медвеђе, 

20. СНЕЖАНА ЗУИЋ, рођ. 1982. год.
основно образовање, из Боровца, 

21. ЈОВАНА РАДОЊИЋ, рођ. 1994. год.
економски техничар, из Медвеђе, 

22. НЕНАД МИТИЋ, рођ. 1984. год.
дипломирани историчар, из Негосавља,

23. МИЉАН НИКОЛИЋ, рођ. 2001 год.
саобраћајни техничар, из Равне бање, 

24. ИВАН ДРАГОВИЋ, рођ. 1988. год.
шумарски техничар, из Медевца,

25. ЈОВАНА ПОПОВИЋ, рођ. 1994. год.
основно образовање, из Пороштице, 

26. СЛАВИЦА АНТИЋ, рођ. 1966. год.
хемијски техничар, из Медвеђе.

III ЗА РАЗВОЈ МЕДВЕЂЕ

1. РАДОМИР РАДОВАНОВИЋ, рођ.
1959. год.  официр у пензији, из Медвеђе,

2. ЊЕГОШ ДРАГОВИЋ, рођ. 1985. год.
професор информатике, из Медвеђе,

3. ЂУРИЦА МИЛОЈКОВИЋ, рођ. 1965.
год. пензионер, из Леца,

4. ЈАДРАНКА АЏИЋ, рођ. 1976. год. ма-
шински техничар, из Медвеђе,

5. МАРИЈА НИКОЛИЋ, рођ. 1999. год.
економски техничар, из Рујковца,

6. МАРКО КОСТИЋ, рођ. 1994. год.
дипломирани правник, из Маћедонца, 

7. КОСТАДИН СТАНКОВИЋ, рођ.
1946. год. економиста у пензије, из Него-
савља,

8. РАДИВОЈЕ СТОЈКОВИЋ, рођ. 1948.
год. дипломирани правник у пензији, из
Медвеђе, 

9. ВЕСНА ПЕТРОВИЋ, рођ. 1991.год.
домаћица, из Реткоцера, 

10. МИЛИЦА РАДЕНКОВИЋ, рођ. 1962.
год. домаћица, из Маћедонца, 

11. МИЛОШ ПОПОВИЋ,  рођ. 1997.
год. аутомеханичар, из Медевца, 

12. ГОРАН ВЕЉКОВИЋ, рођ. 1964. год.
пензионер из Медвеђе, 

13. ПЕТАР РАЈКОВИЋ, рођ. 2002. год.
машински техничар, из Негосавља, 

14. ДРАГИЦА ФИЛИПОВИЋ, рођ.
1954.  год. пензионер, из Леца,

15. АНЂЕЛА ОБРАДОВИЋ, рођ. 2000.
год. економски техничар, из Средњег Бучу-
мета.

IV ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ –
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

1. ДРАГАН ПУРЕНОВИЋ, рођ. 1960.
год. дипломирани економиста, из Леца, 

2. САША МИЛЕТИЋ, рођ. 1974. год.
машински техничар, из Газдара, 

3. КАРОЛИНА СТАНКОВИЋ, рођ.
1977. год. правник, из Медвеђе, 

4. ОБРЕН ЈОВОВИЋ, рођ. 1961. год. ма-
шински техничар, из Старе бање, 
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5. РАДМИЛА БАБИЋ - СПАСИЋ, рођ.
1980. год. виша економска школа, из Мед-
веђе, 

6. МИЛАН РАДОСАВЉЕВИЋ, рођ. 1955.
год. дипломирани економиста, из Сијарин-
ске бање,

7. МИЛИСАВ ЖИВКОВИЋ, рођ. 1958.
год. радник, из Велике Брајине,

8. ЗОРИЦА ДИМИЋ, рођ. 1961. год.
трговац, из Сијаринска бања, 

9. ТЕОДОРА ТОДОРОВИЋ, рођ. 2000.
год. економски техничар, из Газдара,

10. ГОРАН ИВАНОВИЋ, рођ. 1971. год.
рудар, из Леца,

11. ГОРАН ЂОКИЋ, рођ. 1963. год. по-
љопривредник, из Сијарине,

12. НЕМАЊА СТАНКОВИЋ, рођ. 2002.
год. софтверски инжењеринг, из Медвеђа,

13. ЈЕЛЕНА ДУБРОЈА, рођ. 1995. год.
економски техничар, из Медвеђе, 

14. СЛАЂАНА РИСТИЋ, рођ. 1992. год.
радник, из Рујковца,

15. СЛАВИША СТАНКОВИЋ, рођ.
1995. год. конобар, из Медвеђе,

16. ДЕЈАН НИКОЛИЋ, рођ. 1979. год.
машинбравар, из Медвеђе.

V Група грађана Медвеђа има боље
– Милош Драшковић

1. НАТАША ЂОРЂЕВИЋ, рођ. 1973.
год. професор српског језика и књижевно-
сти, из Медвеђе, 

2. МАРКО СТАНОЈЕВИЋ, рођ. 1989.
год. дипломирани инжењер електротех-
нике, из Негосавља, 

3. ДРАГОСЛАВ МОСИЋ, рођ. 1977. год.
приватни предузетник, из Црног Врха, 

4. РАДИША ПАПОВИЋ, рођ. 1969. год.
незапослен, из Медвеђа, 

5. МИЛИЦА ИВАНОВИЋ, рођ. 1992.
год. туристички техничар, из Газдара, 

6. НИКОЛА ТРАЈКОВИЋ, рођ. 1992.
год. економски техничар, из Медвеђе, 

7. НЕБОЈША КОВИНИЋ, рођ. 1964.
год. грађевински техничар, из Газдара,

8. МИЛОШ ДРАШКОВИЋ, рођ. 1989.
год. економски техничар, из Медвеђе,

9. ДУШИЦА МИЛОВАНОВИЋ, рођ.
1985. год. економист, смер финансије, из
Медвеђе, 

10. ОЛИВЕРА ВОЈИНОВИЋ, рођ. 1967.
год. биолошки техничар, из Медвеђе, 

11. РАДЕ ТАСИЋ, рођ. 1974. год. при-
ватни предузетник, из Медвеђе, 

12. МИОДРАГ ИВАНОВИЋ, рођ. 1974.
год. просветни радник, из Медвеђе, 

13. НЕМАЊА СТЕВАНОВИЋ, рођ.
1996. год. студент,  из Медвеђе, 

14. МИЛИЦА СТРАХИНИЋ, рођ. 1998.
год. студент, из Медвеђе, 

15. МАРИЈА ЂОРЂЕВИЋ, рођ. 1990.
год. машински техничар за компујтерско
конструисање, из Медвеђе, 

16. МИЛОШ ИВАНОВИЋ, рођ. 1988.
год. приватни предузетник, из Медвеђе,

17. СВЕТОЗАР ПАНТОВИЋ, рођ. 1974.
год. пољопривредник, из Тулара, 

18. МИЛАН КУЈОВИЋ, рођ. 1989. год.
рударски техничар, из Леца,

19. МИЛИЦА ИЛИЋ, рођ. 1989. год. ме-
дицинска сестра техничар, из Медвеђа, 

20. ИВАНКА ЖИВКОВИЋ, рођ. 1978.
год. комерцијални техничар, из Медвеђе, 

21. НЕБОЈША СТАНИМИРОВИЋ, рођ.
1983. год. радник, из Гургутова, 

22. МИЛАН РАКИЋ, рођ. 1983. год. ру-
дарски техничар, из Медвеђе,

23. ЈЕЛЕНА ВУКАДИНОВИЋ, рођ. 1980.
год., радник, из Црног Врха,

24. БИЉАНА ЦВЕТКОВИЋ, рођ. 1978.
год., прехрамбени техничар, из Медвеђе, 

25. МИЛОШ ПЕЈКОВИЋ, рођ. 1996.
год. машински техничар за компјутерско
конструисање, из Петриља. 

VI   За Медвеђу – Për Medvegjën

1. ФЕЈМИЈА БЕЈИЋ, рођ. 1968. год.
дипломирани правник, из Равне бање, 

2. БАЈРАМ МУСТАФА, рођ. 1965. год.
дипломирани инжењер пољопривреде, из
Тупала, 

3. ГАНИ КРАСНИЋИ, рођ. 1956. год.
пен  зионер, из Медвеђе,
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4. ЕГЗОНА ХАЉИМИ, рођ. 1992. год.
масивна комуникација новинарства, из Ту-
пала,

5. ФАХРИЕ АЗИРОВИЋ, рођ. 1992. год.
економски техничар, из Свирце,

6. РЕМОНД СЕЛИМИ, рођ. 1996. год.
економски техничар, из Сијаринска бања, 

7. ФЕРАТ ХИСЕНИ, рођ. 1943. год. пен-
зионер, из Сијаринске бање,

8. БЕСАРТ САЛИХУ, рођ. 1992. год. еко-
номски техничар, из Сијаринске бање,

9. РАБА МУРАТИ, рођ. 1967. год. до-
маћица, из Ђулекара,

10. МИНИРЕ ЈАШАРИ, рођ. 1963.
год.домаћица, из Медвеђе.

VII ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – ШАИП КАМБЕРИ

PARTIJA PËR VEPRIM
DEMOKRATIK  - SHAIP KAMBERI

1. ФЉОРИМ САХИТИ, рођ. 1975. год.
саобраћајни техничар, из Медвеђе, 

2. КАДРИ ХИСЕНИ, рођ. 1965. год. вас-
питач, из Капита,

3. ФАДИЉ СУЉА, рођ. 1969. год. вас-
питач – едукатор, из Сијаринске бање, 

4. БЕСА ИСМАЈЉИ, рођ. 1986. год. ма-
гистар кривичних права, из Медвеђе, 

5. АНТИГОНА САХИТИ, рођ. 1999. год.
наставник, из Медвеђе,

6. ИСМЕТ КАДРИУ, рођ. 1967.год. на-
ставник, из Тупала.

Члан 2.

Одлуку објавити на веб презентацији Ре-
публичке изборне комисије  и у  «Службе-
ном гласнику града Лесковца».

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Члан 4. 

Против Одлуке о утврђивању збирне из-
борне листе подносилац проглашене из-

борне листе може поднети приговор Оп-
штинској изборној комисији у року од 48
часова од објављивања те одлуке на Веб –
презентацији. 

Приговором против одлуке о утврђи-
вању збирне изборне листе не може се
оспоравати пуноважност проглашене из-
борне листе. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 44. Закона о локалним изборима
прописаном је да Изборна комисија доноси
одлуку којом утврђује збирну изборну ли-
сту и објављује је на веб – презентацији
најкасније 15 дана пре дана гласања.
Збирна изборна листа садржи све изборне
листе са личним именима свих кандидата
за одборнике и подацима о години њиховог
рођења и занимању. Редослед изборних ли-
ста на збирној изборној листи  утврђује се
према редоследу којим су проглашене. 

У складу са напред наведеним одлучено
је као што у диспозитвиву Одлуке наве-
дено.  

06Број:013-1/2022-46-1
18. март 2022. године
М е д в е ђ а

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ПРЕДСЕДНИК
Иван Костић, дипл.прав.с.р.
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Në bazë të nenit 44.Ligji mbi zgjedhjet
lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë
nr 14/2022) komisioni zgjedhor i komunës së
Medvegjës, në seancën e mbajtur 18 mars viti
2022, nxjerr

AKTVENDIM 

MBI PËRCAKTIMIN E LISTËS
PËRMBLEDHËSE ZGJEDHORE PËR
ZGJEDHJEN E KËSHILLTARËVE TË

KUVENDIT TË KOMUNËS SË
MEDVEGJËS NË ZGJEDHJET PËR 

3 PRILL VITI 2022

Lista zgjedhore përmbledhëse për zgjed-
hjen e këshilltarëve të Kuvendit të Komunës
së Medvegjës, në zgjedhjet e shpallura për 3
prill viti 2022, është përcaktuar si vijon:

I   ALLEKSANDAR VUÇIQ –Së bashku
mundemi të gjitha

1. DRAGAN KULLIQ, i lind viti 1972.
sipërmarrës nga Medvegja

2. NEBOJSHA ARSIQ i lind.viti 1967 dok-
tor specijalist, nga Medvegja

3. GORAN IVANOVIQ, i lind.viti  1971.
Jurist i diplomuar nga Medevci

4.  NADA PERISHIQ, e lind viti 1960 dok-
tor specijalist, nga Medvegja

5. GORANA BAJOVIQ, e lind viti 1967.
ekonomiste, nga Medvegja

6. MARKO POPOVIQ, i lind viti 1985.
Doktor, nga Banja e sirainës.

7. MILLOSH FILLIPOVIQ, i lind viti
1989. Master i turizomoligjisë nga Negosavla.

8. RADE PEROVIQ, i lind viti 1989 ekon-
omist i diplomuar nga Medvegja

9. SVETLLANA STANKOVIQ, e lind viti
1970.teknik kimik nga Medvegja.

10. IVANA NIKOLLIQ. E lind viti 1985
pedagog i diplomuar, nga Medvegja

11. DRAGAN DODEROVIQ, i lind viti
1978. Profezor i edukatës fizike, nga Med-
vegja

12. MLLADEN ANDREJEVIQ i lind viti
1985.teknik i pylltarisë nga Medvegja.

13. НЕШКО СЛАВИЋ, рођ. 1967. год.
машинбравар, из Средњег Бучумета,
NESHKO SLLAVIQ, i lind viti 1967.

14. DUBRAVKA SAVIQ,e lind viti 1965.
Farmaceut i diplomuar nga Banja e sirainës.

15. MILLICA SIMIQ,e lind viti 1997. Stu-
dent nga Medvegja

16. ELLEONORKA MILLIQEVIQ, elind
viti 1950. Penzioniste nga Medvegja.

17. DRAGANA RAJKOVIQ, e lind viti
1994 master pedagog nga Drenca. 

18. МАРКО МАРИНКОВИЋ, рођ. 1995.
год. медицински техничар, из Газдара,
MARKO MARINKOVIQ, i lind viti 1995
teknik mjeksorë nga Gazdari.

19. MILLOSH SHARAC, i lind viti 1992,
sipërmarrës nga Banja e siarinës.

20. DRAGAN JOVANOVIQ, i lind viti
1971. Teknik mjeksorë nga Medvegja.

21. RAJKO LLUKIQ, i lind viti 1966 fer-
merë nga Retkoceri.

22. BOJANA VUKSANOVIQ, e lind viti
1987. Jurist i diplomuar nga Negosavla

23. NIKOLLA MLLADENOVIQ,i lind viti
1995. Punëtor sportiv nga Medvegja.

24. SANJA GAVRILLOVIQ,e lind viti
1993 jurist i diplomuar nga Rujkoci.

25. MARKO GJORGJEVIQ, i lind viti
1993 jurist i diplomuar nga Rama banja.

II  IVICA DAÇIQ –KRYEMINISTRI 
I SERBISË

1. SINISHA STANKOVIQ, i lind viti 1964.
Profesor i edukatës fizike ,nga Negosavla.

2. MILLAN STEVANOVIQ,i lind viti
1990.specijalist profesional i medijave dhe
kulturës, nga Medvegja

3. STANKO MILLOSHEVIQ,i l ind viti
1962. jurist i diplomuar nga Gazdari.

4. IVANA JOVIQ,i lind viti 1981.ekono-
mist teknik, nga Medvegja.

5. DRAGANA ILLIQ, e lind viti 1990. Ju-
rist i diplomuar nga Medvegja.

6. LUBISHA VULLETIQ,i lind viti 1962
teknik biohemik nga Medvegja.
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7. LUBISHA RISTIQ,i lind viti 1958.
Ekonomist nga Petrila.

8. MILLOSH JOVIQ,i lind viti 1985.
Teknik i pylltarisë nga Medvegja.

9. MAJA STAMENKOVIQ,e lind viti
1985.filolog i diplomuar për gjuhën serbe Nga
Buçumeti i poshtëm.

10. SONJA STAMENKOVIQ,e lind viti
1981.menaxher profesional nga Medvegja.

11. MILLOSH RDOJEVIQ, i lind viti
1971. Teknik i maqinerisë nga Sjarina.

12. DRAGISHA PETROVIQ,i lind viti
1951 inxhinjer i diplomuar nga Leci.

13. MILLISAV MILLETIQ,i lind viti 1943.
Ekonomist i diplomuar nga Medvegja.

14. MARIJA ANGJELLKOVIQ,e lind viti
1990 ekonomist teknik nga Medvegja.

15. SLLAVICA ZDRAVKOVIQ,e lind viti
1961. Kimiste e diplomuar nga Banja e siar-
inës.

16. SINISHA JOVIQ,i lind viti 1965. Inx-
hinjeri i maqinerisë nga Medvegja.

17. DRAGAN GJORIQ,i lind viti 1988.
Profesor i edukatës fizike nga Medvegja.

18. STEVAN ARSIQ,i lind viti 1992.ekon-
omist teknik nga Medvegja.

19. SNEZHANA ZUJIQ,e lind viti 1982.
arsimimi fillor nga Borovci.

20. JOVANA RADONJIQ,e lind viti
1994.ekonomist teknik nga Medvegja.

21. NENAD MITIQ,i lind viti 1984.histo-
rian i diplomuar nga Negosavla.

22. MILAN NIKOLLIQ,i lind viti 2001.
Teknik i trafiku nga Rama banja.

23. IVAN DRAGOVIQ, i lind viti 1988.
Teknik i pylltarisë nga Medevci.

24. JOVANA POPOVIQ,e lind viti 1994.
Arsimimi fillor nga Poroshtica.

25. SLLAVICA ANTIQ,e lind viti 1966.
Teknik i kimisë nga Medvegja.

III  PËR ZHVILLIMIN E MEDVEGJËS

1. RADOMIR RADOVANOVIQ,i lind viti
1959.oficer në pension nga Medvegja.

2. NJEGOSH DRAGOVIQ,i lind viti
1985.profesor i informatiksë nga Medvegja.

3. GJURICA MILLOJKOVIQ,i lind viti
1965.pensionit nga Leci.

4. JADRANKA AXHIQ,e lind viti 1976,
teknik i maqinerisë nga Medvegja.

5. MARIJA NIKOLLIQ,e lind viti
1999.ekonomist teknik nga Rujkovci.

6. MARKO KOSTIQ,i lind viti 1994,jurist
i diplomuar nga Maqedonci.

7. KOSTADIN STANKOVIQ, i lind viti
1946.ekonomist i pensionuar nga Negosavla.

8. RADIVOJE STOJKOVIQ,i lind viti
1948. jurist i diplomuar nëpension nga Med-
vegja.

9. VESNA PETROVIQ,e lind viti 1991.
amvise nga Retkoceri.

10.  MILLICA RADENKOVIQ,e lind viti
1962. Amvise nga Maqedonci.

11. MILLOSH POPOVIQ,i lind viti 1997.
Automekanik nga Medevci.

12. GORAN VELKOVIQ,i lind viti 1964.
Pensionit nga Medvegja.

13.  PETAR RAJKOVIQ.i lind viti 2002.
Teknik i maqinerisë nga Negosavla.

14. DRAGICA FILLIPOVIQ,e lind viti
1954. Pensioniste nga Leci.

15. ANGJELLA OBRADOVIQ.e lind viti
2000. Ekonomist teknik nga Buçumei i mesum.

IV  DR VOJISLLAV SHESHEL –
PARTIA RADIKALE SERBE

1. DRAGAN PURENOVIQ, i lind viti
1960. Ekonomist i diplomuar, nga Leci

2. SASHA MILLETIQ,i lind viti 1974.
Teknik i maqinerisë nga Gazdari.

3. KAROLLINA STANKOVIQ,e lind viti
1977, juriste nga Medvegja.

4. OBREN JOVOVIQ,i lind viti 1961.
Teknik i maqinerisë nga Rama banja.

5. RADMILLA BABIQ –SPASIQ, e lind
viti 1980.shkolla e lartë ekonomike nga Med-
vegja.

6. MILLAN RADOSAVLEVIQ, i lind viti
1955, ekonomist i diplomuar nga Banja e sira -
inës.

7. MILLISAV ZHIVKOVIQ, i lind viti
1958. Punëtorë nga Braina e madhe.
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8. ZORICA DIMIQ, e lind viti 1961,tregtar
nga Banja e sirainës.

9. TEODORA TODOROVIQ, e lind viti
2000.ekonomist teknik nga Gazdari.

10. GORAN IVANOVIQ, i lind viti
1971.minator nga Leci.

11. GORAN GJOKIQ, i lind viti 1963. fer-
mer nga Sjarina.

12. NEMANJA STANKOVIQ,i lind viti
2002. Inxhiner i softverit nga Medvegja.

13. JELLENA DUBRAJA, e lind viti 1995.
Ekomomist teknik nga Medvegja.

14. SLLAGJANA RISTIQ,e lind viti 1992.
Puntorë nga Rujkovci.

15. SLLAVISHA STANKOVIQ.i lind viti
1995. Kamarier nga Medvegja.

16. ДЕЈАН НИКОЛИЋ, рођ. 1979. год. ма-
шинбравар, из Медвеђе.DEJAN NIKOLLIQ,
i lind viti 1979.  Nga Medvegja.

V Grupi i qytetarëve Medvegja ka më
mirë – Millosh Drashkoviq

1. NATASHA GJORGJEVIQ, e lind viti
1973. Profesor i gjuhës dhe letërsisë serbe nga
Medvegja.

2. MARKO STANOJEVIQ,i lind viti 1989.
Inxhinjer elektro teknik i diplomuar , nga
Negosavla.

3. DRAGOSLLAV MOSIQ, i lind viti
1977. Sipërmarrës privat nga Crni Vrhi.

4. RADISHA PAPOVIQ, i lind viti 1969. I
pa punësuar nga Medvegja. 

5. MILLICA IVANOVIQ, e lind viti 1992.
Teknik turistik nga Gazdari.

6. NIKOLLA TRAJKOVIQ, i lind viti
1992. Ekonomist teknik nga Medvegja.

7. NEBOJSHA KOVINIQ, i lind viti 1964.
Teknik i ndërtimtarisë nga Gazdari.

8. MILLOSH DRASHKOVIQ, i lind viti
1989. Ekonomist teknik nga Medvegja.

9. DUSHICA MILLOVANOVIQ, e lind
viti 1985. Ekonomist dega e finansave nga
Medvegja.

10. OLLIVERA VOJINOVIQ, e lind viti
1967. Teknik biologjik nga Medvegja.

11. RADE TASIQ, i lind viti 1974. Sipër-
marrës privat nga Medvegja.

12. MIODRAG IVANOVIQ, i lind viti
1974. Punëtor i arsimit nga Medvegja.

13. NEMANJA STEVANOVIQ, i lind viti
1996. Student nga Medvegja. 

14. MILLICA STRAHINJIQ,e lind viti
1998. Student nga Medvegja.

15. MARIJA GJORGJEVIQ, e lind viti
1990. Teknik i maqinerisë për kompjutera nga
Medvegja.

16. MILLOSH IVANOVIQ, i lind viti
1988. Sipërmarrës privat nga Medvegja.

17. SVETOZAR PANTOVIQ, i lind viti
1974. Fermer nga Tullari.

18. MILLAN KUJOVIQ, i lind viti 1989.
Teknik minierash nga Leci.

19. MILLICA ILLIQ, e lind viti 1989.
Motër medicionale nga Medvegja.

20. IVANKA ZHIVKOVIQ, e lind viti
1978. Teknik komercijalist nga Medvegja.

21. NEMOJSHA STANIMIROVIQ, i lind
viti 1983. Nga Gurgutova.

22. MILLAN RAKIQ, i lind viti 1983.
Teknik minierash nga Medvegja.

23. JELLENA VUKADINOVIQ, e lind viti
1980. Punëtore nga Crni Vrhi.

24. BILANA CVETKOVIQ, e lind viti
1978.teknik ushqimor nga Medvegja.

25. MILLOSH PEJKOVIQ, i lidn viti
1996. Teknik i maqinerisë për kompjutera nga
Petrila.

VI    Për Medvegjën

1. FEMIJA BEJIQ, i lind viti 1968. Jurist i
diplomuar nga Rama banja.

2. BAJRAM MUSTAFA. I lind viti 1965.
Inxhiner i diplomuar i bujëqësisë nga Tupalla.

3. GANI KRASNIQI, i lind viti 1965. Pen-
sionit nga Medvegja.

4. EGZONA HALIMI, e lind viti 1992. Ko-
munikimi masiv i gazetarisë nga Tupalla.

5. FAHRIE AZIROVIQ, e lind viti 1992.
Ekomonist teknik nga Svirca.

6. REMOND SELIMI, i lind viti 1996.
Ekonomist teknik nga Banja e siarinës.

7. FERAT HISENI, i lind viti 1943. Pen-
sionit nga Banja e siarinës.
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8. BESART SALIHU, i lind viti 1992.
Ekonomist teknik 

9. RABA MURATI ,e lind viti 1967.
Amvise nga Gjylekreshti.

10. MINIRE JASHARI, e lind viti 1963.
Amvise nga Medvegja

VII  PARTIJA PËR VEPRIM
DEMOKRATIK  - SHAIP KAMBERI

1. FLORIM SAHITI, i lind viti 1975.teknik
trafiku nga Medvegja

2. KADRI HISENI,i lind viti 1965. eduka-
tor nga Kapiti.

3. FADIL SYLA, i lind viti 1969. Edukator
nga Banja e siarinës.

4. BESA ISMAJLI, e lind viti 1986.
Magjistër i drejtave penale nga Medvegja.

5. ANTIGONA SAHITI,e lind viti 1999.
Arsimtare nga Medvegja.

6. ISMET KADRIU, i lind viti 1967. Ar-
simtarë nga Tupalla.

Neni 2

Vendimi do të publikohet në ueb prezan-
timin e Komisionit Republikan të Zgjedhjeve
dhe në “Gazetën Zyrtare të Qytetit të
Leskovcit”.

Neni 3

Vendimi hyn në fuqi ditën e miratimit.

Neni 4

Kundër Vendimit për përcaktimin e listës
kolektive zgjedhore, parashtruesi i listës zg-
jedhore të shpallur mund të paraqesë kundër-
shtim në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve
në afat prej 48 orëve nga publikimi i atij
vendimi në ueb prezantim.

Vlefshmëria e listës zgjedhore të shpallur
nuk mund të kontestohet me kundërshtim
kundër vendimit për përcaktimin e listës
përmbledhëse zgjedhore.

Arsytim

Neni 44 i Ligjit për Zgjedhjet Lokale
parasheh që Komisioni Zgjedhor nxjerr

vendim me të cilin cakton listën e konsoliduar
zgjedhore dhe e publikon në web-prezentim
jo më vonë se 15 ditë para ditës së votimit.
Lista kolektive zgjedhore përmban të gjitha li-
stat zgjedhore me emrat personal të të gjithë
kandidatëve për këshilltarë dhe të dhënat për
vitin e lindjes dhe profesionit të tyre. Renditja
e listave zgjedhore në listën kolektive zgjed-
hore përcaktohet sipas radhës në të cilën janë
shpallur.

Në përputhje me at lartë u vendos siç thuhet
në dispozitiv të Aktvendimit.

06Numër:013-1/2022-46-1
18. Mars viti 2022.
М е d v e gj ë

KOMISIONI ZGJEDHOR I KOMUNËS
SË MEDVEGJËS

KRYETARI,
Ivan Kostiq, jur.dipl
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130.

На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 30. став 2.  Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/22), Изборна комисија општине
Црна Трава, поступајући по предлогу ов-
лашћеног лица Ромске партије, подносиоца
проглашене изборне листе „Ромска пар-
тија“ – Срђан Шајн, за избор народних по-
сланика Народне скупштине, расписаним
за 3. април 2022. године, на седници одр-
жаној дана 21.03.2022. године доноси

РЕШЕЊЕ

О именовању члана Изборне комисије
општине Црна Трава у проширеном

саставу

1. ИМЕНУЈЕ СЕ ВЛАДАН НИКОЛИЋ
за члана Изборне комисије општине Црна
Трава у проширеном саставу, на предлог
Ромске партије, подносиоца проглашене
изборне листе „Ромска партија“ – Срђан
Шајн, за избор народних посланика На-
родне скупштине, расписаним за 3. април
2022. године.

2. ИМЕНУЈЕ СЕ ЛЕЛА СТЕФАНОВИЋ
за заменика члана Изборне комисије оп-
штине Црна Трава у проширеном саставу,
на предлог Ромске партије, подносиоца
проглашене изборне листе „Ромска пар-
тија“ – Срђан Шајн, за избор народних по-
сланика Народне скупштине, расписаним
за 3. април 2022. године.

3. Лица из тачке 1. и 2. овог решења уче-
ствују у раду заједничког састава Изборне
комисије општине Црна Трава и посебног
састава Изборне комисије општине Црна
Трава за спровођење избора за народне по-
сланике.

4. Ово решење примењује се од наред-
ног дана од дана када је донето, па све док
збирни извештај о резултатима гласања не
постане коначан.

5. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

6. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе и бирач могу поднети приго-
вор Републичкој изборној комисији у року
од 48 часова од објављивања овог решења
на веб-презентацији Републичке изборне
комисије.

Број: 65/2022
Датум: 21. март 2022. године

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић

131.

На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 30. став 2.  Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/22), Изборна комисија општине
Црна Трава, поступајући по предлогу ов-
лашћеног лица политичке Алтернатива за
промене - Alternativa рër ndryshim, подно-
сиоца проглашене изборне листе „АЛТЕР-
НАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛБАНСКА
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АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА



ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА“/ „AL-
TERNATIVA PËR NDRYSHIM - ALTERNA-
TIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE”, за из-
бор народних посланика Народне скуп-
штине, расписаним за 3. април 2022. го-
дине, на седници одржаној дана 21.03.2022.
године доноси

РЕШЕЊЕ

О именовању члана Изборне комисије
општине Црна Трава у проширеном

саставу

1. ИМЕНУЈЕ СЕ ВЕЉКО СТАМЕНКО-
ВИЋ за члана Изборне комисије општине
Црна Трава у проширеном саставу, на
предлог политичке странке Алтернатива за
промене - Alternativa рër ndryshim, подно-
сиоца проглашене изборне листе „АЛТЕР-
НАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛБАНСКА
ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА“/ „AL-
TERNATIVA PËR NDRYSHIM - ALTER-
NATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE”, за
избор народних посланика Народне скуп-
штине, расписаним за 3. април 2022. го-
дине.

2. ИМЕНУЈЕ СЕ АЛЕКСАНДРА БЛА-
ГОЈЕВИЋ за заменика члана Изборне ко-
мисије општине Црна Трава у проширеном
саставу, на предлог политичке странке Ал-
тернатива за промене - Alternativa рër
ndryshim, подносиоца проглашене изборне
листе „АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ -
АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНА-
ТИВА“/ „ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM
- ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIP -
TARE”, за избор народних посланика На-
родне скупштине, расписаним за 3. април
2022. године.

3. Лица из тачке 1. и 2. овог решења уче-
ствују у раду заједничког састава Изборне
комисије општине Црна Трава и посебног
састава Изборне комисије општине Црна
Трава за спровођење избора за народне по-
сланике.

4. Ово решење примењује се од наред-
ног дана од дана када је донето, па све док
збирни извештај о резултатима гласања не
постане коначан.

5. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

6. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе и бирач могу поднети приго-
вор Републичкој изборној комисији у року
од 48 часова од објављивања овог решења
на веб-презентацији Републичке изборне
комисије.

Број: 66/2022
Датум: 21. март 2022. године

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић

132.

На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 30. став 2.  Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/22), Изборна комисија општине
Црна Трава, поступајући по предлогу ов-
лашћеног лица Странке правде и поми-
рења/Stranke pravde i pomirenja, подно-
сиоца проглашене изборне листе МУФ-
ТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и по-
мирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTI-
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JIN AMANET - Stranka pravde i pomirenja
(SPP) – Usame Zukorlić, за избор народних
посланика Народне скупштине, расписа-
ним за 3. април 2022. године, на седници
одржаној дана 21.03.2022. године доноси

РЕШЕЊЕ

О именовању члана Изборне комисије
општине Црна Трава у проширеном

саставу

1. ИМЕНУЈЕ СЕ ВЛАДИЦА НИКОЛИЋ
за члана Изборне комисије општине Црна
Трава у проширеном саставу, на предлог
Странке правде и помире ња/Stranke pravde i
pomirenja, подносиоца проглашене изборне
листе МУФТИЈИН АМАНЕТ – Странка
правде и помирења (СПП) – Усаме Зукор-
лић/MUFTIJIN AMANET - Stranka pravde i
pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić, за избор
народних посланика Народне скупштине,
расписаним за 3. април 2022. године.

2. ИМЕНУЈЕ СЕ МИЛАН МИЛАДИ-
НОВИЋ за заменика члана Изборне коми-
сије општине Црна Трава у проширеном
саставу, на предлог Странке правде и по-
мирења/Stranke pravde i pomirenja, подно-
сиоца проглашене изборне листе МУФ-
ТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и по-
мирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTI-
JIN AMANET - Stranka pravde i pomirenja
(SPP) – Usame Zukorlić, за избор народних
посланика Народне скупштине, расписа-
ним за 3. април 2022. године.

3. Лица из тачке 1. и 2. овог решења уче-
ствују у раду заједничког састава Изборне
комисије општине Црна Трава и посебног
састава Изборне комисије општине Црна
Трава за спровођење избора за народне по-
сланике.

4. Ово решење примењује се од наред-
ног дана од дана када је донето, па све док
збирни извештај о резултатима гласања не
постане коначан.

5. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

6. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе и бирач могу поднети приго-
вор Републичкој изборној комисији у року
од 48 часова од објављивања овог решења
на веб-презентацији Републичке изборне
комисије.

Број: 67/2022
Датум: 21. март 2022. године

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић

133.

На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 30. став 2.  Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/22), Изборна комисија општине
Црна Трава, поступајући по предлогу ов-
лашћеног лица Српске странке Заветници,
подносиоца проглашене изборне листе
МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВ-
СКИ – Српска странка Заветници, за изборе
за народне посланике Народне скупштине,
расписаним за 3. април 2022. године, на
седници одржаној дана 21.03.2022. године
доноси
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РЕШЕЊЕ

О именовању члана и заменика члана
Изборне комисије општине Црна Трава

у проширеном саставу

1. ИМЕНУЈЕ СЕ ВЕРОЉУБ СЛАВКО-
ВИЋ за члана Изборне комисије општине
Црна Трава у проширеном саставу, на
предлог Српске странке Заветници, подно-
сиоца проглашене изборне листе МИ-
ЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ –
Српска странка Заветници, за избор народ-
них посланика Народне скупштине, распи-
саним за 3. април 2022. године.

2. ИМЕНУЈЕ СЕ СУЗАНА КИТАНО-
ВИЋ за заменика члана Изборне комисије
општине Црна Трава у проширеном са-
ставу, на предлог Српске странке Завет-
ници, подносиоца проглашене изборне ли-
сте МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВ-
СКИ – Српска странка Заветници, за избор
народних посланика Народне скупштине,
расписаним за 3. април 2022. године.

3. Ово решење примењује се од наред-
ног дана од дана када је донето, па све док
збирни извештај о резултатима гласања не
постане коначан.

4. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе и бирач могу поднети приго-
вор Републичкој изборној комисији у року
од 48 часова од објављивања овог решења
на веб-презентацији Републичке изборне
комисије.

Број: 68/2022
Датум: 21. март 2022. године

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић

134.

На основу члана 8. став 1. и у складу са
чланом 31. став 2. и чланом 33. Закона о из-
бору председника Републике („Службени
гласник РС“, број 14/22), а сходно члану 24.
став 1. тачка 6) Закона о избору народних по-
сланика („Службеи гласник РС“, број 14/22), 

Изборна комисија општине Црна Трава,
на седници одржаној дана 21.03.2022. го-
дине донела је 

РЕШЕЊЕ

1. Констатује се да Верољуб Славковић
и Сузана Китановић, члан и заменик
члана Изборне комисије општине Црна
Трава у проширеном саставу, именовани на
предлог Српске странке Заветници, подно-
сиоца проглашене изборне листе канди-
дата за народне посланике за изборе распи-
сане за 3. април 2022. године постају члан,
односно заменик члана посебног састава
Изборне комисије општине Црна Трава за
спровођење избора за председника Репуб-
лике, расписаних за 3. април 2022. године.

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

3. Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења, а примењује се од наредног дана
од дана доношења.

4. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења предлагач проглашеног кан-
дидата за председника Републике и бирач
могу поднети приговор Републичкој избор-
ној комисији у року од 48 часова од објав-
љивања овог решења на веб-презентацији
Републичке изборне комисије.

Број: 69/2022
Датум: 21. март 2022. године

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић
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135.

На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 35. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022) и члана 28. Закона о избору
председника Републике („Службени глас-
ник РС“, број 14/22), Изборна комисија оп-
штине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. 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 председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ДОМ КУЛТУРЕ, БРОД

1. У бирачки одбор У СТАЛНОМ СА-
СТАВУ за координирано спровођење из-
бора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1- ДОМ КУЛТУРЕ – БРОД у оп-
штини Црна Трава именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЗОРАН МИЛЧИЋ,
на предлог Посланичке групе СНС

– заменик председника: РАДЕ РАШИЋ,
на предлог Посланичке групе СПС

2) ЧЛАНОВИ: 
1.члан: ГРАНИЦА СТОЈАНОВИЋ, на

предлог Начелника Општинска управе оп-
штине Црна Трава

- заменик 1. члана: ЈОВАНКА ЈОВАНО-
ВИЋ, на предлог Посланичке групе СНС

2.члан: РАДМИЛА САВИЋ, на предлог
Посланичке групе СВМ

- заменик 2. члана: СТАНОЈКА ЈАНИ-
ЋИЈЕВИЋ, на предлог Посланичке групе
СНС

2. Овлашћује се Бојан Цекић, председ-
ник Изборне комисије општине Црна Трава
да, у смислу члана 41. став 3. Закона о из-
бору народних посланика („Службени
гласник РС“, број 14/2022) доноси решења
о промени члана, односно заменика члана
бирачког одбора.

3. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

4. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике, посланичка група
у Народној скупштини и бирач могу под-
нети приговор Републичкој изборној коми-
сији у року од 48 часова од објављивања
тог решења на веб-презентацији Репуб-
личке изборне комисије.

Број: 70/2022/1
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић
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На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 35. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022) и члана 28. Закона о избору
председника Републике („Службени глас-
ник РС“, број 14/22), Изборна комисија оп-
штине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. 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 председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ОСНОВНА ШКОЛА, ГОРЊЕ ГАРЕ

1. У бирачки одбор У СТАЛНОМ СА-
СТАВУ за координирано спровођење из-
бора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 2 - ОСНОВНА ШКОЛА – ГОРЊЕ
ГАРЕ у општини Црна Трава именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЗОРАН СТАНИМИ-
РОВИЋ, на предлог Посланичке групе
СДПС

– заменик председника: СТАНОМИР
МИЛТЕНОВИЋ, на предлог Посланичке
групе СНС

2) ЧЛАНОВИ: 
1. члан: БОСАНКА ГЛИГОРИЈЕВИЋ,

на предлог Посланичке групе СНС
– заменик 1. члана: ВЛАДИМИР МИ-

ЛИЋ, на предлог Посланичке групе СПП-
УСС

2. члан: ДИНИЦА ЦВЕТКОВИЋ, на
предлог Посланичке групе СПС

- заменик 2. члана: СЛОБОДАН СТА-
НИМИРОВИЋ, на предлог Посланичке
групе СНС

2. Овлашћује се Бојан Цекић, председ-
ник Изборне комисије општине Црна Трава
да, у смислу члана 41. став 3. Закона о из-
бору народних посланика („Службени
гласник РС“, број 14/2022) доноси решења
о промени члана, односно заменика члана
бирачког одбора.

3. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

4. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике, посланичка група
и бирач могу поднети приговор Републич-
кој изборној комисији у року од 48 часова
од објављивања тог решења на веб-презен-
тацији Републичке изборне комисије.

Број: 70/2022/1
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић
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На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 35. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022) и члана 28. Закона о избору
председника Републике („Службени глас-
ник РС“, број 14/22), Изборна комисија оп-
штине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. 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 председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ОСНОВНА ШКОЛА, ГРАДСКА

1. У бирачки одбор У СТАЛНОМ СА-
СТАВУ за координирано спровођење из-
бора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 3- ОСНОВНА ШКОЛА – ГРАДСКА
у општини Црна Трава именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЉУБИША САВИЋ,
на предлог Посланичке групе СПС

– заменик председника: ЈОСА СТОЈА -
ДИНОВИЋ, на предлог Посланичке групе
СНС

2) ЧЛАНОВИ: 
1. члан: ГОЈКО ПАВЛОВИЋ, на пред-

лог Посланичке групе СПП-УСС 
– заменик 1. члана: ДАНИЈЕЛА МОМ-

ЧИЛОВИЋ, на предлог Посланичке групе
СНС

2. члан: ЧАСЛАВ ИЛИЋ, на предлог По -
сланичке групе СНС

– заменик 2. члана: МИЛИЦА ПАВЛО-
ВИЋ, на предлог Начелника Општинске
управе општине Црна Трава

2. Овлашћује се Бојан Цекић, председ-
ник Изборне комисије општине Црна Трава
да, у смислу члана 41. став 3. Закона о из-
бору народних посланика („Службени
гласник РС“, број 14/2022) доноси решења
о промени члана, односно заменика члана
бирачког одбора.

3. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

4. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике, посланичка група
и бирач могу поднети приговор Републич-
кој изборној комисији у року од 48 часова
од објављивања тог решења на веб-презен-
тацији Републичке изборне комисије.

Број: 70/2022/3
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић
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На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 35. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022) и члана 28. Закона о избору
председника Републике („Службени глас-
ник РС“, број 14/22), Изборна комисија оп-
штине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. 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 председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА, ДАРКОВЦЕ

1. У бирачки одбор У СТАЛНОМ СА-
СТАВУ за координирано спровођење из-
бора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 4- МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА – ДАР-
КОВЦЕ у општини Црна Трава именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СЛОБОДАНКА КО-
СТИЋ, на предлог Посланичке групе СНС

– заменик председника: ЈОВИЦА БЛА-
ГОЈЕВИЋ, на предлог Посланичке групе
ПУПС

2) ЧЛАНОВИ: 
1. члан: ВЕЛИБОР РИСТИЋ, на предлог

Посланичке групе ЈС 
– заменик 1. члана: СРБИЈАНКА ЗЛАТ-

КОВИЋ, на предлог Посланичке групе
СНС

2. члан: СТАНЧА РИСТИЋ, на предлог
Посланичке групе СПС

– заменик 2. члана: СЛАВИША ЂОРЂ-
ЕВИЋ, на предлог Посланичке групе СНС

2. Овлашћује се Бојан Цекић, председ-
ник Изборне комисије општине Црна Трава
да, у смислу члана 41. став 3. Закона о из-
бору народних посланика („Службени
гласник РС“, број 14/2022) доноси решења
о промени члана, односно заменика члана
бирачког одбора.

3. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

4. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике, посланичка група
и бирач могу поднети приговор Републич-
кој изборној комисији у року од 48 часова
од објављивања тог решења на веб-презен-
тацији Републичке изборне комисије.

Број: 70/2022/2
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић

29. март 2022. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА Број 8 – Страна 361



На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 35. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022) и члана 28. Закона о избору
председника Републике („Службени глас-
ник РС“, број 14/22), Изборна комисија оп-
штине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. 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 председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА, 
ДОБРО ПОЉЕ

1. У бирачки одбор У СТАЛНОМ СА-
СТАВУ за координирано спровођење из-
бора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 5 - МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА – ДО -
БРО ПОЉЕ у општини Црна Трава име-
нују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: СЛОБОДАН ЉУБИ-
ЧИЋ, на предлог Посланичке групе СПС

– заменик председника: ГОРАН ДИ-
МИТРИЈЕВИЋ, на предлог Посланичке
групе СНС

2) ЧЛАНОВИ: 
1. члан: СИЛВАНА ЂОРЂЕВИЋ, на

предлог Посланичке групе ПУПС 
– заменик 1. члана: ВИТОМИР КИТА-

НОВИЋ, на предлог Посланичке групе
СНС

2. члан: НАТАША ЂОРЂЕВИЋ, на пред-
лог Посланичке групе СНС

– заменик 2. члана: ЛЕНЧЕ СТОЈИЧИЋ,
на предлог Посланичке групе СПС

2. Овлашћује се Бојан Цекић, председ-
ник Изборне комисије општине Црна Трава
да, у смислу члана 41. став 3. Закона о из-
бору народних посланика („Службени
гласник РС“, број 14/2022) доноси решења
о промени члана, односно заменика члана
бирачког одбора.

3. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

4. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике, посланичка група
и бирач могу поднети приговор Републич-
кој изборној комисији у року од 48 часова
од објављивања тог решења на веб-презен-
тацији Републичке изборне комисије.

Број: 70/2022/5
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић
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На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 35. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022) и члана 28. Закона о избору
председника Републике („Службени глас-
ник РС“, број 14/22), Изборна комисија оп-
штине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. 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 председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ОСНОВНА ШКОЛА, ЗЛАТАНЦЕ

1. У бирачки одбор У СТАЛНОМ СА-
СТАВУ за координирано спровођење из-
бора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 6 – ОСНОВНА ШКОЛА – ЗЛА-
ТАНЦЕ у општини Црна Трава именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ЉУБИША ВЕЛИЧ-
КОВИЋ, на предлог Посланичке групе
СНС

– заменик председника: МИЛЕ МИЉ-
КОВИЋ, на предлог Посланичке групе
СВМ

2) ЧЛАНОВИ: 
1. члан: ГОРАН ЦВЕТКОВИЋ, на пред-

лог Посланичке групе ЈС 
– заменик 1. члана: ИВИЦА НИКОЛИЋ,

на предлог Посланичке групе СНС
2. члан: ЧЕДОМИР ВИДЕНОВИЋ, на

предлог Посланичке групе СПС

– заменик 2. члана: ДАНИЈЕЛ СПА-
СИЋ, на предлог Посланичке групе СНС

2. Овлашћује се Бојан Цекић, председ-
ник Изборне комисије општине Црна Трава
да, у смислу члана 41. став 3. Закона о из-
бору народних посланика („Службени
гласник РС“, број 14/2022) доноси решења
о промени члана, односно заменика члана
бирачког одбора.

3. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

4. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике, посланичка група
и бирач могу поднети приговор Републич-
кој изборној комисији у року од 48 часова
од објављивања тог решења на веб-презен-
тацији Републичке изборне комисије.

Број: 70/2022/6
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић
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На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 35. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022) и члана 28. Закона о избору
председника Републике („Службени глас-
ник РС“, број 14/22), Изборна комисија оп-
штине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. 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 председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 7 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ОСНОВНА ШКОЛА, ЈАБУКОВИК

1. У бирачки одбор У СТАЛНОМ СА-
СТАВУ за координирано спровођење из-
бора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 7 – ОСНОВНА ШКОЛА – ЈАБУКО-
ВИК у општини Црна Трава именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДРАГАН ДОЈЧИНО-
ВИЋ, на предлог Посланичке групе ПУПС

– заменик председника: ЉУБА ДОЈЧИ-
НОВИЋ, на предлог Посланичке групе
СНС

2) ЧЛАНОВИ: 
1. члан: МИРА НИКОЛИЋ, на предлог

Посланичке групе СНС 
– заменик 1. члана: ЈАНА ЂОРЂЕВИЋ,

на предлог Посланичке групе СДПС
2. члан: БОСКА ЈОВАНОВИЋ, на пред-

лог Посланичке групе СПС

– заменик 2. члана: КРСТА СПАСИЋ,
на предлог Посланичке групе СНС

2. Овлашћује се Бојан Цекић, председ-
ник Изборне комисије општине Црна Трава
да, у смислу члана 41. став 3. Закона о из-
бору народних посланика („Службени
гласник РС“, број 14/2022) доноси решења
о промени члана, односно заменика члана
бирачког одбора.

3. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

4. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике, посланичка група
и бирач могу поднети приговор Републич-
кој изборној комисији у року од 48 часова
од објављивања тог решења на веб-презен-
тацији Републичке изборне комисије.

Број: 70/2022/7
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић
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На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 35. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022) и члана 28. Закона о избору
председника Републике („Службени глас-
ник РС“, број 14/22), Изборна комисија оп-
штине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. 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 председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ДОМ КУЛТУРЕ, КАЛНА

1. У бирачки одбор У СТАЛНОМ СА-
СТАВУ за координирано спровођење из-
бора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 8 – ДОМ КУЛТУРЕ – КАЛНА у оп-
штини Црна Трава именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МАРКО МАРИНКО-
ВИЋ, на предлог Посланичке групе СНС

– заменик председника: ЗЛАТКО МА-
РИНКОВИЋ, на предлог Посланичке групе
СПС

2) ЧЛАНОВИ: 
1. члан: СТАНОЈА ЂУРИЋ, на предлог

Посланичке групе ПУПС 
– заменик 1. члана: ДРАГОЉУБ БЛА-

ГОЈЕВИЋ, на предлог Посланичке групе
СНС

2. члан: СНЕЖАНА МАРИНКОВИЋ, на
предлог Посланичке групе СВМ

– заменик 2. члана: БИЉАНА МАТЕ -
ЈИЋ, на предлог Посланичке групе СНС

2. Овлашћује се Бојан Цекић, председ-
ник Изборне комисије општине Црна Трава
да, у смислу члана 41. став 3. Закона о из-
бору народних посланика („Службени
гласник РС“, број 14/2022) доноси решења
о промени члана, односно заменика члана
бирачког одбора.

3. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

4. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике, посланичка група
и бирач могу поднети приговор Републич-
кој изборној комисији у року од 48 часова
од објављивања тог решења на веб-презен-
тацији Републичке изборне комисије.

Број: 70/2022/8
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић
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На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 35. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022) и члана 28. Закона о избору
председника Републике („Службени глас-
ник РС“, број 14/22), Изборна комисија оп-
штине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. 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 председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 9 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ОСНОВНА ШКОЛА, КРИВИ ДЕЛ

1. У бирачки одбор У СТАЛНОМ СА-
СТАВУ за координирано спровођење из-
бора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 9- ОСНОВНА ШКОЛА – КРИВИ
ДЕЛ у општини Црна Трава именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: НИКОЛА МАРИН-
КОВИЋ, на предлог Посланичке групе
СНС

– заменик председника: ЈЕЛИЦА ИЛИЋ,
на предлог Начелника Општинске управе
општине Црна Трава

2) ЧЛАНОВИ: 
1. члан: СЛАВИША СТОЈАНОВИЋ, на

предлог Посланичке групе ЈС 
– заменик 1. члана: ТАСА СТАНЧИЋ, на

предлог Посланичке групе СНС
2. члан: СЛОБОДАН АНДРИЈЕВИЋ, на

предлог Посланичке групе СПС

– заменик 2. члана: БИЉАНА ЈОВИЋ,
на предлог Посланичке групе СНС

2. Овлашћује се Бојан Цекић, председ-
ник Изборне комисије општине Црна Трава
да, у смислу члана 41. став 3. Закона о из-
бору народних посланика („Службени
гласник РС“, број 14/2022) доноси решења
о промени члана, односно заменика члана
бирачког одбора.

3. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

4. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике, посланичка група
и бирач могу поднети приговор Републич-
кој изборној комисији у року од 48 часова
од објављивања тог решења на веб-презен-
тацији Републичке изборне комисије.

Број: 70/2022/9
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић
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На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 35. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022) и члана 28. Закона о избору
председника Републике („Службени глас-
ник РС“, број 14/22), Изборна комисија оп-
штине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. 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 председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 10 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ОСНОВНА ШКОЛА, ПРЕСЛАП

1. У бирачки одбор У СТАЛНОМ СА-
СТАВУ за координирано спровођење из-
бора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 10- ОСНОВНА ШКОЛА – ПРЕ-
СЛАП у општини Црна Трава именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: ДРАГАН ГОЛУБО-
ВИЋ, на предлог Посланичке групе СПС

– заменик председника: ЈЕЛЕНА КУЗ-
МАНОВИЋ, на предлог Посланичке групе
СНС

2) ЧЛАНОВИ: 
1. члан: ЉУБИСАВ РАНЂЕЛОВИЋ, на

предлог Посланичке групе ПУПС 
– заменик 1. члана: ЗОРАН ЂУРИЋ, на

предлог Посланичке групе СНС
2. члан: ВЛАСТА ГОЛУБОВИЋ, на пред -

лог Посланичке групе СНС

– заменик 2. члана:БОБАН ГОЛУБО-
ВИЋ, на предлог Посланичке групе СПП-
УСС

2. Овлашћује се Бојан Цекић, председ-
ник Изборне комисије општине Црна Трава
да, у смислу члана 41. став 3. Закона о из-
бору народних посланика („Службени
гласник РС“, број 14/2022) доноси решења
о промени члана, односно заменика члана
бирачког одбора.

3. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

4. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике, посланичка група
и бирач могу поднети приговор Републич-
кој изборној комисији у року од 48 часова
од објављивања тог решења на веб-презен-
тацији Републичке изборне комисије.

Број: 70/2022/10
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић
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На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 35. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022) и члана 28. Закона о избору
председника Републике („Службени глас-
ник РС“, број 14/22), Изборна комисија оп-
штине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. 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 председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 11 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

АМБУЛАНТА, РУПЉЕ

1. У бирачки одбор У СТАЛНОМ СА-
СТАВУ за координирано спровођење из-
бора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 11 – АМБУЛАНТА – РУПЉЕ у оп-
штини Црна Трава именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: БОБАН СТАНИСА -
ВЉЕВИЋ, на предлог Посланичке групе
СВМ

– заменик председника: ЖАРКО СТО -
ЈА НОВИЋ, на предлог Посланичке групе
СНС

2) ЧЛАНОВИ: 
1. члан: ПЕРИЦА НИКОЛИЋ, на пред-

лог Посланичке групе СНС 
– заменик 1. члана: МИЛОВАН СТАН-

ЧИЋ, на предлог Посланичке групе СПС
2. члан: МИЛЧА САВИЋ, на предлог

Посланичке групе СДПС

– заменик 2. члана: СТЕФАН СТАНИ-
САВЉЕВИЋ, на предлог Посланичке гру -
пе СНС

2. Овлашћује се Бојан Цекић, председ-
ник Изборне комисије општине Црна Трава
да, у смислу члана 41. став 3. Закона о из-
бору народних посланика („Службени
гласник РС“, број 14/2022) доноси решења
о промени члана, односно заменика члана
бирачког одбора.

3. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

4. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике, посланичка група
и бирач могу поднети приговор Републич-
кој изборној комисији у року од 48 часова
од објављивања тог решења на веб-презен-
тацији Републичке изборне комисије.

Број: 70/2022/11
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић
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На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 35. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022) и члана 28. Закона о избору
председника Републике („Службени глас-
ник РС“, број 14/22), Изборна комисија оп-
штине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. 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 председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ОМЛАДИНКСИ КЛУБ, ЦРНА ТРАВА

1. У бирачки одбор У СТАЛНОМ СА-
СТАВУ за координирано спровођење из-
бора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 12 – ОМЛАДИНСКИ КЛУБ – ЦРНА
ТРАВА у општини Црна Трава именују се:

1) ПРЕДСЕДНИК: МОМЧИЛО РАДИ-
ВОЈЕВИЋ, на предлог Посланичке групе
СНС

– заменик председника: СВЕТИСЛАВ
ЂИКИЋ, на предлог Посланичке групе ЈС

2) ЧЛАНОВИ: 
1. члан: РАДИЈОНКА ПЕТРОВИЋ, на

предлог Посланичке групе СПС 
– заменик 1. члана: МИКА ДИКИЋ, на

предлог Посланичке групе СНС
2. члан: ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ, на пред -

лог Посланичке групе СВМ

– заменик 2. члана: МИРКО СТЕФАНО-
ВИЋ, на предлог Посланичке групе СНС

2. Овлашћује се Бојан Цекић, председ-
ник Изборне комисије општине Црна Трава
да, у смислу члана 41. став 3. Закона о из-
бору народних посланика („Службени
гласник РС“, број 14/2022) доноси решења
о промени члана, односно заменика члана
бирачког одбора.

3. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

4. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике, посланичка група
и бирач могу поднети приговор Републич-
кој изборној комисији у року од 48 часова
од објављивања тог решења на веб-презен-
тацији Републичке изборне комисије.

Број: 70/2022/12
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић
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136.

На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 39. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022), и чл. 28. и 31. Закона о из-
бору председника Републике („Службени
гласник РС“, број 14/22), Изборна комисија
општине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. марта 2022. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О именовању чланова и заменика
чланова бирачког одбора 

У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ, 

за координирано спровођење избора за
народне посланике и избора за председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ДОМ КУЛТУРЕ, БРОД

1. У бирачки одбор У ПРОШИРЕНОМ
САСТАВУ за координирано спровођење
избора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1- ДОМ КУЛТУРЕ – БРОД у оп-
штини Црна Трава именују се:

1) члан: МИОДРАГ ИЛИЋ и
– заменик члана: СНЕЖАНА РАДОВА-

НОВИЋ, на предлог подносиоца Изборне
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно
можемо све;

2) члан: Саша Стевановић и
– заменик члана: Марина Милошевић,

на предлог подносиоца Изборне листе
ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ;

3) члан: МАРИНА КРСТИЋ и

– заменик члана: МИЛИЦА ЈОВАШЕ-
ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Ишт-
ван Пастор;

4) члан: ЈАСМИНА ИВКОВИЋ и
– заменик члана: САЊА НИКОЛИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИ-
КАЛНА СТРАНКА;

5) члан: ГОРАН ВОЈНОВИЋ и
– заменик члана: АНАСТАСИЈА ЈОВА-

НОВИЋ, на предлог подносиоца Изборне
листе ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА
ЗА СРБИЈУ - Српска коалиција НАДА -
Национално демократска алтернатива- Де-
мократска странка Србије (ДСС) - За Кра-
љевину Србију (МОНАРХИСТИ) - Војис-
лав Михаиловић;

6) члан: БУДИМКА ЈОВАШЕВИЋ и
– заменик члана: ПРЕДРАГ МИЛИЈИЋ,

на предлог подносиоца Изборне листе МИ-
ЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ –
Српска странка Заветници;

7) члан: ДАЛИБОР МИЛЕНКОВИЋ и
– заменик члана: МАРИЈА СТАМЕН-

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

8) члан: СЛАВИША САВИЋ и
– заменик члана: ЈОВА ЈОВАНОВИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе „АЛ-
ТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛБАНСКА
ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА“ „AL-
TERNATIVA PËR NDRYSHIM - ALTERNA-
TIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE”;

9) члан: БРАНКА ИЛИЋ и
– заменик члана: РАНЂЕЛ НИКОЛИЋ,

на предлог подносиоца Изборне листе
„Ромска партија“ – Срђан Шајн;

2. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
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гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

3. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

4. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике и бирач могу под-
нети приговор Републичкој изборној коми-
сији у року од 48 часова од објављивања
тог решења на веб-презентацији Репуб-
личке изборне комисије.

Број: 71/2022/1
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић

На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 39. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022), и чл. 28. и 31. Закона о из-
бору председника Републике („Службени
гласник РС“, број 14/22), Изборна комисија
општине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. марта 2022. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О именовању чланова и заменика
чланова бирачког одбора 

У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ, 

за координирано спровођење избора за
народне посланике и избора за председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ОСНОВНА ШКОЛА, ГОРЊЕ ГАРЕ

1. У бирачки одбор У ПРОШИРЕНОМ
САСТАВУ за координирано спровођење
избора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 2 – ОСНОВНА ШКОЛА – ГОЊРЊЕ
ГАРЕ у општини Црна Трава именују се:

1) члан: ВЕРА МИЛИЋ и
– заменик члана: ЈЕЛЕНА ДОЈЧИНО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно мо-
жемо све;

2) члан: ВЛАДАН РАДИСАВЉЕВИЋ и
– заменик члана: ДРАГИША БАНКО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИ -
ЈЕ;

3) члан: БРАТИСЛАВ СПАСИЋ и
– заменик члана: МИЛЕ СТ. РАДИСАВ-

ЉЕВИЋ, на предлог подносиоца Изборне
листе Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Ишт-
ван Пастор;

4) члан: ДРАГИША РИСТИЋ и
– заменик члана: АЛЕКСАНДАР ГЛИ-

ГОРИЈЕВИЋ, на предлог подносиоца Из-
борне листе ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ –
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА;

5) члан: ЖИВКО РИСТИЋ и
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– заменик члана: ДАЛИБОР НОВКО-
ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА ЗА
СРБИЈУ - Српска коалиција НАДА - На-
ционално демократска алтернатива- Демо-
кратска странка Србије (ДСС) - За Краље-
вину Србију (МОНАРХИСТИ) - Војислав
Михаиловић;

6) члан: БОЈАН ГОЛУБОВИЋ и
– заменик члана: СТАНИША ТОДОРО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕН-
КОВСКИ – Српска странка Заветници;

7) члан: ЉУБИША ИЛИЋ и
– заменик члана: САНДРА СТАНИМИ-

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

8) члан: ДЕЈАН МИЛОВАНОВИЋ и
– заменик члана: БОЈАНА РИСТИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе „АЛ-
ТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛБАНСКА
ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА“   „AL-
TERNATIVA PËR NDRYSHIM - ALTERNA-
TIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE”;

9) члан: ЖИВОТА СТАНИМИРОВИЋ и
– заменик члана: КРУНА НИКОЛИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе „Ром-
ска партија“ – Срђан Шајн;

2. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одлагања,
а најкасније у року од 24 часа од завршетка
седнице на којој је ово решење донето.

3. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

4. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике и бирач могу под-
нети приговор Републичкој изборној коми-
сији у року од 48 часова од објављивања
тог решења на веб-презентацији Репуб-
личке изборне комисије.

Број: 71/2022/2
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић

На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 39. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022), и чл. 28. и 31. Закона о из-
бору председника Републике („Службени
гласник РС“, број 14/22), Изборна комисија
општине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. марта 2022. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О именовању чланова и заменика
чланова бирачког одбора 

У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ, 

за координирано спровођење избора за
народне посланике и избора за председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ОСНОВНА ШКОЛА, ГРАДСКА

1. У бирачки одбор У ПРОШИРЕНОМ
САСТАВУ за координирано спровођење
избора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 3 – ОСНОВНА ШКОЛА – ГРАДСКА
у општини Црна Трава именују се:

1) члан: ДАЛИБОР ПАВЛОВИЋ и
– заменик члана: ДОНКА СТОЈАНО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно мо-
жемо све;

2) члан: ЗОРАН МАРИНКОВИЋ и
– заменик члана: СЛАВИЦА ЗЛАТКО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИ -
ЈЕ;

3) члан: ЈАСМИНА Љ. ГОЛУБОВИЋ и
– заменик члана: ГОРАН ЗЛАТКОВИЋ,

на предлог подносиоца Изборне листе Vaj-
dasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Са-
вез војвођанских Мађара-Иштван Пастор;

4) члан: БЛАГОЈА РАДОВАНОВИЋ и
– заменик члана: СВЕТА ПАВЛОВИЋ,

на предлог подносиоца Изборне листе ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИ-
КАЛНА СТРАНКА;

5) члан: ЈАСМИНА Ј. ГОЛУБОВИЋ и
– заменик члана: ДРАГАНА ПАВЛО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА ЗА
СРБИЈУ - Српска коалиција НАДА -На-
ционално демократска алтернатива- Демо-
кратска странка Србије (ДСС) - За Краље-
вину Србију (МОНАРХИСТИ) - Војислав
Михаиловић;

6) члан: БОРА ДОЈЧИНОВИЋ и
– заменик члана: ИВАНА ПЕЈЧИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе МИ-
ЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ –
Српска странка Заветници;

7) члан: МИЛИЈАНА ГОЛУБОВИЋ и
– заменик члана: РАЦА ГОЛУБОВИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе МУФ-

ТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и поми-
рења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN
AMANET – Stranka pravde i pomirenja (SPP)
– Usame Zukorlić;

8) члан: МАРКО ИЛИЋ и
– заменик члана: БОЈАНА РАДОВАНО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне листе
„АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛБАН-
СКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА“
„ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM - ALTER-
NATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE”;

9) члан: МИЛИЈА НИКОЛИЋ и
– заменик члана: БОЈАНА ГОЛУБО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте „Ромска партија“ – Срђан Шајн;

2. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одлагања,
а најкасније у року од 24 часа од завршетка
седнице на којој је ово решење донето.

3. Функција лица из тачке 1. овог решења
почиње од дана објављивања решења на
веб-презентацији Републичке изборне ко-
мисије, а престаје када се преда изборни
материјал после гласања и изврши конт-
рола записника о раду бирачког одбора, као
и у другим случајевима који су предвиђени
Законом о избору народних посланика.

4. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике и бирач могу под-
нети приговор Републичкој изборној коми-
сији у року од 48 часова од објављивања
тог решења на веб-презентацији Репуб-
личке изборне комисије.

Број: 71/2022/3
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић

29. март 2022. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА Број 8 – Страна 373



На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 39. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022), и чл. 28. и 31. Закона о из-
бору председника Републике („Службени
гласник РС“, број 14/22), Изборна комисија
општине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. марта 2022. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О именовању чланова и заменика
чланова бирачког одбора 

У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ, 

за координирано спровођење избора за
народне посланике и избора за председника
Републике, расписаних за 3. април 2022. го-
дине

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА, ДАРКОВЦЕ

1. У бирачки одбор У ПРОШИРЕНОМ
САСТАВУ за координирано спровођење
избора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 4 – МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА – ДАР-
КОВЦЕ у општини Црна Трава именују се:

1) члан: РАДИЦА ЈОВАНОВИЋ и
– заменик члана: БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе АЛЕК-
САНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све;

2) члан: СЕВЛИЈА ПЕТРОВИЋ и
– заменик члана: СТАМЕНКО ЂИКИЋ,

на предлог подносиоца Изборне листе
ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ;

3) члан: ЈОВА ЈОВИЋ и
– заменик члана: ЗВОНКО ЈАЋИМО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Ишт-
ван Пастор;

4) члан: ВЛАДА СТАНАЧКОВ и
– заменик члана: ГОРДАНА СТЕФАНО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА
РАДИКАЛНА СТРАНКА;

5) члан: АНИТА СТОЈАНОВИЋ и
– заменик члана: ВЕСНА ЖИВКОВИЋ,

на предлог подносиоца Изборне листе ДР
МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА ЗА СР -
БИ ЈУ - Српска коалиција НАДА -Нацио-
нално демократска алтернатива- Демократ-
ска странка Србије (ДСС) - За Краљевину
Србију (МОНАРХИСТИ) - Војислав Ми-
хаиловић;

6) члан: ЉУБОМИР ЂОРИЋ и
– заменик члана: ГОРАН СТАНКОВИЋ,

на предлог подносиоца Изборне листе МИ-
ЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ –
Српска странка Заветници;

7) члан: СТАНЧА СТОЈАНОВИЋ и
– заменик члана: СРЕБРАН КОСТИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе МУФ-
ТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и по-
мирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTI-
JIN AMANET – Stranka pravde i pomirenja
(SPP) – Usame Zukorlić;

8) члан: МИРА СТОЈАНОВИЋ и
– заменик члана: ИВА ТОДОРОВИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе „АЛ-
ТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛБАНСКА
ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА“   „AL-
TERNATIVA PËR NDRYSHIM - ALTERNA-
TIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE”;

9) члан: РАДОМИР НИКОЛИЋ и
– заменик члана: ГОРАН СТОЈАНО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте „Ромска партија“ – Срђан Шајн;

2. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одлагања,
а најкасније у року од 24 часа од завршетка
седнице на којој је ово решење донето.

3. Функција лица из тачке 1. овог реше -
ња почиње од дана објављивања решења
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на веб-презентацији Републичке изборне
комисије, а престаје када се преда изборни
материјал после гласања и изврши конт-
рола записника о раду бирачког одбора, као
и у другим случајевима који су предвиђени
Законом о избору народних посланика.

4. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике и бирач могу под-
нети приговор Републичкој изборној коми-
сији у року од 48 часова од објављивања
тог решења на веб-презентацији Репуб-
личке изборне комисије.

Број: 71/2022/4
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић

На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 39. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022), и чл. 28. и 31. Закона о из-
бору председника Републике („Службени
гласник РС“, број 14/22), Изборна комисија
општине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. марта 2022. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О именовању чланова и заменика
чланова бирачког одбора 

У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ, 

за координирано спровођење избора за
народне посланике и избора за председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА, 
ДОБРО ПОЉЕ

1. У бирачки одбор У ПРОШИРЕНОМ
САСТАВУ за координирано спровођење
избора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 5 – МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА – ДО -
БРО ПОЉЕ у општини Црна Трава име-
нују се:

1) члан: ВЕРИЦА НИКОЛИЋ и
– заменик члана: СТАНОЈКО ДИМИТ-

РИЈЕВИЋ, на предлог подносиоца Избор -
не листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно
можемо све;

2) члан: ДРАГАН ЦВЕТКОВИЋ и
– заменик члана: ДРАГИША ЈОВАНО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СР -
БИЈЕ;

3) члан: МЕРИМА ДИМИТРИЈЕВИЋ и
– заменик члана: ДИМИТРИЈЕ ДОЈЧИ-

НОВИЋ, на предлог подносиоца Изборне
листе Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Ишт-
ван Пастор;

4) члан: ЂУРЂА ДОЈЧИНОВИЋ и
– заменик члана: ЈАВОРКА ДИМИТ-

РИЈЕВИЋ, на предлог подносиоца Из-
борне листе ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ –
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА;
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5) члан: НЕБОЈША БОШКОВИЋ и
– заменик члана: ДУШАНКА СТО ЈА -

НО ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне
листе ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА
ЗА СРБИЈУ - Српска коалиција НАДА -
Национално демократска алтернатива- Де-
мократска странка Србије (ДСС) - За Кра-
љевину Србију (МОНАРХИСТИ) - Војис-
лав Михаиловић;

6) члан: МАРИЦА ДОЈЧИНОВИЋ и
– заменик члана: НЕВЕНА РАЈКОВИЋ,

на предлог подносиоца Изборне листе МИ-
ЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ –
Српска странка Заветници;

7) члан: ЉУБА НИКОЛИЋ и
– заменик члана: САША Д. ДИМИТРИ -

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

8) члан: СЛАВИЦА СТОЈАНОВИЋ и
– заменик члана: САША М. ДИМИТРИ -

ЈЕ ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте „АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛ-
БАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИ -
ВА“ „ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM -

9) члан: НЕМАЊА ЂОРЂЕВИЋ и
– заменик члана: СЛАВКО РАЈКОВИЋ,

на предлог подносиоца Изборне листе
„Ромска партија“ – Срђан Шајн;

2. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одлагања,
а најкасније у року од 24 часа од завршетка
седнице на којој је ово решење донето.

3. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

4. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике и бирач могу под-
нети приговор Републичкој изборној коми-
сији у року од 48 часова од објављивања
тог решења на веб-презентацији Репуб-
личке изборне комисије.

Број: 71/2022/5
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић

На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 39. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022), и чл. 28. и 31. Закона о из-
бору председника Републике („Службени
гласник РС“, број 14/22), Изборна комисија
општине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. марта 2022. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О именовању чланова и заменика
чланова бирачког одбора 

У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ, 

за координирано спровођење избора за
народне посланике и избора за председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године
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ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ОСНОВНА ШКОЛА, ЗЛАТАНЦЕ

1. У бирачки одбор У ПРОШИРЕНОМ
САСТАВУ за координирано спровођење
избора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 6 – ОСНОВНА ШКОЛА – ЗЛАТАН -
ЦЕ у општини Црна Трава именују се:

1) члан: ДРАГИЦА РАДИСАВЉЕВИЋ и
– заменик члана: ЉУБИША СТОЈАНО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно мо-
жемо све;

2) члан: ВАСИЛИЈЕ ЂОРЂЕВИЋ и
– заменик члана: ТОМИСЛАВ ЦВЕТ-

КОВИЋ, на предлог подносиоца Изборне
листе ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СР -
БИЈЕ;

3) члан: СРЂАН НИКОЛИЋ и
– заменик члана: ЗОРАН СПАСИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе Vaj-
dasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Са-
вез војвођанских Мађара-Иштван Пастор;

4) члан: ДРАГИЊА ЗЛАТКОВИЋ и
– заменик члана: НЕДА ЂОРЂЕВИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИ-
КАЛНА СТРАНКА;

5) члан: СИМА МИЛОВАНОВИЋ и
– заменик члана: СЛОБОДАН ПЕТРО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА ЗА
СРБИЈУ - Српска коалиција НАДА -Наци -
онално демократска алтернатива- Демо-
кратска странка Србије (ДСС) - За Краље-
вину Србију (МОНАРХИСТИ) - Војислав
Михаиловић;

6) члан: ЛУКА ДИМИЋ и
– заменик члана: ЈОВИЦА ЈОВАНО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕН-
КОВСКИ – Српска странка Заветници;

7) члан: ЈАСМИНА ДАНКОВИЋ и
– заменик члана: АНА СПАСИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе МУФ-
ТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и по-
мирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTI-
JIN AMANET – Stranka pravde i pomirenja
(SPP) – Usame Zukorlić;

8) члан: СТАНИЦА БЛАЖИЋ и
– заменик члана: ВИОЛЕТА ЂИКИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе „АЛ-
ТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛБАН-
СКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА“
„ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM - AL-
TERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE”;

9) члан: МИРОЉУБ БОШКОВИЋ и
– заменик члана: ТАМАРА ЈОВИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе „Ром-
ска партија“ – Срђан Шајн;

2. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одлагања,
а најкасније у року од 24 часа од завршетка
седнице на којој је ово решење донето.

3. Функција лица из тачке 1. овог решења
почиње од дана објављивања решења на
веб-презентацији Републичке изборне ко-
мисије, а престаје када се преда изборни
материјал после гласања и изврши конт-
рола записника о раду бирачког одбора, као
и у другим случајевима који су предвиђени
Законом о избору народних посланика.

4. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике и бирач могу под-
нети приговор Републичкој изборној коми-
сији у року од 48 часова од објављивања
тог решења на веб-презентацији Репуб-
личке изборне комисије.

Број: 71/2022/6
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић
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На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 39. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022), и чл. 28. и 31. Закона о из-
бору председника Републике („Службени
гласник РС“, број 14/22), Изборна комисија
општине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. марта 2022. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О именовању чланова и заменика
чланова бирачког одбора 

У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ, 

за координирано спровођење избора за
народне посланике и избора за председ-
ника Републике, расписаних за 3. април
2022. године

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 7 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ОСНОВНА ШКОЛА, ЈАБУКОВИК

1. У бирачки одбор У ПРОШИРЕНОМ
САСТАВУ за координирано спровођење
избора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 7 – ОСНОВНА ШКОЛА – ЈАБУКО-
ВИК у општини Црна Трава именују се:

1) члан: ЉУБИНКА ИЛИЋ и
– заменик члана: СТОЈАНА ДОЈЧИНО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно мо-
жемо све;

2) члан: ЖИКА ЈОВАНОВИЋ и
– заменик члана: ДОНКА СОКОЛО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СР -
БИЈЕ;

3) члан: СРБИСЛАВ РИСТИЋ и
– заменик члана: РАДЕ РАДОИЧИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе Vaj-

dasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Са-
вез војвођанских Мађара-Иштван Пастор;

4) члан: ЖАРКО ИЛИЋ и
– заменик члана: БОЈАН НИКОЛИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИ-
КАЛНА СТРАНКА;

5) члан: ЈАСМИНА МИЛЕНКОВИЋ и
– заменик члана: НИКОЛА ЛУКИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе ДР
МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА ЗА
СРБИЈУ - Српска коалиција НАДА -На ци -
о нално демократска алтернатива- Демо-
кратска странка Србије (ДСС) - За Краље-
вину Србију (МОНАРХИСТИ) - Војислав
Михаиловић;

6) члан: ДРАГАНА ДОЈЧИНОВИЋ и
– заменик члана: ДАНИЈЕЛА РИСТИЋ,

на предлог подносиоца Изборне листе МИ-
ЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ –
Српска странка Заветници;

7) члан: ДРАГИ АЛЕКСИЋ и
– заменик члана: ВЕРКА ИГЊАТОВИЋ,

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

8) члан: ГОРАН СОКОЛОВИЋ и
– заменик члана: ВЕРИЦА СТОЈАНО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне листе
„АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛБАН-
СКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА“
„ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM - ALTER-
NATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE”;

9) члан: БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ и
– заменик члана: БОЖИКА СТОЈАНО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте „Ромска партија“ – Срђан Шајн;

2. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.
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3. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

4. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике и бирач могу под-
нети приговор Републичкој изборној коми-
сији у року од 48 часова од објављивања
тог решења на веб-презентацији Репуб-
личке изборне комисије.

Број: 71/2022/7
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић

На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 39. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022), и чл. 28. и 31. Закона о из-
бору председника Републике („Службени
гласник РС“, број 14/22), Изборна комисија
општине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. марта 2022. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О именовању чланова и заменика
чланова бирачког одбора 

У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ, 

за координирано спровођење избора за
народне посланике и избора за председника
Републике, расписаних за 3. април 2022. го-
дине

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ДОМ КУЛТУРЕ, КАЛНА

1. У бирачки одбор У ПРОШИРЕНОМ
САСТАВУ за координирано спровођење
избора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 8 – ДОМ КУЛТУРЕ – КАЛНА у оп-
штини Црна Трава именују се:

1) члан: ДРАГАН РАДОВАНОВИЋ и
– заменик члана: ГОРИЦА СТОЈАНО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно мо-
жемо све;

2) члан: ЉИЉАНА САЛАЈ и
– заменик члана: ЗЛАТКО САЛАЈ, на

предлог подносиоца Изборне листе ИВИ -
ЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ;

3) члан: БОРИСЛАВ БОГОЈЕВИЋ и
– заменик члана: МИРА МИЛОРАДО-

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

4) члан: ЖЕЉКО БОГОЈЕВИЋ и
– заменик члана: ИГОР МАТЕЈИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИ-
КАЛНА СТРАНКА;

5) члан: ЗВОНКО БЛАГОЈЕВИЋ и
– заменик члана: ГОРАН БОГОЈЕВИЋ,

на предлог подносиоца Изборне листе ДР
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МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА ЗА СР -
БИЈУ - Српска коалиција НАДА -Наци
онално демократска алтернатива- Демо-
кратска странка Србије (ДСС) - За Краље-
вину Србију (МОНАРХИСТИ) - Војислав
Михаиловић;

6) члан: ДАРЈАН ИЛИЋ и
– заменик члана: МИЛОМИР НИКО-

ЛИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТА МЕН -
КОВ СКИ – Српска странка Заветници;

7) члан: ЛЕТИЦА БЛАГОЈЕВИЋ и
– заменик члана: ДЕСА РАДОЈИЧИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе МУФ-
ТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и по-
мирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTI-
JIN AMANET – Stranka pravde i pomirenja
(SPP) – Usame Zukorlić;

8) члан: СТАНИЈА РАДОВАНОВИЋ и
– заменик члана: МИРОЉУБ СТОЈАНО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне листе
„АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛБАН-
СКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА“
„ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM - ALTER-
NATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE”;

9) члан: СТАЊА НИКОЛИЋ и
– заменик члана: ЉИЉАНА САВИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе „Ром-
ска партија“ – Срђан Шајн;

2. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одлагања,
а најкасније у року од 24 часа од завршетка
седнице на којој је ово решење донето.

3. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

4. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-

борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике и бирач могу под-
нети приговор Републичкој изборној коми-
сији у року од 48 часова од објављивања
тог решења на веб-презентацији Репуб-
личке изборне комисије.

Број: 71/2022/8
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић

На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 39. став 1. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број
14/2022), и чл. 28. и 31. Закона о избору
председника Републике („Службени гласник
РС“, број 14/22), Изборна комисија општине
Црна Трава, на седници одржаној дана 21.
марта 2022. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О именовању чланова и заменика
чланова бирачког одбора 

У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ, 

за координирано спровођење избора за
народне посланике и избора за председника
Републике, расписаних за 3. април 2022. го-
дине

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 9 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ОСНОВНА ШКОЛА, КРИВИ ДЕЛ
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1. У бирачки одбор У ПРОШИРЕНОМ
САСТАВУ за координирано спровођење
избора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 9 – ОСНОВНА ШКОЛА – КРИВИ
ДЕЛ у општини Црна Трава именују се:

1) члан: БОБАН РАДЕНКОВИЋ и
– заменик члана: БРАНКО ГОЛУБО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно мо-
жемо све

2) члан: РАДА АНДРИЈЕВИЋ и
– заменик члана: СВЕТЛАНА МЛАДЕ-

НОВИЋ, на предлог подносиоца Изборне
листе ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СР -
БИЈЕ

3) члан: ВЛАДИМИР СТОЈАНОВИЋ и
– заменик члана: ДРАГАН ГМИТРО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Ишт-
ван Пастор;

4) члан: НОВИЦА РАДЕНКОВИЋ и
– заменик члана: ДУШАНКА СТАМЕН-

КОВИЋ, на предлог подносиоца Изборне
листе ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ –
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

5) члан: БОРКО ЗЛАТКОВИЋ и
– заменик члана: СТАНИСЛАВ ЗЛАТ-

КОВИЋ, на предлог подносиоца Изборне
листе ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА
ЗА СРБИЈУ - Српска коалиција НАДА -
Национално демократска алтернатива- Де-
мократска странка Србије (ДСС) - За Кра-
љевину Србију (МОНАРХИСТИ) - Војис-
лав Михаиловић;

6) члан: ЗОРАН ЛЕПОЈЕВИЋ и
– заменик члана: ЗОРАН ЗЛАТКОВИЋ,

на предлог подносиоца Изборне листе МИ-
ЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ –
Српска странка Заветници;

7) члан: МАРКО ЛЕПОЈЕВИЋ и
– заменик члана: БОРА МЛАДЕНОВИЋ,

на предлог подносиоца Изборне листе

МУФТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и
помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTI-
JIN AMANET – Stranka pravde i pomirenja
(SPP) – Usame Zukorlić;

8) члан: ДРАГАНА ЗЛАТКОВИЋ и
– заменик члана: СЛАВИША ТАСИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе „АЛ-
ТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛБАНСКА
ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА“ „AL-
TERNATIVA PËR NDRYSHIM - ALTERNA-
TIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE”;

9) члан: МИРА БАНКОВИЋ и
– заменик члана: СТЕФАН СТОЈАНО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте „Ромска партија“ – Срђан Шајн;

2. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одлагања,
а најкасније у року од 24 часа од завршетка
седнице на којој је ово решење донето.

3. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

4. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике и бирач могу под-
нети приговор Републичкој изборној коми-
сији у року од 48 часова од објављивања
тог решења на веб-презентацији Репуб-
личке изборне комисије.

Број: 71/2022/9
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић
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На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 39. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022), и чл. 28. и 31. Закона о из-
бору председника Републике („Службени
гласник РС“, број 14/22), Изборна комисија
општине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. марта 2022. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О именовању чланова и заменика
чланова бирачког одбора 

У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ, 

за координирано спровођење избора за
народне посланике и избора за председника
Републике, расписаних за 3. април 2022. го-
дине

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 10 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ОСНОВНА ШКОЛА, ПРЕСЛАП

1. У бирачки одбор У ПРОШИРЕНОМ
САСТАВУ за координирано спровођење
избора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 10 – ОСНОВНА ШКОЛА – ПРЕ-
СЛАП у општини Црна Трава именују се:

1) члан: ВАСА АНТИЋ и
– заменик члана: СТАНИМИР ГОЛУ-

БОВИЋ, на предлог подносиоца Изборне
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно
можемо све;

2) члан: НАДА БРАНКОВИЋ и
– заменик члана: ДРАГИЦА РИСТИЋ,

на предлог подносиоца Изборне листе
ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ;

3) члан: ЉИЉАНА СИМОВ и
– заменик члана: МИЛИСАВ СТО ЈА -

НО ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне
листе Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor

István – Савез војвођанских Мађара-Ишт-
ван Пастор;

4) члан: СЛАВИЦА РИСТИЋ и
– заменик члана: ВЕСНА БЛАГО ЈЕ -

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА
РАДИКАЛНА СТРАНКА;

5) члан: ВЛАДИМИР РИСТИЋ, на пред-
лог подносиоца Изборне листе Мариника
Тепић – Уједињени за победу Србије
(Стран ка слободе и правде, Народна
странка, Демократска странка, ДЗВМ –
VMDK, Странка Македонаца Србије, По-
крет слободних грађана, Удружени синди-
кати Србије „Слога“, Покрет за преокрет,
Покрет Слободна Србија, Влашка странка);

6) члан: МИЉАН КУЗМАНОВИЋ и
– заменик члана: СЛОБОДАН РАДОВА-

НОВИЋ, на предлог подносиоца Изборне
листе ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА
ЗА СРБИЈУ - Српска коалиција НАДА -
Национално демократска алтернатива- Де-
мократска странка Србије (ДСС) - За Кра-
љевину Србију (МОНАРХИСТИ) - Војис-
лав Михаиловић;

7) члан: РАДЕ БЛАГОЈЕВИЋ и
– заменик члана: СЛАВЕНА РИСТИЋ,

на предлог подносиоца Изборне листе МИ-
ЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ –
Српска странка Заветници;

8) члан: АЦА АПОСТОЛОВИЋ и
– заменик члана: САВКА ЂУРИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе МУФ-
ТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и по-
мирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTI-
JIN AMANET – Stranka pravde i pomirenja
(SPP) – Usame Zukorlić;

9) члан: БОЈАНЧА ЂУРИЋ и
– заменик члана: РАДЕ МИХАЈЛОВИЋ,

на предлог подносиоца Изборне листе „АЛ-
ТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛБАНСКА
ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА“ „AL-
TERNATIVA PËR NDRYSHIM - ALTERNA-
TIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE”;
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10) члан: СВЕТЛАНА СТОЈАНОВИЋ и
– заменик члана: НЕНАТКА СТАНКО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте „Ромска партија“ – Срђан Шајн;

2. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одлагања,
а најкасније у року од 24 часа од завршетка
седнице на којој је ово решење донето.

3. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

4. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике и бирач могу под-
нети приговор Републичкој изборној коми-
сији у року од 48 часова од објављивања
тог решења на веб-презентацији Репуб-
личке изборне комисије.

Број: 71/2022/10
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић

На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 39. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022), и чл. 28. и 31. Закона о из-
бору председника Републике („Службени
гласник РС“, број 14/22), Изборна комисија
општине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. марта 2022. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О именовању чланова и заменика
чланова бирачког одбора 

У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ, 

за координирано спровођење избора за
народне посланике и избора за председника
Републике, расписаних за 3. април 2022. го-
дине

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 11 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

АМБУЛАНТА, РУПЉЕ

1. У бирачки одбор У ПРОШИРЕНОМ
САСТАВУ за координирано спровођење
избора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 11 – АМБУЛАНТА – РУПЉЕ у оп-
штини Црна Трава именују се:

1) члан: СЛАВКО СЛАВКОВИЋ и
– заменик члана: БРАНКО БОЦИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе АЛЕК-
САНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све;

2) члан: СНЕЖАНА ЦВЕТКОВИЋ и
– заменик члана: ПЕРИЦА МИЛЕНКО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СР -
БИЈЕ;

3) члан: РАДЕ СТОЈАНОВИЋ и
– заменик члана: МИЛАНКА СТОИЉ-

КОВИЋ, на предлог подносиоца Изборне
листе Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
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István – Савез војвођанских Мађара-Ишт-
ван Пастор;

4) члан: ДРАГАН ИЛИЋ и
– заменик члана: ДАЛИБОР САВИЋ, на

предлог подносиоца Изборне листе ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИ-
КАЛНА СТРАНКА;

5) члан: МАТЕЈА ИВИЋ и
– заменик члана: МИЛОШ ЂОРЂЕ -

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА ЗА
СРБИЈУ - Српска коалиција НАДА -На-
ционално демократска алтернатива- Демо-
кратска странка Србије (ДСС) - За Краље-
вину Србију (МОНАРХИСТИ) - Војислав
Михаиловић;

6) члан: САША РИСТИЋ и
– заменик члана: ДРАГИША МИЛТА-

НОВИЋ, на предлог подносиоца Изборне
листе МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕН-
КОВСКИ – Српска странка Заветници;

7) члан: МИЛОВАН МИЛОВАНОВИЋ
и

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

8) члан: МИРОСЛАВ СТОЈАНОВИЋ и
– заменик члана: БОГОСАВ МИЛОСАВ-

ЉЕВИЋ, на предлог подносиоца Изборне
листе „АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ -
АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНА-
ТИВА“ „ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM -
ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE”;

9) члан: БОЈАН НИКОЛИЋ и
– заменик члана: ВЕСЕЛИН ЈОВАШЕ-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте „Ромска партија“ – Срђан Шајн;

2. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одлагања,
а најкасније у року од 24 часа од завршетка
седнице на којој је ово решење донето.

3. Функција лица из тачке 1. овог ре-
шења почиње од дана објављивања ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије, а престаје када се преда
изборни материјал после гласања и изврши
контрола записника о раду бирачког од-
бора, као и у другим случајевима који су
предвиђени Законом о избору народних
посланика.

4. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике и бирач могу под-
нети приговор Републичкој изборној коми-
сији у року од 48 часова од објављивања
тог решења на веб-презентацији Репуб-
личке изборне комисије.

Број: 71/2022/11
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић

На основу члана 32. тачка 2, а у вези са
чланом 39. став 1. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“,
број 14/2022), и чл. 28. и 31. Закона о из-
бору председника Републике („Службени
гласник РС“, број 14/22), Изборна комисија
општине Црна Трава, на седници одржаној
дана 21. марта 2022. године донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

О именовању чланова и заменика
чланова бирачког одбора 

У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ, 

за координирано спровођење избора за
народне посланике и избора за председника
Републике, расписаних за 3. април 2022. го-
дине

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12 
У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА

ОМЛАДИНСКИ КЛУБ, ЦРНА ТРАВА

1. У бирачки одбор У ПРОШИРЕНОМ
САСТАВУ за координирано спровођење
избора за народне посланике и избора за
председника Републике, расписаних за 3.
април 2022. године, за БИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 12 – ОМЛАДИНСКИ КЛУБ – ЦРНА
ТРАВА у општини Црна Трава именују се:

1) члан: МАРИЦА РАЈКОВИЋ и
– заменик члана: ДАНИЈЕЛА СТАНИ-

САВЉЕВИЋ, на предлог подносиоца Из-
борне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
Заједно можемо све;

2) члан: САНДРА МЛАДЕНОВИЋ и
– заменик члана: МИЛЕ МЛАДЕНО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СР БИЈЕ;

3) члан: ЗОРИЦА БУДИЋ и
– заменик члана: ТАМАРА ПЕРОВИЋ,

на предлог подносиоца Изборне листе Vaj-
dasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Са-
вез војвођанских Мађара-Иштван Пастор;

4) члан: ЉУБИША ЈОВИЋ и
– заменик члана: ГОРИЦА БОГДАНО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА
РАДИКАЛНА СТРАНКА;

5) члан: ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ и
– заменик члана: МИЛЕНА МИЛЕНКО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-

сте ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА ЗА
СРБИЈУ - Српска коалиција НАДА -На-
ционално демократска алтернатива- Демо-
кратска странка Србије (ДСС) - За Краље-
вину Србију (МОНАРХИСТИ) - Војислав
Михаиловић;

6) члан: МИЛЕНТИЈЕ РАШИЋ и
– заменик члана: ВЕСНА ДОЈЧИНО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВ -
СКИ – Српска странка Заветници;

7) члан: ЈАСМИНА КРСТИЋ и
– заменик члана: МИРОСЛАВА НИКО-

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

8) члан: АНКА РАДИВОЈЕВИЋ и
– заменик члана: ДАНИЈЕЛА СТЕФА-

НОВИЋ, на предлог подносиоца Изборне
листе „АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ -
АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНА-
ТИВА“ „ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM -
ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE”;

9) члан: ДРАГОСЛАВ ЂОКИЋ и
– заменик члана: СЛОБОДАН МАРКО-

ВИЋ, на предлог подносиоца Изборне ли-
сте „Ромска партија“ – Срђан Шајн;

2. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одлагања,
а најкасније у року од 24 часа од завршетка
седнице на којој је ово решење донето.

3. Функција лица из тачке 1. овог решења
почиње од дана објављивања решења на
веб-презентацији Републичке изборне ко-
мисије, а престаје када се преда изборни
материјал после гласања и изврши конт-
рола записника о раду бирачког одбора, као
и у другим случајевима који су предвиђени
Законом о избору народних посланика.

4. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац проглашене из-
борне листе кандидата за народне посла-
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нике, предлагач проглашеног кандидата за
председника Републике и бирач могу под-
нети приговор Републичкој изборној коми-
сији у року од 48 часова од објављивања
тог решења на веб-презентацији Репуб-
личке изборне комисије.

Број: 71/2022/12
Датум: 21. март 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић

137.

На основу члана 8. став 1. Закона о из-
бору председника Републике („Службени
гласник РС“, број 14/22), а сходно чл. 30. и
32. тачка 2) Закона о избору народних по-
сланика („Службени гласник РС“, број
14/22), Изборна комисија општине Црна
Трава, поступајући по предлогу овлашће-
ног лица Групе грађана За уједињену, пра-
ведну и стабилну Србију, предлагача
Здравка Поноша за кандидата за председ-
ника Републике, за изборе расписане за 3.
април 2022. године, на седници одржаној
дана 24.03.2022. године доноси

РЕШЕЊЕ

О именовању члана Изборне комисије
општине Црна Трава у проширеном

саставу

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Марина Кеслер (Marina
Kessler) за члана Изборне комисије оп-

штине Црна Трава у проширеном саставу,
на предлог  Групе грађана За уједињену,
праведну и стабилну Србију, предлагача
Здравка Поноша за кандидата за председ-
ника Републике, за изборе расписане за за
3. април 2022. године.

2. Лице из тачке 1. овог решења уче-
ствују у раду заједничког састава Изборне
комисије општине Црна Трава и посебног
састава Изборне комисије општине Црна
Трава за спровођење избора за председ-
ника Републике.

3. Ово решење примењује се од наред-
ног дана од дана када је донето, па све док
збирни извештај о резултатима гласања не
постане коначан.

4. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења предлагач проглашеног кан-
дидата за председника Републике и бирач
могу поднети приговор Републичкој избор-
ној комисији у року од 48 часова од објав-
љивања овог решења на веб-презентацији
Републичке изборне комисије.

Број: 76/2022
Датум: 24. март 2022. године

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић
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138.

На основу члана 8. став 1. Закона о из-
бору председника Републике („Службени
гласник РС“, број 14/22), а сходно чл. 30. и
32. тачка 2) Закона о избору народних по-
сланика („Службени гласник РС“, број
14/22), Изборна комисија општине Црна
Трава, поступајући по предлогу овлашће-
ног лица Групе грађана „Српски патриота
– Миша Вацић“, предлагача Мише Вацића
за кандидата за председника Републике, за
изборе расписане за 3. април 2022. године,
на седници одржаној дана 24.03.2022. го-
дине доноси

РЕШЕЊЕ

О именовању члана и заменика члана
Изборне комисије општине Црна Трава

у проширеном саставу

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Александар Игњатовић
за члана Изборне комисије општине Црна
Трава у проширеном саставу, на предлог
Групе грађана „Српски патриота – Миша
Вацић“, предлагача Мише Вацића за кан-
дидата за председника Републике, за из-
боре расписане за за 3. април 2022. године.

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Габриел Тошић за за-
меника члана Изборне комисије општине
Црна Трава у проширеном саставу, на
предлог Групе грађана „Српски патриота –
Миша Вацић“, предлагача Мише Вацића за
кандидата за председника Републике, за из-
боре расписане за за 3. април 2022. године.

3. Лица из тачке 1. овог решења уче-
ствују у раду заједничког састава Изборне
комисије општине Црна Трава и посебног
састава Изборне комисије општине Црна
Трава за спровођење избора за председ-
ника Републике.

4. Ово решење примењује се од наред-
ног дана од дана када је донето, па све док

збирни извештај о резултатима гласања не
постане коначан.

5. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, без одла-
гања, а најкасније у року од 24 часа од за-
вршетка седнице на којој је ово решење до-
нето.

6. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења предлагач проглашеног кан-
дидата за председника Републике и бирач
могу поднети приговор Републичкој избор-
ној комисији у року од 48 часова од објав-
љивања овог решења на веб-презентацији
Републичке изборне комисије.

Број: 77/2022
Датум: 24. март 2022. године

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић
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