На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО МК «АРНАЈЕВО»
АРНАЈЕВО, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА БР.1
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 1 у градској
општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Милосав Борисављевић, на предлог Посланичке групе „Александар Вучић –
за нашу децу“

- заменик председника: Милорад Петровић на предлог Посланичке групе Социјалистичка
партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Слободан Иванковић на предлог Посланичке групе ПУПС – «Три П»
- заменик 1. члана: Јелена Павловић на предлог Посланичке групе „Александар Вучић – за
нашу децу“
2. члан: Кристина Павловић на предлог Посланичке групе Јединствена Србија
- заменик 2. члана: Никола Ђорђевић на предлог Посланичке групе „Александар Вучић – за
нашу децу“

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-1/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА САЛА БАРАЈЕВО, СВЕТОСАВСКА 2
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 2 у градској
општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Гордана Веселиновић, на предлог Посланичке групе Социјалистичка
партија Србије

- заменик председника: Јованка Иванковић на предлог Посланичке групе „Александар Вучић –
за нашу децу“

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Јелена Минић на предлог Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“
- заменик 1. члана: Радиша Павловић на предлог Посланичке групе ПУПС – «Три П»
2. члан: Радмила Стеванчевић на предлог
партија Србије

Посланичке групе Социјалдемократска

- заменик 2. члана: Наташа Винш на предлог Посланичке групе „Александар Вучић – за
нашу децу“

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-2/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО ЛОВАЧКИ ДОМ,
БАРАЈЕВО, СВЕТОСАВСКА БР.378 Ц
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 3 у градској
општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Снежана Вуксић, на предлог Посланичке групе „Александар Вучић – за

нашу децу“

- заменик председника: Радослав
Социјалистичка партија Србије

Петровић

на

предлог

Посланичке

групе

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Ненад Зубовић на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара
- заменик 1. члана: Дарко Пауновић на предлог Посланичке групе групе „Александар Вучић –
за нашу децу“
2. члан: Александар Петровић на предлог Посланичке групе Јединствена Србија
- заменик 2. члана: Марија Нешић на предлог Посланичке групе „Александар Вучић – за
нашу децу“

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-3/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО ОШ «РАВНИ ГАЈ»,
БАРАЈЕВО, ДУЈЕ ДАМЊАНОВИЋА БР.82
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 4 у градској
општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Јован Стеванчевић, на предлог Посланичке групе Јединствена
Србија
- заменик председника: Гордана Дамњановић на предлог Посланичке групе „Александар
Вучић – за нашу децу“
2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Горан Ташић на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије
- заменик 1. члана: Драгомир Мишћевић на предлог
„Александар Вучић – за нашу децу“

Посланичке групе

групе

2. члан: Миљка Обрадовић на предлог Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу
децу“
- заменик 2. члана: Слободан Кузмановић на предлог Посланичке групе ПУПС « Три П»

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-4/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО ОШ «СРЕДЊИ
КРАЈ», БАРАЈЕВО, ШКОЛСКА БР.24
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 5 у градској
општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Драган Бошњак на предлог Посланичке групе „Александар Вучић – за

нашу децу“

- заменик председника: Верица Јовановић на предлог Посланичке групе Јединствена
Србија

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Зоран Јанковић на предлог
Србије

Посланичке групе

Социјалдемократска партија

- заменик 1. члана: Зоран Павловић на предлог Посланичке групе „Александар Вучић –
за нашу децу“
2. члан: Радосав Јовановић на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије
- заменик 2. члана: Радомир Јовановић на предлог Посланичке групе „Александар Вучић
– за нашу децу“

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

2
Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-5/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО ОШ «ГЛУМЧЕВО
БРДО», БАРАЈЕВО, ГЛУМЧЕВО БРДО 456
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 6 у градској
општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Жаклина Ракић на предлог Заменика Начелника Управе
- заменик председника: Славица Радојичић на предлог Посланичке групе „Александар
Вучић – за нашу децу“

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Драгица Тешановић на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија
Србије
- заменик 1. члана: Зоран Филиповић на предлог Посланичке групе „Александар Вучић –
за нашу децу“
2. члан: Оливера Илић на предлог Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“
- заменик 2. члана: Милун Павловић на предлог Посланичке групе Странка правде и
помирења СПП – Уједињена сељачка странка УСС

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
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локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-6/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 7 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО МЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА Г.БРДО - ЛИПОВИЦА, БАРАЈЕВО, 29. НОВЕМБРА БР.100
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 7 у градској
општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Зоран Брадарић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић –
за нашу децу“

- заменик председника: Горан Анђелковић на предлог Посланичке групе Социјалистичка
партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Драган Вуксић на предлог Посланичке групе Јединствена Србија
- заменик 1. члана: Данило Симић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за
нашу децу“
2. члан: Радојко Анђелковић на предлог Посланичке групе Социјалдемократска партија
Србије
- заменик 2. члана: Боривоје Анђелковић на предлог Посланичке групе „ Александар
Вучић – за нашу децу «

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-7/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО ДОМ КУЛТУРЕ,
БАЋЕВАЦ, КОСМАЈСКИХ ПАРТИЗАНА БР.2
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 8 у градској
општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Бобан Ћурчић на предлог
партија Србије

Посланичке групе Социјалдемократска

- заменик председника: Биљана Николић на предлог Посланичке групе „ Александар
Вучић – за нашу децу „

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Милан Димитријевић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за
нашу децу“
- заменик 1. члана: Слободан Танасијевић на предлог Посланичке групе Социјалистичка
партија Србије
2. члан: Слађана Богдановић на предлог Заменика Начелника Управе
- заменик 2. члана: Марко Јанковић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за
нашу децу „

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-8/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 9 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО СПОРТСКО
ДРУШТВО, БАЋЕВАЦ, СКОЈЕВСКА БР.2
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 9 у градској
општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Рајко Славковић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић –
за нашу децу „

- заменик председника: Марко Радојичић на предлог Посланичке групе
Србија

Јединствена

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Милош Гајић на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара
- заменик 1. члана: Јовица Јеремић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић –
за нашу децу „
2. члан: Бојан Гајић на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије
- заменик 2. члана: Ивица Петровић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић –
за нашу децу „

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).

2
Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-9/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 10 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО ДОМ КУЛТУРЕ,
БЕЉИНА, ШЕСТЕ ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ БР.12
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 10 у градској
општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Зорица Лазаревић на предлог Посланичке групе Странка правде и
помирења СПП – Уједињена сељачка странка УСС

- заменик председника: Снежана Деветаковић на предлог Посланичке групе „ Александар
Вучић – за нашу децу „

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Милорад Илић на предлог Посланичке групе ПУПС - «Три П»
- заменик 1. члана: Александар Јовановић на предлог Посланичке групе „ Александар
Вучић – за нашу децу „
2. члан: Никола Максић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за нашу
децу»
- заменик 2. члана: Радослав Митић на предлог
странка Србије

Посланичке групе Социјалистичка

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-10/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 11 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО ДОМ КУЛТУРЕ,
БОЖДАРЕВАЦ, ДРАГОМИРА МИЛОВАНОВИЋА МИРКА БР.61
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 11 у градској
општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Горан Келер на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за
нашу децу“

- заменик председника: Миленко Лазовић на предлог Посланичке групе ПУПС - «Три П»

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Миломир Јовановић на предлог Заменика Начелника Управе
- заменик 1. члана: Драгана Недељковић Стаменковић на предлог Посланичке групе
„Александар Вучић – за нашу децу“
2. члан: Драган Иванковић на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије
- заменик 2. члана: Горан Јовичић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за
нашу децу „

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
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локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-11/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО ДОМ КУЛТУРЕ,
ВЕЛИКИ БОРАК, ПАЛИХ БОРАЦА БР.3
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике Скупштине
града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 12 у градској
општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Алекса Милановић на предлог Посланичке групе Социјалистичка

партија Србије

- заменик председника: Урош Николић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић –
за нашу децу „

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Горан Чамџић на предлог Посланичке групе « Александар Вучић – за нашу децу“
- заменик 1. члана: Милица Марић на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија
Србије
2. члан Николина Милић на предлог Заменика Начелника Управе
- заменик 2. члана: Јелена Јовановић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић –
за нашу децу“

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-12/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 13 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО ЛОКАЛ – БИВШИ
ФРИЗЕРСКИ САЛОН, ВРАНИЋ, КОСМАЈСКИХ ПАРТИЗАНА БР.174
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике
Скупштине града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место
број 13 у градској општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Катарина Јелић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић –

за нашу децу“

- заменик председника: Боривоје
Социјалдемократска партија Србије

Пантић

на

предлог

Посланичке

групе

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Зоран Поповић на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије
- заменик 1. члана: Лепосава Илић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за
нашу децу „
2. члан Зорица Јојић на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара
- заменик 2. члана: Грујица Недовић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић –
за нашу децу „

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-13/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 14 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО ЗДРАВСТВЕНА
СТАНИЦА ВРАНИЋ, ВРАНИЋ, ЧЕДОМИРА ЂОИНЧЕВИЋА БР.95
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике
Скупштине града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место
број 14 у градској општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Зоран Поповић на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија

Србије
- заменик председника: Ђорђе Гајић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за
нашу децу“

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Милица Богдановић на предлог Посланичке групе Социјалдемократска партија
Србије
- заменик 1. члана: Ратко Џогаз на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за
нашу децу „
2. члан Драган Вишњевац на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за нашу
децу „
- заменик 2. члана: Слађана Недовић на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-14/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 15 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО СПОМЕН ДОМ,
ВРАНИЋ, ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА И ЖРТАВА ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА БР.2
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике
Скупштине града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место
број 15 у градској општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Љиљана Степановић на предлог Посланичке групе „ Александар
Вучић – за нашу децу „

- заменик председника: Небојша Станчић на предлог Посланичке групе Социјалистичка
партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Љиљана Бабић на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара
- заменик 1. члана: Милан Ђуровић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић –
за нашу децу „
2. члан: Бранка Томић на предлог Посланичке групе Странка правде и помирења СПП –
Уједињена сељачка странка УСС
- заменик 2. члана: Милица Тодоровић на предлог Посланичке групе „Александар Вучић
– за нашу децу „

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-15/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 16 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО КАФЕ КЛУБ
«ПОСЛЕДЊА СТАНИЦА», ВРАНИЋ, ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА БР.6
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике
Скупштине града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место
број 16 у градској општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Здравко Илић на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија

Србије

- заменик председника: Милан Димитријевић на предлог Посланичке групе „Александар
Вучић – за нашу децу „

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Предраг Тодорчевић на предлог Посланичке групе ПУПС - «Три П»
- заменик 1. члана: Радмила Ђорић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић –
за нашу децу „
2. члан: Иван Тришић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за нашу децу“
- заменик 2. члана: Љубинка Мирковић на предлог Посланичке групе Социјалистичка
партија Србије

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-16/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 17 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО ТАРАИШПРОДАВНИЦА ВРАНИЋ, ВРАНИЋ, МИЛАНА МИЈАИЛОВИЋА МИЋЕ БР.50
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике
Скупштине града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место
број 17 у градској општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Јована Гајић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић –
за нашу децу

2) 2
- заменик председника: Радмила Живанић Лазић на предлог Посланичке групе
Социјалистичка партија Србије

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Јелена Лазић на предлог Заменика Начелника Управе
- заменик 1. члана: Дарко Мијаиловић на предлог Посланичке групе „Александар Вучић –
за нашу децу“
2. члан: Мирослав Лазић на предлог
Србије

Посланичке групе Социјалдемократска партија

- заменик 2. члана: Вук Шаптовић на предлог Посланичке групе „Александар Вучић – за
нашу децу“

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
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дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-17/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

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

партија Србије

Горан Мирковић на предлог

Посланичке групе

Социјалистичка

- заменик председника: Бисерка Матановић на предлог Посланичке групе „Александар
Вучић – за нашу децу „

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Брацо Делић на предлог Посланичке групе „Александар Вучић – за нашу децу“
- заменик 1. члана: Едита Муса на предлог Посланичке групе Савез војвођанских Мађара
2. члан: Љиљана Симоновић на предлог Посланичке групе ПУПС - «Три П»
- заменик 2. члана: Слађана Тодић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за
нашу децу“

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-18/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 19 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО ЛОКАЛ – БИВША
КАФАНА ПРОКИЋ КРАЈ, БАРАЈЕВО, ПРОКИЋ КРАЈ БР.49
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике
Скупштине града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место
број 19 у градској општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Штефица Мијатовић на предлог Посланичке групе „ Александар
Вучић – за нашу децу „
- заменик председника: Тијана Тошић на предлог Заменика Начелника Управе

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Слободан Николић на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије
- заменик 1. члана: Мирјана Радман на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић –
за нашу децу „
2. члан: Дејана Трифуновић на предлог Посланичке групе Странка правде и помирења
СПП – Уједињена сељачка странка УСС
- заменик 2. члана: Јован Остојић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за
нашу децу“

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-19/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 20 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО ОСНОВНА
ШКОЛА, ГУНЦАТИ, ПАЛИХ БОРАЦА БР.1
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике
Скупштине града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место
број 20 у градској општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Драган Матић на предлог Посланичке групе ПУПС - «Три П»
- заменик председника: Предраг Павловић на предлог Посланичке групе „ Александар
Вучић – за нашу децу“

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Александар Трифуновић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за
нашу децу „
- заменик 1. члана: Драгана Обрадовић на предлог Заменика Начелника Управе
2. члан: Зоран Илић на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије
- заменик 2. члана: Биљана Илић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за
нашу децу“

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-20/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 21 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО МК «ЛИСОВИЋ»,
ЛИСОВИЋ, ИЛИЈЕ И ИВАНА ТРИФОНОВИЋА БР.25
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике
Скупштине града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место
број 21 у градској општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Благоје Станисављевић на предлог Посланичке групе „ Александар
Вучић – за нашу децу „
- заменик председника: Милосав Петровић на предлог Посланичке групе ПУПС - «Три П»

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Драган Лукић на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије
- заменик 1. члана: Наташа Лукић Давидовић на предлог Посланичке групе „Александар
Вучић – за нашу децу“
2. члан: Јасмина Деветаковић Јанковић на предлог
војвођанских Мађара

Посланичке групе Савез

- заменик 2. члана: Дејан Трифуновић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић –
за нашу децу“

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-21/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 22 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО ДОМ КУЛТУРЕ
СПАСОВИНА, ЛИСОВИЋ, РАТКА ЈЕВТИЋА БР.71
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике
Скупштине града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место
број 22 у градској општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Зоран Пауновић на предлог Посланичке групе Јединствена Србија
- заменик председника: Јелена Јанковић на предлог Посланичке групе „ Александар
Вучић – за нашу децу „

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Миња Ђурђевић на предлог Посланичке групе Странка правде и помирења СПП
– Уједињена сељачка странка УСС
- заменик 1. члана: Зоран Илић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за
нашу децу“
2. члан: Милорад Ђурђевић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за нашу
децу“
- заменик 2. члана: Селимир Стевановић на предлог
Социјалистичка партија Србије

Посланичке групе СПС

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
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дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-22/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 23 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО ДОМ КУЛТУРЕ,
МАНИЋ, ЧЕДОМИРА РАНКОВИЋА БР.1
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике
Скупштине града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место
број 23 у градској општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Весна Иванковић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић –

за нашу децу“

- заменик председника: Јасмина Јовановић на предлог Посланичке групе Странка правде
и помирења СПП – Уједињена сељачка странка УСС

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Слободан Пантелић на предлог
Србије

Посланичке групе Социјалистичка партија

- заменик 1. члана: Слађана Пантић-Стојиљковић на предлог
„Александар Вучић – за нашу децу „

Посланичке групе

2. члан: Андријана Јовановић на предлог Посланичке групе Јединствена Србија
- заменик 2. члана: Радмило Миловановић на предлог Посланичке групе „Александар
Вучић – за нашу децу“

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-23/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 24 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО МЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА-МЕЉАК, МЕЉАК, МАРШАЛА ТИТА БР.32 А
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике
Скупштине града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место
број 24 у градској општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Боро Милетић на предлог Посланичке групе ПУПС - «Три П»
- заменик председника: Снежана Јешић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић
– за нашу децу“

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Драган Радовић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за нашу децу
„
- заменик 1. члана: Љиљана Туфегџић на предлог Посланичке групе Савез војвођанских
Мађара
2. члан: Милинко Гајић на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије
- заменик 2. члана: Дејан Андрејевић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић –
за нашу децу „

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-24/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 25 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО МК «РОЖАНЦИ»,
РОЖАНЦИ, КОСМАЈСКИХ ПАРТИЗАНА БР.2
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике
Скупштине града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место
број 25 у градској општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Зоран Мијаиловић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић

– за нашу децу“

- заменик председника: Петар Јеремић на предлог Посланичке групе Савез војвођанских
Мађара

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Бранка Николић на предлог Посланичке групе Јединствена Србија
- заменик 1. члана: Саша Станковић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић –
за нашу децу“
2. члан: Милорад Шиљковић на предлог
Србије

Посланичке групе Социјалистичка партија

- заменик 2. члана: Весна Јешић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за
нашу децу „

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-25/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

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

Мађара

- заменик председника: Јован Јовановић на предлог Посланичке групе „ Александар
Вучић – за нашу децу „

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Марија Тодоровић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за нашу
децу „
- заменик 1. члана: Марко Николић на предлог Посланичке групе Социјалдемократска
партија Србије
2. члан: Сузана Јовановић на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија Србије
- заменик 2. члана: Мирослав Вранешевић на предлог Посланичке групе „Александар
Вучић – за нашу децу „

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-26/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 27 У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО ДК «БАРАЈЕВО»,
БАРАЈЕВО, МИОДРАГА ВУКОВИЋА БР.2
1. У бирачки одбор у сталном саставу за координирано спровођење избора за
народне посланике, избора за председника Републике и избора за одборнике
Скупштине града Београда расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место
број 27 у градској општини Барајево именују се:
1) ПРЕДСЕДНИК: Верица Младеновић на предлог
Вучић – за нашу децу „

Посланичке групе

„Александар

- заменик председника: Урош Стојмировић на предлог Посланичке групе Савез
војвођанских Мађара

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Слободан Гавриловић на предлог
Србије

Посланичке групе Социјалистичка партија

- заменик 1. члана: Ивана Томић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за
нашу децу „
2. члан: Радивоје Нешковић на предлог Посланичке групе ПУПС - «Три П»
- заменик 2. члана: Тања Михаиловић на предлог Посланичке групе „Александар Вучић –
за нашу децу“

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-27/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

На основу члана 27. став 1, члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС“, број 14/22) и чл. 89. и 91. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија градске општине Барајево, на седници одржаној 23.
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

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

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

Мађара

Посланичке групе

Савез војвођанских

- заменик председника: Срђан Сарић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић –
за нашу децу“

2) ЧЛАНОВИ:
1. члан: Живадина Тодоровић на предлог Посланичке групе Социјалистичка партија
Србије
- заменик 1. члана: Слободан Фулетић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић
– за нашу децу „
2. члан: Тијана Стефановић на предлог Посланичке групе „ Александар Вучић – за нашу
децу „
- заменик 2. члана: Драган Јовановић на предлог Посланичке групе Јединствена Србија

2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.

Образложење
Чланом З5. Закона о избору народних посланика прописано је да бирачки одбор у
сталном саставу чине председник, два члана, заменик председника и два заменика
члана које именује локална изборна комисија на предлог посланичких група у Народној
скупштини.
Чланом 34. Закона о избору народних посланика прописано је да чланови и
заменици чланова бирачког одбора морају бити именовани најкасније десет дана пре
дана гласања (став 1) и да се предлог за именовање члана и заменика члана бирачких
одбора може поднети најкасније 15 дана пре дана гласања (став 2).
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Чланом 36. став 4. Закона о избору народних посланика прописано је да на
основу законом прописаних мерила, Републичка изборна комисија за територију сваке
локалне изборне комисије благовремено прописује и објављује на веб-презентацији
распоред места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном саставу.
У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању распореда
места по којем посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу 02 Број 013-681/22 од 11. марта 2022. године, Општинској
изборној комисији у општини Барајево су достављени предлози посланичких група за
именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу.
Чланом 37. став 2. Закона о избору народних посланика прописано је да, ако посланичка
група не достави благовремено предлог за именовање члана, односно заменика члана
бирачког одбора у сталном саставу, локална изборна комисија у бирачки одбор у
сталном саставу именује лице које предложи начелник општинске, односно градске
управе.
Чланом 28. Закона о избору председника Републике прописано је да, ако се истог
дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, гласа
се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки одбори.
Чланом 89. Закона о локалним изборима прописано је да, ако се локални избори
одржавају истог дана када и избори за председника Републике и/или избори за народне
посланике, гласа се на истим бирачким местима, а гласање спроводе исти бирачки
одбори.
Чланом 91. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да гласање на
локалним изборима који се одржавају истог дана када и републички избори спроводе
бирачки одбори у сталном саставу који су образовани у складу са законом којим се
уређује избор народних посланика.
У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене
изборне листе, посланичка група у Народној скупштини и бирач могу поднети приговор
Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решења на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-5-46-28/22
У Барајеву, 23. марта 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Перић

