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1. Садржај Информатора о раду Градске изборне комисије Ниш
Информатор о раду Градске изборне комисије Ниш сачињен је у складу са
чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и
објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС", број
68/2010).
Информатор о раду Градске изборне комисије Ниш је објављен на интернет
презентацији Града Ниша www.ni.rs марта 2016. године. Датум последњих измена
и допуна 04.05.2016. године.
За тачност информација и потпуност података у Информатору одговара
Јелена Жарић-Ковачевић, председник Градске изборне комисије Ниш и Иван
Николић, секретар Градске изборне комисије Ниш.
За поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја овлашћено лице је Јелена Жарић Ковачевић, председник Градске изборне
комисије Ниш, контакт телефон 018/505-677.
О објављивању и ажурности Информатора о раду Градске изборне комисије
Ниш стара се Иван Николић, секретар Градске изборне комисије Ниш.
Информатор је доступан у електронском облику свим заинтересованим
лицима на web адреси www.ni.rs.
2. Основни подаци о Градској изборној комисији Ниш
2.1. Градска изборна комисија Ниш
Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10
(УС РС), 54/11) прописано је да су органи за спровођење избора изборна комисија
јединице локалне самоуправе и бирачки одбори. Органи за спровођење избора су
самостални и независни у раду и раде на основу закона и прописа донетих на
основу закона. За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их
је именовао. Сви органи и организације дужни су да пружају помоћ органима за
спровођење избора и да достављају податке који су им потребни за рад.
Чланови органа за спровођење избора и њихови заменици могу бити само
грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији јединице
локалне самоуправе. Члановима органа за спровођење избора и њиховим
заменицима престаје функција у овим органима кад прихвате кандидатуру за
одборника.
Изборна комисија ради у сталном саставу (именовани чланови) и у
проширеном саставу (опуномоћени чланови). Изборна комисија ради у
проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора.
Ниједна политичка странка или страначка коалиција не може имати више од
половине чланова у сталном саставу органа за спровођење избора. У решењу о
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именовању председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног
имена председника, односно члана, мора бити наведена његова политичка
припадност или назив странке, односно страначке коалиције на чији предлог је
именован.
Изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест
чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог
одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју
одборника а у проширеном саставу - и по један опуномоћени представник
подносилаца изборне листе који је предложио најмање две трећине кандидата од
укупног броја одборника који се бира. Политичке странке и коалиције политичких
странака националних мањина које предложе најмање једну трећину кандидата за
одборнике од укупног броја одборника који се бира имају право на свог
представника у проширеном саставу изборне комисије. Изборна комисија има
секретара кога именује скупштина јединице локалне самоуправе. Секретар
учествује у раду комисије без права одлучивања. Председник, чланови изборне
комисије у сталном и проширеном саставу и њен секретар имају заменике. За
председника, заменика председника, секретара и заменика секретара изборне
комисије именује се лице које је дипломирани правник. Изборна комисија даном
проглашења изборне листе истовремено решењем утврђује који подносилац
изборне листе испуњава услове за одређивање својих представника у проширени
састав овог органа. Решење о испуњењу или неиспуњењу услова за одређивање
опуномоћеног представника подносилаца изборне листе у проширени састав
изборна комисија доставља подносиоцу изборне листе у року од 24 часа од
доношења тог решења. Подносилац изборне листе одређује свог опуномоћеног
представника у изборној комисији и о томе обавештава изборну комисију. Изборна
комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа од пријема обавештења о
лицима која улазе у проширени састав. Ако подносилац изборне листе не одреди
опуномоћеног представника у изборној комисији најкасније пет дана пре дана
одређеног за одржавање избора, изборна комисија наставља да ради и да
пуноважно одлучује без представника подносиоца изборне листе. Против решења
скупштине јединице локалне самоуправе о именовању председника и чланова
изборне комисије у сталном саставу допуштена је жалба Управном суду у року од
24 часа од доношења решења. Против решења изборне комисије о испуњењу или
неиспуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника подносилаца
изборне листе у проширени састав, обезбеђена је заштита по поступку за заштиту
изборног права који је утврђен овим законом.
2.2. Седиште Градске изборне комисије Ниш
Седиште Градске изборне комисије Ниш је Ниш, улица Николе Пашића, број
24, поштански број 18 000 Ниш.
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3. Организациона структура
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ
Председник, Јелена Жарић Ковачевић
Заменик председника, Немања Величковић
и
Чланови и заменици чланова Градске изборне комисије Ниш у сталном
саставу:
1.Лазар Гајић, члан - СНС-ПСС-ПС
1а. Ненад Миловановић, заменик члана - СНС-ПСС-ПС
2. Љиљана Стојић, члан - СНС-ПСС-ПС
2а. Зоран Раденковић заменик члана - СНС-ПСС-ПС
3. Сања Цветановић, члан - СНС-ПСС-ПС
3а. Јасмина Марјановић, заменик члана - СНС-ПСС-ПС
4. Зорица Стаменовић, члан - СНС-ПСС-ПС
4а. Милена Јанетовић, заменик члана – ''Нишка прича – СДПС''
5. Драган Кречковић, члан - СПС-ПУПС-ЈС
5а. Марко Стајић, заменик члана - СПС-ПУПС-ЈС
6. Мара Крстић, члан - СПС-ПУПС-ЈС
6а. Душан Андрејић, заменик члана - СПС-ПУПС-ЈС
7. Невенка Стојковић, члан – ''Избор за бољи живот – Борис Тадић''
7а. Марко Ранђеловић, заменик члана – ''Избор за бољи живот – Борис Тадић''
8. Љубомир Петровић члан - ''Избор за бољи живот – Борис Тадић''
8а. Драгољуб Лазаревић, заменик члана – ''Избор за бољи живот – Борис Тадић''
9. Бојана Мицкоски, члан - ''Нишка прича – СДПС''
9а.Никола Тодоровски, заменик члана -''Нишка прича – СДПС''
10. Весна Марковић, члан - ПС
10а. Сања Стојанчић, заменик члана – ПС
11. Богдан Хаџи – Пешић, члан – ''Самостални ДСС''
11а. Александра Марковић, заменик члана – ''Самостални ДСС''
12. Милан Јовановић, члан - УРС
12а. Андрија Красић, заменик члана - УРС
13. Милан Паунковић, члан – СНС-ПСС-ПС
13а.Предраг Милановић, заменик члана - СНС-ПСС-ПС
14. Горан Јанковић, члан – ДСС-Коалиција за Ниш
14а. Љубиша Крстић, заменик члана - ДСС-Коалиција за Ниш
Иван Николић, дипл. правник, секретар Градске изборне комисије Ниш у
сталном саставу.
Биљана Ранђеловић, дипл. правник, заменик секретара Градске изборне
комисије Ниш у сталном саставу.
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Чланови и заменици чланова Градске изборне комисије Ниш у проширеном
саставу:
1. Мирослав Планић, члан, Коалиција: Александар Вучић – Србија побеђује
2. Анита Живковић, заменик члана, Коалиција: Александар Вучић – Србија
побеђује
3. Наташа Савић, члан, Српска радикална странка
4. Стојана Милановић, заменик члана, Српска радикална странка
5. Константин Стојановић, члан, коалиција „НИШ, МОЈ ГРАД! – ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА, СДС, НПС, ЛДП“
6. Данијела Рис, заменик члана, коалиција „НИШ, МОЈ ГРАД! – ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА, СДС, НПС, ЛДП“
7. Марко Николић, члан, Коалиција Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена Србија (ЈС)
8. Јована Митић, заменик члана, Коалиција Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена Србија (ЈС)
9. Марко Татар, члан, Коалиција: Реформистичка странка и Заједно за Србију
10. Владимир Јоцић, заменик члана, Коалиција: Реформистичка странка и заједно
за Србију
11. Данијела Петровић, члан, Група грађана „ЛЕВИЦА СРБИЈЕ – БОРКО
СТЕФАНОВИЋ“
12. Дарко Павловић, Група грађана „ЛЕВИЦА СРБИЈЕ – БОРКО СТЕФАНОВИЋ“
13. Радомир Петровић, члан, Јединствена руска странка
14. Срђан Јанићијевић, заменик члана, Јединствена руска странка
15. Гордан Пантић, члан, Група грађана „Генерал Момир Стојановић – Адвокат
Срђан Алексић – Искрено за Ниш“
16. Нина Крстић, заменик члана, Група грађана „Генерал Момир Стојановић –
Адвокат Срђан Алексић – Искрено за Ниш“
17. Владимир Гогић, члан, Нова странка
18. Иван Барун, заменик члана, Нова странка
19. Милан Тоскић, члан, Ромска странка Јединство
20. Кристијан Саити, заменик члана, Ромска странка Јединство
21. Драгиња Радоњић, члан, Коалиција СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ –
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ
22. Славољуб Вељковић, заменик члана, Коалиција СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ –
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ
23. Предраг Шћепановић, члан, СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ
24. Снежана Стојановић, заменик члана, СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ
25. Сандра Рајковић, члан, Руска странка
26. Катарина Миљковић, заменик члана, Руска странка
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Скупштина Града Ниша је на седници одржаној 03.03.2016. године, донела
Решење о именовању председника, заменика председника, чланова, заменика
чланова, секретара и заменика секретара Градске изборне комисије Ниш у
сталном саставу („Службени лист Града Ниша“, број 17/2016).
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 09.03.2016. године,
донела је Решење о утврђивању чланова ГИКа у проширеном саставу (члан и
заменик члана), број 013-43/2016.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 17.03.2016. године,
донела је Решење о утврђивању чланова ГИКа у проширеном саставу (члан и
заменик члана), број 013-68/2016.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 18.03.2016. године,
донела је Решење о утврђивању чланова ГИКа у проширеном саставу (члан и
заменик члана), број 013-75/2016.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 25.03.2016. године,
донела је Решење о утврђивању чланова ГИКа у проширеном саставу (члан и
заменик члана), број 013-100/2016.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 30.03.2016. године,
донела је Решење о утврђивању чланова ГИКа у проширеном саставу (члан и
заменик члана), број 013-108/2016.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 01.04.2016. године,
донела је Решење о утврђивању чланова ГИКа у проширеном саставу (члан и
заменик члана), број 013-118/2016.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 05.04.2016. године,
донела је Решење о утврђивању чланова ГИКа у проширеном саставу (члан и
заменик члана), број 013-143/2016.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 08.04.2016. године,
донела је Решење о утврђивању чланова ГИКа у проширеном саставу (члан и
заменик члана), број 013-172/2016.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 09.04.2016. године,
донела је Решење о утврђивању чланова ГИКа у проширеном саставу (члан и
заменик члана), број 013-185/2016.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 12.04.2016. године,
донела је Решење о утврђивању чланова ГИКа у проширеном саставу (члан и
заменик члана), број 013-215/2016.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 13.04.2016. године,
донела је Решење о утврђивању чланова ГИКа у проширеном саставу (члан и
заменик члана), број 013-220/2016.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 15.04.2016. године,
донела је Решење о утврђивању чланова ГИКа у проширеном саставу (члан и
заменик члана), број 013-234/2016.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 18.04.2016. године,
донела је Решење о утврђивању чланова ГИКа у проширеном саставу (члан и
заменик члана), број 013-241/2016.
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3.1. Контакт подаци
Градска изборна комисија Ниш: http://www.ni.rs/lokalni-izbori-2016/
Градска изборна комисија Ниш, email: gik@gu.ni.rs
Ул. Николе Пашића бр. 24, 18000 Ниш
Контакт телефон:
505-677, fax 505-678, позивни број за Ниш 018
Председник, Јелена Жарић Ковачевић: 1adv.zaric@hgmail.com
Заменик председника: adv.velickovic@gmail.com
Члан, Лазар Гајић: lazar.gajic@jgpnis.rs
Заменик члана, Ненад Миловановић: nenad.milovanovic@jgpnis.rs
Члан, Љиљана Стојић, stljiljana@gu.ni.rs
Заменик члана, Зоран Раденковић: zoran1984@yahoo.com
Члан, Сања Цветановић: advsanja@beotel.net
Заменик члана, Јасмина Марјановић: mjasmina@gu.ni.rs
Члан, Зорица Стаменовић
Заменик члана, Милена Јанетовић
Члан, Драган Кречковић: direkcija@direkcija.co.rs
Заменик члана, Марко Стајић: markostajic1985@gmail.com
Члан, Мара Крстић: pravna@spbtoponica.rs
Заменик члана, Душан Андрејић
Члан, Невенка Стојковић: nevenka@medijana.rs
Заменик члана, Марко Ранђеловић: randjelovicmarko979@gmail.com
Члан, Љубомир Петровић: ljubomir.petrovic@gu.ni.rs
Заменик члана, Драгољуб Лазаревић: dragoljub.d.lazarevic@gmail.com
Члан, Бојана Мицкоски: bojanamickoski@hotmail.com
Заменик члана, Никола Тодоровски: ntodoroviski@hotmail.com
Члан, Весна Марковић: RJPNIS@open.telekom.rs
Заменик члана, Сања Стојанчић: sanjabalic@gmail.com
Члан, Богдан Хаџи-Пешић: bokahp@gmail.com
Заменик члана, Александра Марковић: aleksandrica88@yahoo.com
Члан, Милан Јовановић: jovcha@yahoo.com
Заменик члана, Андрија Красић: krasic.andrija@gmail.com
Члан, Милан Паунковић: milan.paunkovic@restitucija.gov.rs
Заменик члана, Предраг Милановић: advkancmilanovic@gmail.com
Члан, Горан Јанковић: g.jankovic64@gmail.com
Заменик члана, Љубиша Крстић: ljubisakrstic@yahoo.com
Секретар Градске изборне комисије Ниш, Иван Николић: Ivan.Nikolic@gu.ni.rs
Заменик секретара Градске изборне комисије Ниш, Биљана Ранђеловић:
bibarandjelovic@gmail.com
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4. Опис надлежности и овлашћења Градске изборне комисије Ниш
Извод из Закона о локалним изборима („Службеник гласник РС“, број
129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 54/2011)
Изборна комисија:
1) стара се о законитости спровођења избора одборника;
2) одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној
распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачког
места бирачима;
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка
избора одборника;
5) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење
избора за одборнике;
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са
прописима о избору одборника;
7) проглашава изборне листе;
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за
бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима;
9) утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
10) подноси извештај скупштини јединице локалне самоуправе о
спроведеним изборима за одборнике;
11) доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и
републичком органу надлежном за послове статистике податке о
спровођењу и резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку
избора;
12) обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника.
У свом раду, изборна комисија сходно примењује упутства и друге акте
Републичке изборне комисије који се односе на спровођење избора за
народне посланике.
Извод из Пословника Градске изборне комисије („Службени лист Града
Ниша“, број 20/2016)
Комисија обавља следеће послове:
1) стара се о законитом спровођењу избора;
2) организује техничке припреме за изборе;
3) прати примену и даје објашњења у вези са применом прописа о
изборима;
4) прописује обрасце и правила и утврђује рокове за спровођење изборних
радњи прописаних законима;
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5) одређује и оглашава број и адресу бирачких места, при чему нарочито
води рачуна о равномерној распоређености бирача на бирачким местима
и доступности бирачког места бирачима;
6) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
7) утврђује број гласачких листића за бирачка места, оверава их и заједно са
овереним изводом из бирачког списка, записнички, предаје бирачким
одборима;
8) утврђује да ли је изборна листа састављена и поднета у складу са
законом,
9) проглашава изборне листе:
10) утврђује да ли подносилац изборне листе има положај политичке странке
националне мањине, у складу са законом;
11) утврђује и објављује збирну изборну листу,
12) одређује начин чувања и руковања изборним материјалом;
13) утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
14) утврђује број мандата који припадају свакој изборној листи;
15) издаје уверење одборнику да је изабран;
16) подноси извештај Скупштини Града о спроведеним изборима за
одборнике;
17) доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и
републичком органу надлежном за послове статистике
податке о
спровођењу и резултатима избора за одборнике, непосредно по
завршетку избора;
18) решава о приговорима који су јој упућени;
19) одлучује о накнадама за рад чланова Комисије и бирачког одбора и
секретара комисије;
20) одређује накнаду за рад чланова радне групе и лица која учествују у раду
радне групе и обављању других послова у спровођењу избора посебном
одлуком,
21) обавља и друге послове утврђене законом.
У свом раду Комисија сходно примењује упутства и друге акте Републичке
изборне комисије.
Начин рада:
Комисија ради у сталном и проширеном саставу. Комисија ради у
проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора.
Комисија је самостална у свом раду и ради на основу закона и прописа
донетих на основу закона. Рад Комисије је јаван.
Комисија ради у седницама. Седницу Комисије сазива председник Комисије,
а у случају његове спречености или одсутности, његов заменик. У случају да
седници не присуствују ни председник ни заменик председника Комисије,
седницом председава најстарији присутни члан Комисије. Заменик председника,
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заменик секретара и заменици чланова Комисије учествују у раду Комисије у
случају одсутности лица које они замењују.
Позив за седницу Комисије, са предлогом дневног реда, упућује се
члановима Комисије у писаном облику, а по потреби, седнице се сазивају
телефоном или на други одговарајући начин. Позив и материјал за седницу
Комисије, члановима Комисије може се достављати и у електронском облику уз
њихову сагласност, а по достави адресе електронске поште. У случају спречености
да присуствује седници Комисије члан Комисије је дужан да обавести свог
заменика и да му достави позив за седницу Комисије, са предлогом дневног реда.
Комисија ради и пуноважно одлучује ако на седници присуствује већина
њених чланова, односно њихових заменика. Комисија одлучује већином гласова
чланова у сталном, односно проширеном саставу.
Секретар Комисије учествује у раду Комисије, на тај начин што, без права
одлучивања, пружа стручну помоћ члановима Комисије на седници, приликом рада
и одлучивања, а нарочито: припрема нацрте аката из надлежности Комисије и
предлаже Комисији да их уврсти у дневни ред седнице, стара се о законитости
рада и одлучивања Комисије, даје стручна тумачења, објашњења и правна
образложења на седницама Комисије, стара се о употреби печата, достављању и
објављивању одлука Комисије, по налогу и у име Комисије обавља комуникацију и
кореспонденцију са другим државним органима, организацијама и трећим лицима,
обавља и друге послове које му Комисија повери.
За обављање стручних и административно-техничких послова у вези са
организацијом и спровођењем избора Комисија образује радне групе. Раднe групe
се образују из реда запослених и постављених лица у градским управама и
службама Града, на предлог председника и секретара Комисије. Одлуком о
образовању радне групе утврђују се њен састав и задаци. Председник и секретар
Комисије организују и координирају рад радне групе. Накнаду за рад чланова
радне групе и лица која учествују у раду радне групе и обављању других послова у
спровођењу избора, Комисија уређује посебном одлуком.
Комисија обезбеђује јавност рада присуством акредитованих представника
средстава јавног информисања, давањем саопштења и одржавањем
конференција за штампу. Председник Комисије даје саопштења за јавност и
сазива конференције за штампу. У остваривању својих задатака Комисија,
сагласно закону, сарађује са домаћим и страним органима и организацијама.
О раду на седници Комисије води се записник о раду Комисије.
Записник садржи главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима
о којима се расправљало, са именима учесника у расправи, о одлукама,
закључцима и другим актима који су на седници донети, као и о резултату гласања
о појединим питањима. Записник потписују председник и секретар Комисије. Пре
усвајања записник се може користити само по одобрењу председника Комисије.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са
изборним материјалима и руковање тим материјалима, у складу са законом. У
Комисији се води скраћени деловодни протокол, сређује и чува документација, са
којом се поступа у складу са прописима.
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Градска изборна комисија Ниш

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА,
ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НИШ У СТАЛНОМ САСТАВУ
I
Именују се у Градску изборну комисију Ниш у сталном саставу.
-

Јелена Жарић Ковачевић, дипл. правник, председник СНС-ПСС-ПС
Немања Величковић, дипл. правник, заменик председника - СНС-ПСС-ПС
1.Лазар Гајић, члан - СНС-ПСС-ПС
1а. Ненад Миловановић, заменик члана - СНС-ПСС-ПС
2. Љиљана Стојић, члан - СНС-ПСС-ПС
2а. Зоран Раденковић заменик члана - СНС-ПСС-ПС
3. Сања Цветановић, члан - СНС-ПСС-ПС
3а. Јасмина Марјановић, заменик члана - СНС-ПСС-ПС
4. Зорица Стаменовић, члан - СНС-ПСС-ПС
4а. Милена Јанетовић, заменик члана – ''Нишка прича – СДПС''
5. Драган Кречковић, члан - СПС-ПУПС-ЈС
5а. Марко Стајић, заменик члана - СПС-ПУПС-ЈС
6. Мара Крстић, члан - СПС-ПУПС-ЈС
6а. Душан Андрејић, заменик члана - СПС-ПУПС-ЈС

7. Невенка Стојковић, члан – ''Избор за бољи живот – Борис Тадић''
7а. Марко Ранђеловић, заменик члана – ''Избор за бољи живот – Борис
Тадић''
8., Љубомир Петровић члан - ''Избор за бољи живот – Борис Тадић''
8а. Драгољуб Лазаревић, заменик члана – ''Избор за бољи живот – Борис
Тадић''
9. Бојана Мицкоски, члан - ''Нишка прича – СДПС''
9а.Никола Тодоровски, заменик члана -''Нишка прича – СДПС''
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10. Весна Марковић, члан - ПС
10а. Сања Стојанчић, заменик члана – ПС
11. Богдан Хаџи – Пешић, члан – ''Самостални ДСС''
11а. Александра Марковић, заменик члана – ''Самостални ДСС''
12. Милан Јовановић, члан - УРС
12а. Андрија Красић, заменик члана - УРС
13. Милан Паунковић, члан – СНС-ПСС-ПС
13а.Предраг Милановић, заменик члана - СНС-ПСС-ПС
14. Горан Јанковић, члан – ДСС-Коалиција за Ниш
14а. Љубиша Крстић, заменик члана - ДСС-Коалиција за Ниш
Иван Николић, дипл. правник, секретар Градске изборне комисије Ниш у
сталном саставу.
Биљана Ранђеловић, дипл. правник, заменик секретара Градске изборне
комисије Ниш у сталном саставу.
II
Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".
Број: 06-114/2016-2-2-02
У Нишу, 03.03.2016. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Заменик председника
Мр Ненад Станковић


Радна група Градске изборне комисије Ниш

За обављање стручних и административно-техничких послова у вези са
организацијом и спровођењем избора Комисија образује радне групе.
Раднe групe се образују из реда запослених и постављених лица у градским
управама и службама Града, на предлог председника и секретара Комисије.
Одлуком о образовању радне групе утврђују се њен састав и задаци.
Председник и секретар Комисије организују и координирају рад радне групе.
Накнаду за рад чланова радне групе и лица која учествују у раду радне
групе и обављању других послова у спровођењу избора, Комисија уређује
посебном одлуком.
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5. Опис правила у вези са јавношћу рада
Комисија је самостална у свом раду и ради на основу закона и прописа
донетих на основу закона. Рад Комисије је јаван.
Комисија обезбеђује јавност рада присуством акредитованих представника
средстава јавног информисања, давањем саопштења и одржавањем
конференција за штампу. Председник Комисије даје саопштења за јавност и сазива
конференције за штампу. У остваривању својих задатака Комисија, сагласно
закону, сарађује са домаћим и страним органима и организацијама.
6. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
У 2016. години није било захтева за слободан приступ информацијама од
јавног значаја.
7. Опис надлежности, овлашћења и обавеза
На основу Закона о локалним изборима („Службеник гласник РС“, број
129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 54/2011) изборну комисију у сталном саставу чине
председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне
самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне
самоуправе, сразмерно броју одборника а у проширеном саставу - и по један
опуномоћени представник подносилаца изборне листе који је предложио најмање
две трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира. Политичке
странке и коалиције политичких странака националних мањина које предложе
најмање једну трећину кандидата за одборнике од укупног броја одборника који се
бира имају право на свог представника у проширеном саставу изборне комисије.
Изборна комисија има секретара кога именује скупштина јединице локалне
самоуправе. Секретар учествује у раду комисије без права одлучивања.
Председник, чланови изборне комисије у сталном и проширеном саставу и њен
секретар имају заменике. За председника, заменика председника, секретара и
заменика секретара изборне комисије именује се лице које је дипломирани
правник. Изборна комисија даном проглашења изборне листе истовремено
решењем утврђује који подносилац изборне листе испуњава услове за
одређивање својих представника у проширени састав овог органа. Решење о
испуњењу или неиспуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника
подносилаца изборне листе у проширени састав изборна комисија доставља
подносиоцу изборне листе у року од 24 часа од доношења тог решења.
Подносилац изборне листе одређује свог опуномоћеног представника у изборној
комисији и о томе обавештава изборну комисију. Изборна комисија утврђује
проширени састав у року од 24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе у
проширени састав. Ако подносилац изборне листе не одреди опуномоћеног
представника у изборној комисији најкасније пет дана пре дана одређеног за
одржавање избора, изборна комисија наставља да ради и да пуноважно одлучује
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без представника подносиоца изборне листе. Против решења скупштине јединице
локалне самоуправе о именовању председника и чланова изборне комисије у
сталном саставу допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од
доношења решења. Против решења изборне комисије из става 7. овог члана
обезбеђена је заштита по поступку за заштиту изборног права који је утврђен овим
законом.
Изборна комисија стара се о законитости спровођења избора одборника;
одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној
распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места
бирачима; одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; даје упутства
бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника; прописује
обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за одборнике;
утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о
избору одборника; проглашава изборне листе; утврђује облик и изглед гласачких
листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје
бирачким одборима; утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
подноси извештај скупштини јединице локалне самоуправе о спроведеним
изборима за одборнике; доставља министарству надлежном за послове локалне
самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистике податке о
спровођењу и резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора;
обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника. У свом раду,
изборна комисија сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне
комисије који се односе на спровођење избора за народне посланике.
8. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза Градске
изборне комисије Ниш
У свом раду Градска изборна комисија Ниш, примењује, пре свега, Закон о
локалним изборима („Службеник гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС и
54/2011). Такође, изборна комисија сходно примењује упутства и друге акте
Републичке изборне комисије који се односе на спровођење избора за народне
посланике. На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службеник гласник
РС“, број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 54/2011), Градска изборна комисија Ниш
је донела Пословник Градске изборне комисије („Службени лист Града Ниша“, број
број 20/2016), којим су уређена питања организације, састава, надлежности,
услова и начина рада и одлучивања Градске изборне комисије, као и друга питања
од значаја за рад Комисије.
9. Навођење прописа
У свом раду Градска изборна комисија Ниш, примењује Закон о локалним
изборима („Службеник гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 54/2011),
Закон о избору народних посланика („Службеник гласник РС“, број 35/2000,
18/2004 и 36/2011), Одлуку о расписивању избора за одборнике скупштине градова
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и скупштина општина у Републици Србији („Службеник гласник РС“, број 23/2016),
Одлуку о координираном спровођењу избора за народне посланике Народне
скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе
расписаних за 24. април 2016. године, 02 број: 013-47/16 од 7. марта 2016. године,
Правила о раду бирачких одбора за координирано спровођење избора за народне
посланике народне скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне
самоуправе, расписаних за 24. април 2016. године, 02 број: 013-56/16 од 8. марта
2016. године, Пословник Градске изборне комисије („Службени лист Града Ниша“,
број 20/2016), Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора
за одборнике Скупштине Града Ниша, расписаних за 24.04.2016. године, број 01339/2016 од 09.03.2016. године.
9.1. Пословник Градске изборне комисије („Службени лист Града
Ниша“, број 20/2016)
http://www.ni.rs/wp-content/uploads/24-Poslovnik-GIK.pdf
9.2. Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења
избора за одборнике Скупштине Града Ниша
http://www.ni.rs/wp-content/uploads/3-39-Rokovnik-1.pdf
13. Подаци о приходима и расходима
Средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и друге
трошкове спровођења избора, обезбеђују се у буџету Града.
16. Подаци о накнадама за рад Градске изборне комисије Ниш и накнаде за
рад у радним групама Градске изборне комисије Ниш
Председник, секретар, чланови Комисије и њихови заменици имају право на
накнаду за рад у Комисији. Висина накнаде за рад у Комисији, (дневнице, путне
трошкове и изгубљене зараде у вези са одржавањем састанка) одређује се
посебном одлуком Комисије. Налогодавац за исплату средстава је председник
Комисије.
17. Подаци о средствима рада
Градска изборна комисија Ниш користи просторије у згради у улици Николе
Пашића број 24 у Нишу.
Седнице Градске изборне комисије Ниш одржавају се у сали 29, у улици
Николе Пашића број 24 у Нишу
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Градска изборна комисија Ниш и Радна група Градске изборне комисије Ниш
користе рачунарску опрему, мобилне телефоне, мрежу фиксних телефона
Телеком Србија, штампаче и службена возила.
18. Чување носача информација
Носачи информација о раду Градске изборне комисије Ниш су: електронска
база података и архива.
Носачи информација се чувају у пословној згради Града Ниша, у улици
Николе Пашића број 24 у Нишу, у којој је и седиште Градске изборне комисије
Ниш. О архиви Градске изборне комисије Ниш стара се секретар Градске изборне
комисије Ниш.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима
избора са изборним материјалима и руковање тим материјалима, у складу са
законом.
У Комисији се води скраћени деловодни протокол, сређује и чува
документација, са којом се поступа у складу са прописима.
19. Врсте информација у поседу
Градска изборна комисија Ниш поседује: збирку републичких и градских
прописа, записнике са седница Градске изборне комисије Ниш, изворник аката
Градске изборне комисије Ниш, изборни материјал.
Акти донети на седницама Градске изборне комисије Ниш доступни су на
званичној web адреси Градске изборне комисије http://www.ni.rs/lokalni-izbori-2016/ .
19.1. Акти донети на седницама Градске изборне комисије Ниш
 Пословник Градске изборне комисије Ниш
 Закључак којим се ближе уређује начин рада и поступања Градске изборне
комисије и радне групе на спровођењу избора за одборнике Скупштине
Града Ниша
 Решење о проглашењу Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ
 Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника
(члана и заменика члана) у проширени састав органа за спровођење избора
Коалиција: Александар Вучић - Србија побеђује
 Роковник Градске изборне комисије
 Решење о утврђивању чланова ГИК у проширеном саставу (члан и заменик
члана)
 Закључак о распореду пасивног дежурства
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 Решење о проглашењу Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА
РАДИКАЛНА СТРАНКА, коју је поднела СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
 Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника
(члана и заменика члана) у проширени састав органа за спровођење избора
- СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
 Закључак о распореду пасивног дежуства
 Решење о проглашењу Изборне листе „НИШ, МОЈ ГРАД! – ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА, СДС, НПС, ЛДП“
 Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника
(члана и заменика члана) у проширени састав органа за спровођење избора
- коалиција „НИШ, МОЈ ГРАД! – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СДС, НПС, ЛДП“
 Решење о утврђивању чланова ГИК-а у проширеном саставу (члан и
заменик члана)
 Решење о утврђивању чланова ГИК-а у проширеном саставу (члан и
заменик члана)
 Решење о проглашењу Изборне листе „ИВИЦА ДАЧИЋ-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“
 Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника
(члана и заменика члана) у проширени састав органа за спровођење избора
– Коалиција Социјалистичка партија Србије (СПС) - Јединствена Србија (ЈС)
 Закључак о утврђивању повлачења кандидатуре Александра Стојичића за
избор одборника Скупштине Града Ниша
 Закључак у вези са обавештавањем бирача о дану и времену одржавања
избора за одборнике у Скупштини Града Ниша, који су расписани за 24.
април 2016. године
 Закључак о распореду пасивног дежурства
 Решење о проглашењу Изборне листе „УДРУЖЕНА ОПОЗИЦИЈА – СРЦЕМ
ЗА НИШ – ПРОФ. ДР МИЛАН ВИШЊИЋ“
 Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника
(члана и заменика члана) у проширени састав органа за спровођење избора
– Коалиција: РЕФОРМИСТИЧКА СТРАНКА И ЗАЈЕДНО ЗА СРБИЈУ
 Решење о утврђивању чланова ГИК-а у проширеном саставу (члан и
заменик члана)
 Одлукa којом се прописују обрасци за спровођење избора за одборнике
Скупштине Града Ниша, који су расписани за 24. април 2016. године
 Закључак о прихватању понуде ЈП „Службени гласник“ за штампање
гласачког материјала за изборе одборника у Скупштини Града Ниша који су
расписани за 24.04.2016. године
 Oдлука о одређивању штампарије и изгледа гласачког листића, контролног
листа за проверу исправности гласачке кутије и другог изборног материјала
за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Ниша, који су
расписани за 24. април 2016. године
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 Решење о утврђивању чланова ГИК-а у проширеном саставу (члан и
заменик члана)
 Решење о проглашењу Изборне листе „MИША ЈОВИЋ – ЛЕВИЦА СРБИЈЕ –
НИШ ЗА СВЕ НАС“
 Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника
(члана и заменика члана) у проширени састав органа за спровођење избора
– Група грађана ЛЕВИЦА СРБИЈЕ – БОРКО СТЕФАНОВИЋ
 Решење о утврђивању чланова ГИК-а у проширеном саставу (члан и
заменик члана)
 Закључак о распореду пасивног дежурства
 Закључак ради отклањања недостатака изборне листе
 Решење о проглашењу Изборне листе ЈЕДИНСТВЕНА РУСКА СТРАНКА ДР БОЈАН СТАНОЈЕВИЋ
 Решење којим се утврђује да ЈЕДИНСТВЕНА РУСКА СТРАНКА има положај
политичке странке националне мањине
 Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника
(члана и заменика члана) у проширени састав органа за спровођење избора
– ЈЕДИНСТВЕНА РУСКА СТРАНКА
 Решење о проглашењу Изборне листе ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
СРБИЈЕ
 Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника
(члана и заменика члана) у проширени састав органа за спровођење избора
– Коалиција СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ
 Закључак ради отклањања недостатака изборне листе
 Решење о утврђивању чланова ГИК-а у проширеном саставу (члан и
заменик члана)
 Решење о проглашењу Изборне листе ИСКРЕНО ЗА НИШ
 Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника
(члана и заменика члана) у проширени састав органа за спровођење избора
– ГРУПА ГРАЂАНА „ГЕНЕРАЛ МОМИР СТОЈАНОВИЋ – АДВОКАТ СРЂАН
АЛЕКСИЋ – ИСКРЕНО ЗА НИШ“
 Закључак ради отклањања недостатака изборне листе
 Закључак о распореду пасивног дежурства
 Закључак ради отклањања недостатака изборне листе
 Oдлука о измени Одлуке о одређивању штампарије и изгледа гласачког
листића, контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и другог
изборног материјала за гласање на изборима за одборнике Скупштине
Града Ниша, који су расписани за 24. април 2016. године
 Закључак о одређивању бирачких места
 Закључак о прихватању понуде Републичког завода за статистику - Београд
за набавку Програмског пакета за обраду података ради утврђивања
резултата избора за одборнике Скупштине Града Ниша и расподеле
мандата у Скупштини Града Ниша
20
Градска изборна комисија Ниш-Информатор о раду, последње ажурирање 04.05.2016. године

 Решење о проглашењу Изборне листе Нова странка
 Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника
(члана и заменика члана) у проширени састав органа за спровођење избора
– Нова странка
 Решење о проглашењу Изборне листе Руска странка – др Мирослав
Милосављевић
 Решење којим се одбија предлог Руске странке да јој се на изборима за
одборнике Скупштине Града Ниша, расписаним за 24. април 2016. године,
утврди положај политичке странке националне мањине
 Решење о утврђивању чланова ГИК-а у проширеном саставу (члан и
заменик члана)
 Решење о проглашењу Изборне листе РОМСКА СТРАНКА ЈЕДИНСТВО
 Решење којим се утврђује да РОМСКА СТРАНКА ЈЕДИНСТВО има положај
политичке странке националне мањине
 Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника
(члана и заменика члана) у проширени састав органа за спровођење избора
– РОМСКА СТРАНКА ЈЕДИНСТВО
 Закључак о отклањању недостатака
 Решење о утврђивању чланова ГИК-а у проширеном саставу (члан и
заменик члана)
 Закључак о отклањању недостатака Изборне листе „СРПСКО РУСКИ
ПОКРЕТ“
 Решење о проглашењу Изборне листе „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША
РАДУЛОВИЋ“
 Решење којим се одбија приговор РУСКЕ СТРАНКЕ
 Одлукa о објављивању укупног броја бирача за подручје Града Ниша за
избор одборника Скупштине Града Ниша расписаних за 24 април 2016.
године
 Решење о одбијању проглашења Изборне листе ПОКРЕТ ЗА СРБИЈУ –
ЗАВЕТНИЦИ – НИШ МОЖЕ ДРУГАЧИЈЕ
 Решење о проглашењу Изборне листе СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ
 Решење којим се утврђује да СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ има положај
политичке странке националне мањине
 Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника
(члана и заменика члана) у проширени састав органа за спровођење избора
– СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ
 Решење о утврђивању чланова ГИК-а у проширеном саставу (члан и
заменик члана)
 Решење о утврђивању чланова ГИК-а у проширеном саставу (члан и
заменик члана)
 Решење којим се одбија приговор Групе грађана ПОКРЕТ ЗА СРБИЈУ –
ЗАВЕТНИЦИ – ПОКРЕТ СВИХ НИШЛИЈА МОЖЕ ДРУГАЧИЈЕ
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 Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника
Скупштине Града Ниша 24. април 2016. године
 Решење којим се одбија приговор Коалиције СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ –
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ
 Решење о утврђивању чланова ГИК-а у проширеном саставу (члан и
заменик члана)
 Закључак о распореду пасивног дежуства
 Одлука о броју и облику гласачког листића за избор одборника Скупштине
Града Ниша расписаних 24. април 2016. године
 Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника
(члана и заменика члана) у проширени састав органа за спровођење избора
– РУСКА СТРАНКА
 Oдлука о измени Одлуке којом се прописују обрасци за спровођење избора
за одборнике Скупштине Града Ниша
 Одлука о изгледу и садржини гласачког листића за избор одборника
Скупштине Града Ниша 24. април 2016. године
 Решење о образовању Радног тела за контролу штампања гласачких
листића и преузимање изборног материјала за избор одборника Скупштине
града Ниша расписаних за 24. април 2016. године
 Решење о утврђивању чланова ГИК-а у проширеном саставу (члан и
заменик члана)
 Закључак о обезбеђењу средстава за покриће трошкова изборне кампање
 Закључак о распореду дежурства чланова и заменика чланова Градске
изборне комисије Ниш, за поделу изборног материјала председницима и
заменицима председника бирачких одбора
 Закључак о одржавању конференције за представнике медија
 Oдлука о накнадама и другим трошковима везаним за спровођење избора
за одборнике Скупштине Града Ниша расписаних за 24. април 2016. године
 Закључак којим се налаже надлежним субјектима предузимање свих
неопходних мера и активности, за обезбеђивање несметаних услова за
спровођење избора расписаних за 24. април 2016. године
 Закључак о распореду дежурства чланова Градске изборне комисије Ниш,
дана 24.04.2016. године
 Записник о раду Градске изборне комисије Ниш на утврђивању резултата
избора за одборнике Скупштине Града Ниша, који су одржани 24. априла
2016. године
 Одлука о расписивању поновних избора за одборнике Скупштине Града
Ниша
 Одлука о укупном броју бирача, броју, облику, изгледу и садржини гласачког
листића за избор одборника Скупштине Града Ниша на поновљеним
изборима 30.04.2016. године
 Одлука о одређивању штампарије и изгледа гласачког листића, контролног
листа за проверу исправности гласачке кутије и другог изборног материјала
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за гласање на поновљеним изборима за одборнике Скупштине Града Ниша
за 30.04.2016. године
Решење о одређивању броја, назива и адреса бирачких места на којима ће
се поновити избори за одборнике Скупштине Града Ниша
Одлука о утврђивању састава бирачких одбора за спровођење поновљених
избора који су расписани за 30. април 2016. године
Одлукa којом се прописују обрасци за спровођење избора за одборнике
Скупштине Града Ниша на поновљеним изборима за одборнике Скупштине
Града Ниша расписаним за 30. април 2016. године
Одлука о измени Одлуке о броју бирача и броју, облику, изгледу и садржини
гласачког листића за избор одборника Скупштине Града Ниша на
поновљеним изборима 30.04.2016. године
Одлука о измени Одлуке о одређивању штампарије и изгледа гласачког
листића, контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и другог
изборног материјала за гласање на поновљеним изборима за одборнике
Скупштине Града Ниша за 30.04.2016. године
Решење којим се одбацује приговор Групе грађана ГЕНЕРАЛ МОМИР
СТОЈАНОВИЋ-АДВОКАТ СРЂАН АЛЕКСИЋ ИСКРЕНО ЗА НИШ, број 013283/2016 од 26.04.2016. године
Решење којим се одбија приговор Групе грађана ГЕНЕРАЛ МОМИР
СТОЈАНОВИЋ-АДВОКАТ СРЂАН АЛЕКСИЋ ИСКРЕНО ЗА НИШ, број 013284/2016 од 26.04.2016. године
Решење којим се одбија приговор Групе грађана ГЕНЕРАЛ МОМИР
СТОЈАНОВИЋ-АДВОКАТ СРЂАН АЛЕКСИЋ ИСКРЕНО ЗА НИШ, број 013285/2016 од 26.04.2016. године
Решење којим се одбија приговор Групе грађана „Доста је било – Саша
Радуловић“
Закључак о распореду дежурства чланова и заменика чланова Градске
изборне комисије Ниш, за поделу изборног материјала председницима и
заменицима председника бирачких одбора
Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 4 Градска
општина Mедијана
Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 11 Градска
општина Mедијана
Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 36 Градска
општина Mедијана
Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 40 Градска
општина Mедијана
Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 43 Градска
општина Mедијана
Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 45 Градска
општина Mедијана
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 Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 16 Градска
општина Палилула
 Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 34 Градска
општина Палилула
 Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 45 Градска
општина Палилула
 Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 4 Градска
општина Црвени Крст
 Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 12 Градска
општина Црвени Крст
 Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 19 Градска
општина Црвени Крст
 Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 20 Градска
општина Црвени Крст
 Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 27 Градска
општина Црвени Крст
 Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 9 Градска
општина Пантелеј
 Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 11 Градска
општина Пантелеј
 Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 12 Градска
општина Пантелеј
 Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 16 Градска
општина Пантелеј
 Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 23 Градска
општина Пантелеј
 Решење о именовању бирачког одбора за бирачко место број 29 Градска
општина Пантелеј
 Закључак о прихватању понуде ЈП „Службени гласник“ за штампање
гласачког материјала за поновљене изборе за избор одборника у Скупштини
Града Ниша који су расписани за 30.04.2016. године
 Закључак о распореду дежурства чланова Градске изборне комисије Ниш,
дана 30.04.2016. године
 Записник о раду Градске изборне комисије Ниш на утврђивању резултата
избора за одборнике Скупштине Града Ниша, који су одржани 24. априла
2016. године и 30. априла 2016. године
 Записник о расподели одборничких мандата
 Решење којим се одбија приговор Јединствене Руске странке
 Решење којим се одбија приговор Ромске странке „Јединство“
 Решење којим се одбија приговор Групе грађана ГЕНЕРАЛ МОМИР
СТОЈАНОВИЋ-АДВОКАТ СРЂАН АЛЕКСИЋ ИСКРЕНО ЗА НИШ
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*
ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
О приговорима који су упућени Комисији, секретар, односно заменик
секретара, припремиће за потребе Комисије, најкасније у року од 24 часа, стручно
мишљење о начину решавања приговора и, на основу тог мишљења, сачиниће
нацрт решења или одлуке. Стручно мишљење из претходног става обухвата
садржину приговора, чињенично стање, излагање законских одредби на основу
којих се приговор решава и предлог како га треба решити. Решење по приговору
Комисија доноси у року од 48 часова од часа пријема приговора и доставља га
подносиоцу приговора и свим подносиоцима изборних листа, на адресу означену у
изборној листи.
Кад је против решења Комисије по приговору поднета жалба, Комисија
доставља жалбу, заједно са оспореним решењем и свим потребним списима,
надлежном суду, у року од 12 часова од часа пријема жалбе.
У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређена Законом
о локалним изборима, Законом о избору народних
посланика, Законом о
финансирању политичких активности, Комисија сходно примењује одредбе Закона
о општем управном поступку.
1. Градској изборној комисији Ниш, дана 09.04.2016. године у 10,45 сати,
поднет је приговор РУСКЕ СТРАНКЕ, подносиоца Изборне листе РУСКА
СТРАНКА-др МИРОСЛАВ МИЛОСАВЉЕВИЋ, због одбијања предлога да се
РУСКОЈ СТРАНЦИ утврди положај политичке странке националне мањине у
смислу члана 40. Закона о локалним изборима.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 11.04.2016. године,
донела је Решење којим се ОДБИЈА приговор РУСКЕ СТРАНКЕ, подносиоца
Изборне листе РУСКА СТРАНКА-др МИРОСЛАВ МИЛОСАВЉЕВИЋ, број 013179/2016 од 09.04.2016. године, као неоснован.
Пресудом Управног суда, број II – 3 Уж. 145/16 од 15.04.2016. године, у 12,35
часова, усвојена је жалба Руске странке, подносиоца изборне листе „Руска странка
– др Мирослав Милосављевић“, поништено је решење Градске изборне комисије
Ниш и утврђено је да Руска странка има положај политичке странке националне
мањине, за изборе за одборнике Скупштине Града Ниша, расписане за 24.04.2016.
године.
2. Градској изборној комисији Ниш, дана 13.04.2016. године у 13,10 сати,
поднет је приговор ГРУПЕ ГРАЂАНА „ПОКРЕТ ЗА СРБИЈУ – ЗАВЕТНИЦИ ПОКРЕТ СВИХ НИШЛИЈА МОЖЕ ДРУГАЧИЈЕ“, због одбијања проглашења
изборне листе под називом: „ПОКРЕТ ЗА СРБИЈУ – ЗАВЕТНИЦИ – ПОКРЕТ
СВИХ НИШЛИЈА МОЖЕ ДРУГАЧИЈЕ“.
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Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 13.04.2016. године,
донела је Решење којим се ОДБИЈА приговор ГРУПЕ ГРАЂАНА „ПОКРЕТ ЗА
СРБИЈУ – ЗАВЕТНИЦИ – ПОКРЕТ СВИХ НИШЛИЈА МОЖЕ ДРУГАЧИЈЕ“, број 013224/2016 од 13.04.2016. године, као неоснован.
Пресудом Управног суда, II-2 Уж. 190/16 од 16.04.2016. године, у 14,22
часова, одбијена је жалба Групе грађана “ПОКРЕТ ЗА СРБИЈУ- ЗАВЕТНИЦИ –
ПОКРЕТ СВИХ НИШЛИЈА МОЖЕ ДРУГАЧИЈЕ”.
3. Градској изборној комисији Ниш, дана 14.04.2016. године у 21,00 сати,
поднет је приговор КОАЛИЦИЈE СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА СРБИЈЕ, подносиоца Изборне листе ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА СРБИЈЕ, на Решење о утврђивању Збирне изборне листе за
избор одборника Скупштине Града Ниша расписаних за 24. април 2016.
године.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 15.04.2016. године,
донела је Решење којим се ОДБИЈА приговор КОАЛИЦИЈE СРПСКИ ПОКРЕТ
ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ, на Решење о утврђивању збирне
изборне листе, број 013-233/2016 од 15.04.2016. године, као неоснован.
Пресудом Управног суда, II-1 Уж. 208/16 од 19.04.2016. године, у 09,30
часова, одбијена је жалба КОАЛИЦИЈE СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ –
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ.
4. Градској изборној комисији Ниш, дана 24.04.2016. године у 19,55 сати,
поднет је приговор Д.В. из Ниша.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 26.04.2016. године,
донела је Решење којим се ОДБИЈА приговор Д.В. из Ниша, број 013-287/2016 од
26.04.2016. године, као неоснован.
5. Градској изборној комисији Ниш, дана 24.04.2016. године у 19,38 сати,
поднет је приговор З.Ј. из Ниша.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 26.04.2016. године,
донела је Решење којим се ОДБИЈА приговор З.Ј. из Ниша, број 013-288/2016 од
26.04.2016. године, као неоснован.
6. Градској изборној комисији Ниш, дана 25.04.2016. године у 18,30 сати,
поднет је приговор Д.А. из Доње Трнаве.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 26.04.2016. године,
донела је Решење којим се ОДБАЦУЈЕ приговор Д.А. из Доње Трнаве, број 013289/2016 од 26.04.2016. године, као поднет ненадлежном органу.
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7. Градској изборној комисији Ниш, дана 26.04.2016. године у 17,30 сати,
поднет је приговор Групе грађана ГЕНЕРАЛ МОМИР СТОЈАНОВИЋАДВОКАТ СРЂАН АЛЕКСИЋ ИСКРЕНО ЗА НИШ, у коме се наводи да на
бирачком месту број 18. Палиграце, за Градску општину Црвени Крст, састав
бирачког одбора није образован у складу са Правилима о раду бирачког
одбора.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 28.04.2016. године,
донела је Решење којим се ОДБАЦУЈЕ приговор Групе грађана ГЕНЕРАЛ МОМИР
СТОЈАНОВИЋ-АДВОКАТ СРЂАН АЛЕКСИЋ ИСКРЕНО ЗА НИШ, подносиоца
Изборне листе ИСКРЕНО ЗА НИШ, као поднет ненадлежном органу.
8. Градској изборној комисији Ниш, дана 26.04.2016. године у 19,30 сати,
поднет је приговор Групе грађана ГЕНЕРАЛ МОМИР СТОЈАНОВИЋАДВОКАТ СРЂАН АЛЕКСИЋ ИСКРЕНО ЗА НИШ на проглашење утврђених
резултата од стране Градске изборне комисије на бирачком месту бр. 28
Црвени Крст.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 28.04.2016. године,
донела је Решење којим се ОДБИЈА приговор Групе грађана ГЕНЕРАЛ МОМИР
СТОЈАНОВИЋ-АДВОКАТ СРЂАН АЛЕКСИЋ ИСКРЕНО ЗА НИШ, подносиоца
Изборне листе ИСКРЕНО ЗА НИШ, као неоснован.
9. Градској изборној комисији Ниш, дана 26.04.2016. године у 17,30 сати,
поднет је приговор Групе грађана ГЕНЕРАЛ МОМИР СТОЈАНОВИЋАДВОКАТ СРЂАН АЛЕКСИЋ ИСКРЕНО ЗА НИШ, подносиоца Изборне
листе ИСКРЕНО ЗА НИШ, због повреде Правила о раду бирачких одбора и
на бирачком месту број 8 у Градској општини Пантелеj.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 28.04.2016. године,
донела је Решење којим се ОДБИЈА приговор Групе грађана ГЕНЕРАЛ МОМИР
СТОЈАНОВИЋ-АДВОКАТ СРЂАН АЛЕКСИЋ ИСКРЕНО ЗА НИШ, подносиоца
Изборне листе ИСКРЕНО ЗА НИШ, као неоснован.
10. Градској изборној комисији Ниш, дана 26.04.2016. године у 18,20 сати,
поднет је приговор Групе грађана „Доста је било - Саша Радуловић“, на
Записник о утврђивању резултата гласања за одборника у Скупштини Града
Ниша расписане за 24. април 2016. године.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 28.04.2016. године,
донела је Решење којим се ОДБИЈА приговор Групе грађана „Доста је било - Саша
Радуловић“, подносиоца Изборне листе „Доста је било - Саша Радуловић“, као
неоснован.
27
Градска изборна комисија Ниш-Информатор о раду, последње ажурирање 04.05.2016. године

11. Градској изборној комисији Ниш, дана 1.5.2016. године у 13,00 сати, поднет
је приговор странке Јединствена руска странка на расподелу мандата која је
утврђена Записником о раду Градске изборне комисије на утврђивању
резултата избора за одборнике Скупштине Града Ниша који су одржани
24.04.2016. године и 30.04.2016 године.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 03.05.2016. године,
донела је Решење којим се ОДБИЈА приговор странке Јединствена руска странка,
као неоснован.
12. Градској изборној комисији Ниш, дана 1.5.2016. године у 14,18 сати, поднет
је приговор Ромске странке „Јединство“ на Записник о раду Градске изборне
комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Града
Ниша који су одржани 24.04.2016. године и 30.04.2016 године.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 03.05.2016. године,
донела је Решење којим се ОДБИЈА приговор странке Ромске странке „Јединство“,
као неоснован.
13. Градској изборној комисији Ниш, дана 01.05.2016. године у 19,25 сати,
поднет је приговор Групе грађана ГЕНЕРАЛ МОМИР СТОЈАНОВИЋАДВОКАТ СРЂАН АЛЕКСИЋ ИСКРЕНО ЗА НИШ, подносиоца Изборне
листе ИСКРЕНО ЗА НИШ, на Записник о раду бирачког одбора на
спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника
Скупштине Града Ниша на поновљеним изборима за одборнике Скупштине
Града Ниша расписаним за 30. април 2016. године, на бирачком месту 23.
Општина Пантелеј.
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 03.05.2016. године,
донела је Решење којим се ОДБИЈА приговор Групе грађана ГЕНЕРАЛ МОМИР
СТОЈАНОВИЋ-АДВОКАТ СРЂАН АЛЕКСИЋ ИСКРЕНО ЗА НИШ, као неоснован.
20. Врсте информација којима Градска изборна комисија Ниш омогућава
приступ
Градска изборна комисија Ниш обезбеђује приступ информацијама
садржаним у документима којима располажу и која су настала у раду или у вези
са радом Градске изборне комисије Ниш.
Акти Градске изборне комисије Ниш доступни су јавности и налазе се на
званичној интернет адреси Градске изборне комисије Ниш: http://www.ni.rs/lokalniizbori-2016/.
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