
 

На основу члана 23. став 1. и 2. и члана 25. став 1. тачка 5) Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС“, број 14/2022), Градска изборна комисија, на 6. 

седници, одржаној 21.02.2022. године у 19.30 часова,  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

   1. У проширени састав Градске изборне комисије за спровођење избора за 

одборнике Скупштине града Београда, расписане за 3. април 2022. године, на предлог  

подносиоца проглашене изборне листе број 6. ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА 

БЕОГРАД – Национално демократска алтернатива – Српска коалиција НАДА – 

Демократска Странка Србије (ДСС) – За Краљевину Србију (МОНАРХИСТИ ) - 

Војислав Михаиловић, именују се: 

 

         1) За члана Стефан Ђорђевић, из Београда; 

2) За заменика члана Милош Станковић, из Београда. 

2. Ово решење објавити на веб-презентацији Републичке изборне комисије, а  

примењиваће се од наредног дана од дана када је донето. 

О б р а з л о ж е њ е  

                    Сходно члану 23. став 1. и 2. Закона о локалним изборима, Градска изборна комисија 

пошто добије предлог од подносиоца проглашене изборне листе за именовање члана и 

заменика члана изборне комисије у проширеном саставу, у року од 24 часа од пријема 

предлога, решењем именује члана и заменика члана Градске изборне комисије у 

проширеном саставу. 

       Како је подносилац изборне листе број 6. ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА 

БЕОГРАД – Национално демократска алтернатива – Српска коалиција НАДА – 

Демократска Странка Србије (ДСС) – За Краљевину Србију (МОНАРХИСТИ ) - 

Војислав Михаиловић, доставио предлог о именовању члана и заменика члана изборне 

комисије у проширеном саставу дана 21.02.2022. године у 14.25 часова, то је решено као у 

диспозитиву решења. 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор 

Градској изборној комисији у року од 48 часова од објављивања решења на веб-

презентацији Републичке изборне комисије. 

 

Број: 013-30-1/22  

У  Београду, 21. фебруара 2022. године 

                                               

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
                                                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК  

          

                       Зоран Лукић 

 


