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2. Основни подаци о Републичкој изборној комисији и
Информатору

Назив органа:

Републичка изборна комисија

Седиштe:

Београд, Краља Милана 14

Матични број:*

07017715

ПИБ:*

100279223

Адреса електронске поште:

rik@parlament.rs

Лице одговорно за тачност
и потпуност података:

Вељко Одаловић, секретар

Датум првог објављивања:

14.02.2011. године

Датум последње измене:

31.08.2011. године

Место увида у Информатор:

Београд, Краља Милана 14, соба 18-21

Интернет адреса Информатора:

www.rik.parlament.gov.rs

Напомена:* Наведени матични и порески идентификациони број припадају Народној
скупштини
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3. Организациона структура
3.1. Републичка изборна комисија у сталном саставу
У складу са Законом о избору народних посланика („Службени
гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 – одлука Уставног суда, 72/03 – др. закон,
18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 одлука Уставног суда и 36/11), Републичку изборну комисију (у даљем
тексту: Комисија) у СТАЛНОМ саставу чине:

ПРЕДСЕДНИК
И
16 ЧЛАНОВА

ПРЕДСТАВНИК
РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА
ЗА СТАТИСТИКУ

СЕКРЕТАР

СЛУЖБА
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
(Графички приказ организационе структуре Републичке изборне комисије – СТАЛНИ САСТАВ)

1. председник;
2. 16 чланова;
3. представник републичке
статистике; и
4. секретар.

организације

надлежне

за

послове

Председника и чланове Комисије именује Народна скупштина, на
четири године, на предлог посланичких група у Народној скупштини.
Секретара Комисије именује Народна скупштина из реда стручних
радника своје службе.
Секретар учествује у раду Комисије без права одлучивања.
Представник републичке организације надлежне за послове статистике
учествује у раду Комисије без права одлучивања.
Председник, чланови и секретар имају заменике.
Заменици имају иста права и одговорности као и чланови које
замењују.
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Председник, чланови, секретар и њихови заменици морају бити
дипломирани правници.
Чланови и заменици чланова Комисије НЕ МОГУ да буду лица која су
међусобно сродници по правој линији, без обзира на степен сродства, у
побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству
закључно са другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која
су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и
штићеника.
Члану, односно његовом заменику престаје функција у Комисији
уколико прихвати кандидатуру за народног посланика.
3.2. Републичка изборна комисија у проширеном саставу
Приликом спровођења избора Комисија ради у ПРОШИРЕНОМ
саставу и чине је, поред председника, чланова, секретара, њихових
заменика и представника републичке организације надлежне за послове
статистике, и по један представник подносилаца изборних листа, односно
предлагача кандидата за председника Републике.

ПРЕДСЕДНИК,
16 ЧЛАНОВА И
ПРЕДСТАВИЦИ ПОДНОСИЛАЦА
ИЗБОРНИХ ЛИСТА

ПРЕДСТАВНИК
РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА

СЕКРЕТАР

ЗА СТАТИСТИКУ

СЛУЖБА
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

(Графички приказ организационе структуре Републичке изборне комисије – ПРОШИРЕНИ САСТАВ)

3.3. Радне групе Републичке изборне комисије
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде
предлога аката, извештаја и других докумената, као и обављања појединих
изборних радњи, Комисија може формирати радну групу из реда својих
чланова.
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3.4. Служба
Комисија нема своју службу, односно запослене, већ јој стручну и
техничку помоћ у обављању послова из њене надлежности пружа Служба
Народне скупштине, у складу са чланом 35. Закона о избору народних
посланика и Одлуком о организацији и раду Службе Народне скупштине
(„Службени гласник РС“, број 49/11).
3.5. Састав Републичке изборне комисије
Одлуком о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова
Републичке изборне комисије („Службени гласник РС“, број 8/09),
Одлуком о разрешењу и именовању председника, чланова и заменика
чланова Републичке изборне комисије („Службени гласник РС“, број
50/09) и Одлуком о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова
Републичке изборне комисије („Службени гласник РС“, број 49/11), у
Комисију су именовани:
Председник
Предраг Гргић, адвокат
Заменика председника
Славољуб Миленковић, дипл. правник
Члан
Мирјана Арнаутовић, дипл. правник
Заменик члана
Мирјана Каћански, дипл. правник
Члан
Милорад Гашић, дипл. правник
Заменик члана
Божидар Протић, дипл. правник
Члан
Милош Јовановић, дипл. правник
Заменик члана
Предраг Савић, адвокат
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Члан
Весна Ћирић, дипл. правник
Заменик члана
Жарица Веселиновић, дипл. правник
Члан
Биљана Красић, дипл. правник
Заменик члана
Кармен Ћук, дипл. правник
Члан
Марица Савић, дипл. правник
Заменик члана
Милан Терзић, дипл. правник
Члан
Жељка Радета, дипл. правник
Заменик члана
Саша Суботић, дипл. правник
Члан
Никола Добријевић, дипл. правник
Заменик члана
Снежана Продановић, дипл. правник
Члан
Миодраг Петровић, дипл. правник
Заменик члана
Јованка Савиншек, дипл. правник
Члан
Александар Николић, дипл. правник
Заменик члана
Илија Давидовић, дипл. правник
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Члан
Владимир Ђукановић, дипл. правник
Заменик члана
Снежана Вукотић, дипл. правник
Члан
Драган Р. Нинковић, адвокат
Заменик члана
Марко Паламаревић, дипл. правник
Члан
Јово Поповић, дипл. правник
Заменик члана
Драгиша Околишанов, дипл. правник
Члан
Марко Даниловић, дипл. правник
Заменик члана
Ђорђе Мамула, дипл. правник
Члан
Миљкан Карличић, дипл. правник
Заменик члана
Владимир Тасић, дипл. правник
Члан
Ђула Ладоцки, дипл. правник
Заменик члана
Гордана Радић – Поповић, дипл. правник
Члан - представник републичке организације надлежне
за послове статистике
др Драган Вукмировић
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Секретар
Вељко Одаловић, дипл. правник
Заменик секретара
Бојан Пудар, дипл. правник

3.6. Састав радних група Републичке изборне комисије
Ради проучавања појединих питања из делокруга Комисијe, израде
предлога аката, израде извештаја или других докумената и обављања
других послова, Решењем о формирању радних група Републичке
изборне комисије (02 број 02-89/11 од 19. априла 2011. године) формиране
су следеће радне групе:
- Радна група за нормативне послове,
- Радна група за финансијске послове, и
- Радна група за међународне послове.
За чланове Радне групе за нормативне послове одређени су:
1. Предраг Гргић,
2. Мирјана Арнаутовић,
3. Божидар Протић,
4. Марко Даниловић
5. Жељка Радета,
6. Сњежана Продановић,
7. Владимир Ђукановић,
8. Гордана Радић-Поповић.
За чланове Радне групе за финансијске послове одређени су:
1. Миодраг Петровић,
2. Весна Ћирић,
3. Жарица Веселиновић,
4. Драгиша Околишанов,
5. Кармен Ћук.
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За чланове Радне групе за међународне послове одређени су:
1. Ђула Ладоцки,
2. Милорад Гашић,
3. Александар Николић,
4. Драгиша Околишанов,
5. Владимир Ђукановић,
6. Милан Терзић,
7. Миљкан Карличић.
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4. Опис функција старешина
Комисија је колегијални орган. У складу са наведеним, Комисија
нема старешину органа, већ све одлуке доноси већином гласова својих
чланова.
Председник Комисије председава седницама и потписује акте
Комисије.
Председник и секретар Комисије су налогодавци за исплату
средстава за покривање трошкова рада Комисије, укључујући и трошкове
спровођења избора.
Секретар Комисије се стара о условима за њен рад, а посебно о
вођењу и чувању записника седница Комисије.
4.1. Начин рада
Комисија ради у седницама.
Седнице Комисије сазива председник Комисије, на своју
иницијативу или на предлог најмање једне трећине чланова Комисије.
Сазив за седницу Комисије са предлогом дневног реда упућује се
члановима Комисије и њиховим заменицима по правилу у писаном
облику, а по потреби седнице се могу сазивати и телефоном или на други
одговарајући начин.
Комисија ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује
већина њених чланова, односно њихових заменика.
Комисија одлучује већином гласова свих чланова у сталном,
односно проширеном саставу.
Седнице Комисије се одржавају у седишту Комисије.
Комисија доноси пословник о свом раду, у складу са чланом 34. став
2. Закона о избору народних посланика.

Информатор о раду Републичке изборне комисије
31.08.2011.

13

5. Опис правила у вези са јавношћу рада
5.1. Опште одредбе
Рад Комисије је јаван, у складу са чланом 32. став 1. Закона о избору
народних посланика.
У складу са чланом 18. Пословника Комисије („Службени гласник
РС“, број 28/08 – пречишћени текст), Комисија обезбеђује јавност рада
омогућавањем праћења седница Комисије од стране представника
средстава јавног информисања, давањем саопштења и одржавањем
конференција за штампу.
О одржавању седница Комисије, јавна гласила се благовремено
обавештавају преко Одељења Народне скупштине за односе са јавношћу.
Конференцију за штампу, по одобрењу Комисије, може одржати
председник или члан Комисије.
Саопштење за јавност, по одобрењу Комисије, даје Одељење
Народне скупштине за односе са јавношћу. Саопштења Комисије доступна
су на интернет презентацији Комисије на следећем линку:
http://www.rik.parlament.gov.rs/cirilica/saopstenja_frames.htm
Информације о одржаним седницама доступне су на интернет
презентацији Комисије на следећем линку:
http://www.rik.parlament.gov.rs/cirilica/sednice_frames.htm
Током спровођења избора, праћење рада Комисије се, осим
представницима средстава јавног информисања, омогућује и домаћим
организацијама које су регистроване за праћење избора и које желе да
прате рад органа за спровођење избора, као и заинтересованим
представницима страних држава, међународних организација и
невладиних организација. Поступак и начин пријављивања за праћење
рада органа за спровођење избора и рад Комисије по тим пријавама се
регулише упутством за спровођење избора, које Комисија доноси на
почетку сваког изборног поступка.
Јавност рада се, такође, обезбеђује и применом, односно поступањем
у складу са обавезама из Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).
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5.2. Контакти
Комисија нема утврђено радно време, а радно време Службе
Народне скупштине је од 8,30 до 16,30, сваког радног дана.
Адреса: Краља Милана 14, Београд
Број телефона: +381 11 3026 005, +381 11 3026 100
Број факса: + 381 11 3030 969
Интернет адреса: www.rik.parlament.gov.rs
Електронска адреса: rik@parlament.rs
5.3. Новинарске акредитације
За праћење рада Комисије овлашћени су представници средстава
јавног информисања акредитовани за праћење рада Народне скупштине.
Бројеви телефона Одељења Народне скупштине за односе са јавношћу су:
+381 11 3026 524; +381 11 3026 525, +381 11 3026 351; +381 11 3026 352.
Захтев за добијање акредитације треба да садржи: име и презиме
представника, име једног родитеља, матични број, број и место издавања
личне карте и назив медијске куће чији ће бити представник.
5.4. Идентификациона обележја запослених у органу
Чланови Комисије и запослени у Служби Народне скупштине
ангажовани за потребе Комисије немају службена идентификациона
обележја.
5.5. Приступачност
инвалидитетом

просторија

за

рад

Комисије

лицима

са

У складу са чланом 16. Закона о спречавању дискриминације особа
са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 33/06), особама са
инвалидитетом је, без обзира на степен њихове инвалидности, омогућен
приступ згради Народне скупштине у Улици краља Милана 14.
5.6. Могућност присуства седницама Комисије
У складу са Пословником Комисије, присуствовање седницама
Комисије омогућено је представницима средстава јавног информисања и
овлашћеним посматрачима, током изборног поступка.
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5.7. Допуштеност аудио и видео снимања
У складу са Одлуком о унутрашњем реду у згради Народне
скупштине Републике Србије и Упутством о спровођењу Одлуке о
унутрашњем реду у згради Народне скупштине Републике Србије, у
објекте које користи Народна скупштина не могу се уносити уређаји који
служе за оптичко или звучно снимање. Изузетно, новинарима,
фоторепортерима, телевизијским и кино-сниматељима је дозвољено да у
Народну скупштину уносе уређаје за оптичка и акустичка снимања када
по позиву долазе у Народну скупштину ради снимања седница Народне
скупштине и њених радних тела и седница других корисника сала у
Народној скупштини, с тим да подлежу контроли Службе обезбеђења.
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6. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја


Износ средстава исплаћен сваком члану и заменику члана Комисије
и запосленима у Служби Народне скупштине ангажованим за
потребе Републичке изборне комисије током 2008. године;



Извештаји о провери података наведених у извештајима предлагача
кандидата о пореклу, висини и структури прикупљених и
утрошених средстава за финансирање трошкова изборне кампање
за спровођење избора за председника Републике, који су одржани
20. јануара и 3. и 12. фебруара 2008. године;



Извештаји
структури
трошкова
посланике
године;



Извештаји подносилаца изборних листа о пореклу, висини и
структури прикупљених и утрошених средстава за финансирање
трошкова изборне кампање за спровођење избора за одборнике
скупштина јединица локалне самоуправе на територији Аутономне
покрајине Косово и Метохија, који су одржани 11. маја 2008. године;



Извештаји подносилаца изборних листа о пореклу, висини и
структури прикупљених и утрошених средстава за финансирање
трошкова изборне кампање за спровођење избора за одборнике
скупштина општина Земун, Вождовац и Косјерић, који су одржани
07. јуна 2009. године;



Информација о учешћу Групе грађана Српско национално веће
северног Космета за општину Звечан на изборима за одборнике
Скупштине општине Звечан, одржаним 11. маја 2008. године;



Информација о средствима које је Комисија издвојила за
оглашавање у медијима, у 2008, 2009. и првој половини 2010. године.

подносилаца изборних листа о пореклу, висини и
прикупљених и утрошених средстава за финансирање
изборне кампање за спровођење избора за народне
Народне скупштине, који су одржани 11. маја 2008.
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7. Опис надлежности, овлашћења и обавеза
7.1. Надлежност


На основу члана 6. Закона о избору народних посланика, Комисија
је, уз бирачке одборе, орган за спровођење избора за народне
посланике Народне скупштине Републике Србије.



На основу члана 7. Закона о избору председника Републике,
Комисија је надлежна за спровођење избора за председника
Републике. Наиме, наведеним чланом је прописано да изборе за
председника Републике спроводе органи који спроводе изборе за
народне посланике.



У складу са Закључком Владе 05 Број 013-1340/2008-001 од 4.
септембра 2008. године, Комисија обавља и послове изборних
комисија за скупштине јединица локалне самоуправе на Косову и
Метохији, око додељивања упражњених одборничких мандата, као
и друге повезане послове. Ове активности се обављају у оним
јединицама локалне самоуправе на Косову и Метохији у којима је
Комисија 11. маја 2008. године спровела изборе за одборнике
локалних скупштина, у складу са Закључком Владе 05 Број: 013 –
1457/2008 од 3. априла 2008. године.

Напомена 1:
- У складу са Закључком Владе 05 Број: 013-1457/2008 од 03. априла
2008. године и Одлуком Комисије од 09. априла 2008. године о спровођењу
локалних избора расписаних за 11. мај 2008. године на територији
Аутономне покрајине Косово и Метохија, Комисија је 11. маја 2008. године
спровела изборе за одборнике скупштина 26 јединица локалне самоуправе
са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија, и то: град
Приштину и општине Косово Поље, Липљан, Обилић, Подујево,
Урошевац, Штрпце, Дечане, Ђаковица, Исток, Клина, Пећ, Гора,
Ораховац, Призрен, Сува Река, Вучитрн, Звечан, Зубин Поток, Косовска
Митровица, Лепосавић, Србица, Витина, Гњилане, Косовска Каменица и
Брдо Ново.
- У складу са Закључком Владе 05 Број: 013-3873/2009 од 25. јуна 2009.
године и Одлуком Комисије од 29. јуна 2009. године, о спровођењу избора
за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ,
расписаних за 16. август 2009. године, Комисија је 16. августа 2009. године
спровела изборе за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине
општине Пећ.
- У складу са Закључком Владе 05 Број: 013-5675/2009-2 од 24.
септембра 2009. године и Одлуком Комисије од 28. септембра 2009. године,
о спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић,
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расписаних за 29. новембар 2009. године, Комисија је 29. новембра 2009.
године спровела изборе за одборнике Скупштине општине Лепосавић.
- У складу са Закључком Владе 05 Број: 013-2592/2010 од 06. априла
2010. године и Одлуком Комисије од 07. априла 2010. године, о спровођењу
избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и
Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године,
Комисија је 30. маја 2010. године спровела изборе за одборнике Скупштине
општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо.
Напомена 2:
- Иако се изричито не помиње у Закону о референдуму и народној
иницијативи, постоји могућност да се Комисији повери надлежност и за
спровођење референдума. Наиме, чланом 13. наведеног закона је утврђено
да су органи за спровођење референдума комисија и гласачки одбор, с тим
да комисију образује орган који је расписао референдум, док та комисија
образује гласачке одборе. Тако је Одлуком од 30. септембра 2006. године, о
расписивању републичког референдума ради потврђивања новог Устава
Републике Србије («Службени гласник РС», број 83/06), Народна
скупштина одредила да ће спровођењем тог референдума руководити
Републичка изборна комисија (тачка 5. Одлуке).
7.2. Овлашћења и обавезе
7.2.1. Овлашћења и обавезе у поступку спровођења избора за народне
посланике
Овлашћења и обавезе Комисије утврђене су Законом о избору
народних посланика:
1. стара се о законитом спровођењу избора за народне посланике,
2. организује техничку припрему за изборе,
3. прати примену и даје објашњења у вези са применом Закона о
избору народних посланика, нарочито о спровођењу гласања у
иностранству,
4. утврђује јединствене стандарде за изборни материјал,
5. прописује обрасце и правила за спровођење изборних радњи,
6. прописује врсту спреја за обележавање прста бирача,
7. одређује и оглашава број и адресу бирачких места,
8. утврђује ближа правила у вези са бирачким местом,
9. сачињава и оверава посебне изводе из бирачког списка за гласање
бирача који се налазе на одслужењу војног рока или на војној вежби,
односно бирачима који извршавају обавезу у јединицама или установама
Војске Србије,
10. сачињава и оверава посебне изводе из бирачког списка за
гласање бирача који се налазе у притвору или на издржавању заводске
санкције,
11. образује бирачке одборе и именује председника и чланове
бирачких одбора,
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12. прописује ближа правила о раду бирачких одбора,
13. утврђује број гласачких листића, који мора бити једнак броју
бирача уписаних у бирачки списак и одређује број резервних гласачких
листића,
14. ближе прописује облик и изглед гласачких листића, начин и
контролу њиховог штампања и достављање и руковање гласачким
листићима,
15. контролише припрему и оверу гласачких листића,
16. проглашава изборну листу једне политичке странке (страначка
изборна листа), листу две или више политичких странака (коалициона
изборна листа), односно групе грађана (изборна листа групе грађана)
састављене и поднете у складу са законом,
17. одбацује неблаговремене изборне листе,
18. налаже отклањање недостатака изборне листе који су сметња за
њено проглашење,
19. одбија проглашење изборне листе која садржи недостатке,
уколико њен подносилац не отклони те недостатке у предвиђеном року,
20. доставља подносиоцу изборне листе решење о проглашењу
изборне листе, односно одбацивању или одбијању проглашења, као и
закључак о отклањању недостатака изборне листе,
21. утврђује, при проглашењу изборне листе, да ли подносилац
изборне листе има положај политичке странке националне мањине,
односно коалиције политичких странака националних мањина,
22. утврђује и објављује збирну изборну листу,
23. прописује садржај, облик и начин истицања збирне изборне
листе,
24. објављује укупан број бирача у Републици Србији,
25. извршава одлуку надлежног суда о измени у бирачком списку
(упис, брисање или исправка) по закључењу бирачког списка,
26. утврђује и објављује коначан број бирача у Републици Србији,
27. одређује начин чувања и руковања изборним материјалом,
28. прописује начин коришћења изборног материјала,
29. припрема за сваки бирачки одбор материјал за гласање, а
нарочито потребан број гласачких листића, збирну изборну листу, извод
из бирачког списка, потврде о изборном праву као и образац записника о
раду бирачког одбора,
30. доставља бирачким одборима, заједно са осталим изборним
материјалом, попис бирача који су уписани у Посебну евиденцију бирача
у иностранству,
31. утврђује ближа упутства о мерама којима се обезбеђује тајност
гласања,
32. прописује правила за поступање лица која прате рад органа за
спровођење избора,
33. објављује привремене податке о резултатима избора,
34. утврђује резултате избора, расподељује мандате применом
система највећег количника и о томе сачињава посебан записник,
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35. објављује податке о укупним резултатима избора посланика и то
о: броју бирача уписаних у бирачки списак, укупном броју бирача који су
гласали, броју примљених гласачких листића, броју неупотребљених
гласачких листића, броју употребљених гласачких листића, броју
неважећих гласачких листића, броју важећих гласачких листића, броју
гласова који су добиле поједине изборне листе и броју мандата који су
добиле поједине изборне листе,
36. додељује посланичке мандате кандидатима са изборне листе,
према њиховом редоследу на листи,
37. издаје народном посланику уверење да је изабран за народног
посланика,
38. извештава Народну скупштину о спроведеним изборима,
39. извештава Народну скупштину о избору народних посланика
ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини,
40. решава о приговорима поднетим због повреде изборног права у
току избора или неправилности у поступку предлагања односно избора,
41. поништава изборе због неправилности у спровођењу избора у
случајевима утврђеним законом,
42. расписује поновљене изборе,
43. подноси захтев за доделу средстава са спецификацијом укупних
трошкова спровођења избора,
44. доставља податке органима надлежним за прикупљање и обраду
статистичких података,
45. одређује изборне акте који јој се достављају.
7.2.2. Овлашћења и обавезе у поступку спровођење избора за
председника Републике
Овлашћења и обавезе Комисије утврђене су Законом о избору
председника Републике, Законом о избору народних посланика, тако да
Комисија:
1. стара се о законитом спровођењу избора за председника
Републике,
2. организује техничку припрему за изборе,
3. прати примену и даје објашњења у вези са применом Закона о
избору председника Републике и Закона о избору народних посланика,
нарочито о спровођењу гласања у иностранству,
4. утврђује јединствене стандарде за изборни материјал,
5. прописује све обрасце који су потребни за подношење предлога
кандидата за председника Републике, штампа их и ставља на располагање
јавности у року од три дана од дана расписивања избора,
6. прописује врсту спреја за обележавање прста бирача,
7. одређује и оглашава број и адресу бирачких места,
8. утврђује ближа правила у вези са бирачким местом,
9. сачињава и оверава посебне изводе из бирачког списка за гласање
бирача који се налазе на одслужењу војног рока или на војној вежби,
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односно бирачима који извршавају обавезу у јединицама или установама
Војске Србије,
10. сачињава и оверава посебне изводе из бирачког списка за
гласање бирача који се налазе у притвору или на издржавању заводске
санкције,
11. образује бирачке одборе и именује председника и чланове
бирачких одбора,
12. прописује ближа правила о раду бирачких одбора,
13. утврђује број гласачких листића, који мора бити једнак броју
бирача уписаних у бирачки списак и одређује број резервних гласачких
листића,
14. ближе прописује облик и изглед гласачких листића, начин и
контролу њиховог штампања и достављање и руковање гласачким
листићима,
15. контролише припрему и оверу гласачких листића,
16. проглашава кандидата за председника Републике, на основу
предлога који је састављен и поднет у складу са законом,
17. одбацује неблаговремене предлоге кандидата за председника
Републике,
18. налаже отклањање недостатака предлога кандидата за
председника Републике који представљају сметњу за његово проглашење,
19. одбија предлог кандидата за председника Републике који
садржи недостатке, уколико његов предлагач не отклони те недостатке у
предвиђеном року,
20. доставља предлагачу кандидата за председника Републике
решење о проглашењу кандидата, односно одбацивању или одбијању
предлога кандидата, као и закључак о отклањању недостатака предлога
кандидата,
21. прописује садржај, облик и начин истицања листе кандидата за
избор председника Републике,
22. спроводи жреб за утврђивање редоследа кандидата за
председника Републике на листи кандидата, односно гласачком листићу,
23. утврђује и објављује листу кандидата за избор председника
Републике,
24. објављује укупан број бирача у Републици Србији,
25. извршава одлуку надлежног суда о измени у бирачком списку по
закључењу бирачког списка па до 48 часова пре дана одређеног за
одржавање избора, као и између првог гласања и евентуалног поновљеног
гласања,
26. утврђује и објављује коначан број бирача у Републици Србији,
27. одређује начин чувања и руковања изборним материјалом,
28. прописује начин коришћења изборног материјала,
29. припрема за сваки бирачки одбор материјал за гласање, а
нарочито потребан број гласачких листића, листу кандидата за избор
председника Републике, извод из бирачког списка, потврде о изборном
праву као и образац записника о раду бирачког одбора,
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30. доставља бирачким одборима, заједно са осталим изборним
материјалом, попис бирача који су уписани у Посебну евиденцију бирача
у иностранству,
33. утврђује ближа упутства о мерама којима се обезбеђује тајност
гласања,
34. прописује правила за поступање лица која прате рад органа за
спровођење избора,
35. објављује привремене податке о резултатима избора за
председника Републике,
36. утврђује и објављује дан поновљеног гласања, ако ниједан
кандидат не добије већину гласова бирача који су гласали,
37. утврђује и објављује коначне резултата избора,
38. издаје кандидату изабраном за председника Републике уверење
да је изабран за председника Републике,
39. решава о приговорима поднетим због повреде изборног права у
току избора или неправилности у поступку предлагања односно избора,
40. подноси захтев за доделу средстава са спецификацијом укупних
трошкова спровођења избора,
41. доставља податке органима надлежним за прикупљање и обраду
статистичких података,
42. одређује изборне акте који јој се достављају.
7.2.3. Овлашћења и обавезе у вршењу послова изборних комисија за
скупштине јединица локалне самоуправе на Косову и Метохији
1. подноси извештај скупштини јединице локалне самоуправе о
попуни упражњеног одборничког мандата у скупштини те јединице
локалне самоуправе,
2. издаје уверење одборнику да је изабран за одборника.
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8. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и
обавеза
8.1. Поступање у вршењу надлежности, овлашћења и обавеза у
поступку спровођења избора за народне посланике
8.1.1. Начин поступања
У спровођењу избора за народне посланике, Комисија извршава
овлашћења и обавезе утврђене Законом о избору народних посланика,
тако што:
1. доноси упутство за спровођење избора за народне посланике, са
обрасцима за вршење изборних радњи*,
2. доноси правила о раду бирачких одбора,
3. даје објашњења у вези са применом Закона о избору народних
посланика,
4. доноси одлуку о одређивању штампарије за штампање гласачких
листића и другог изборног материјала за спровођење избора за народне
посланике,
5. доноси одлуку о одређивању боје гласачког листића и боје
контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на
изборима за народне посланике,
6. доноси одлуку о облику и изгледу гласачких листића,
7. доноси решење о утврђивању броја гласачких листића,
8. доноси решење о одређивању бирачких места,
9. сачињава и оверава посебне изводе из бирачког списка за гласање
бирача који се налазе на одслужењу војног рока или на војној вежби,
односно бирачима који извршавају обавезу у јединицама или установама
Војске Србије,
10. сачињава и оверава посебне изводе из бирачког списка за
гласање бирача који се налазе у притвору или на издржавању заводске
санкције,
11. доноси решења о образовању радних тела комисије за обављање
појединих изборних радњи у поступку спровођења избора,
12. доноси решења о образовању бирачких одбора у сталном саставу
и именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових
заменика,
13. доноси решења о утврђивању имена лица која постају чланови и
заменици чланова бирачких одбора у проширеном саставу,
14. доноси решење о проглашењу изборне листе кандидата за избор
народних посланика,
15. доноси решење о проглашењу изборне листе политичке странке
националне мањине, односно коалиције странака националних мањина,
16. доноси решење о одбацивању неблаговремене изборне листе,
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17. доноси закључак којим подносиоцу изборне листе која садржи
недостатке за њено проглашење, налаже отклањање тих недостатака,
18. доноси решење о одбијању проглашења изборне листе која
садржи недостатке, уколико њен подносилац не отклони те недостатке у
предвиђеном року,
19. доставља подносиоцу изборне листе решење о проглашењу
изборне листе, односно одбацивању или одбијању проглашења, као и
закључак о отклањању недостатака изборне листе,
20. доноси решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за
одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав
органа за спровођење избора и доставља га подносиоцу,
21. доноси решења о именовању представника подносиоца изборне
листе у проширени састав Републичке изборне комисије,
22. доноси решење о утврђивању збирне изборне листе за избор
народних посланика,
23. доноси одлуку о објављивању укупног броја бирача у Републици
Србији,
24. доноси одлуку о утврђивању коначног броја бирача у
Републици Србији,
25. уноси измене у изводе из бирачког списка, по основу одлука
надлежних судова о изменама у бирачком списку (упис, брисање или
исправка) по закључењу бирачког списка,
26. предаје бирачким одборима изборни материјал за свако бирачко
место,
27. доноси одлуке којим се домаћим и страним посматрачима
одобрава праћење рада органа за спровођење избора и издаје овлашћења
посматрачима,
28. доноси одлуку о одређивању времена почетка и завршетка
гласања на бирачким местима у иностранству,
29. доноси одлуку о начину обавештавања Комисије о току гласања
на изборима за народне посланике,
30. одржава периодичне конференције за штампу ради
саопштавања података о току гласања и привременим резултатима
избора,
31. доноси решења по приговорима,
32. доноси решење о понављању гласања на бирачком месту на
којем су избори за народне посланике поништени решењем Комисије о
усвајању приговора,
33. доноси решење о утврђивању броја гласачких листића за
поновно гласање,
34. доноси одлуку о одређивању облика, изгледа, боје и садржине
гласачког листића и контролног листа за поновно гласање,
35. доноси решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу
за спровођење поновног гласања,
36. доноси решење о именовању чланова и заменика чланова
бирачког одбора у проширеном саставу за спровођење поновног гласања,
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37. утврђује и објављује извештај о укупним резултатима избора,
38. издаје народном посланику уверење да је изабран за народног
посланика,
39. утврђује извештај о спроведеним изборима, који садржи имена
свих народних посланика, који подноси Народној скупштини,
40. након спроведених избора, односно по конституисању Народне
скупштине, подноси извештај Народној скупштини о избору народних
посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној
скупштини,
41. подноси захтев за доделу средстава са спецификацијом укупних
трошкова спровођења избора,
42. доноси одлуку о накнадама и другим трошковима везаним за
рад Комисије за време спровођења избора,
43. доноси одлуку о накнадама материјалних и других трошкова за
одређено бирачко место,
44. доноси одлуку о накнадама за рад у органима за спровођење
избора,
45. доноси одлуку о накнадама за рад у бирачким одборима на
бирачким местима у иностранству,
46. доноси одлуку о накнадама материјалних и других трошкова за
одређено бирачко место у иностранству,
47. доноси одлуку о начину остваривања права на путне трошкове,
трошкове смештаја и дневнице чланова бирачких одбора у иностранству,
48. доноси одлуку о начину обавештавања бирача о времену и месту
одржавања избора,
49. доноси одлуку о накнадама и другим трошковима везаним за
спровођење поновног гласања за избор народних посланика,
50. доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки,
51. доноси одлуке о додели уговора о јавним набавкама.
*Обрасци које Комисија утврђује упутством на почетку сваког изборног
поступка су:
- изборна листа кандидата за народне посланике у Народној скупштини
Републике Србије,
- овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за народне посланике
у Народној скупштини Републике Србије,
- сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне
листе,
- потврда о изборном праву кандидата за народног посланика,
- изјава којом се прихвата кандидатура за народног посланика,
- потврда о пребивалишту кандидата за народног посланика,
- списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу,
- изјава бирача да подржава изборну листу,
- решење о проглашењу изборне листе,
- решење о одбацивању изборне листе,
- решење о одбијању проглашења изборне листе,
- решење о утврђивању Збирне изборне листе,
- контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
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- гласачки листић за избор народних посланика у Народну скупштину
Републике Србије,
- потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места,
- записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између
координатора Републичке изборне комисије и радног тела Републичке изборне
комисије,
- записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између
координатора Републичке изборне комисије и радног тела Републичке изборне
комисије на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија,
- записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између
радног тела Републичке изборне комисије и бирачког одбора,
- записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између
радног тела Републичке изборне комисије и бирачког одбора на територији
Аутономне покрајине Косово и Метохија,
- записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између
координатора Републичке изборне комисије и бирачког одбора унутар завода за
извршење заводских санкција,
- записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између
координатора Републичке изборне комисије и бирачког одбора у иностранству,
- записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању
резултата гласања за избор народних посланика,
- записник о примопредаји изборног материјала после гласања између
бирачког одбора и радног тела Републичке изборне комисије,
- записник о примопредаји изборног материјала после гласања између
радног тела Републичке изборне комисије и координатора Републичке изборне
комисије,
- записник о примопредаји изборног материјала после гласања између
бирачког одбора и радног тела Републичке изборне комисије на територији
Аутономне покрајине Косово и Метохија,
- записник о примопредаји изборног материјала после гласања између
радног тела Републичке изборне комисије на територији Аутономне покрајине
Косово и Метохија и координатора Републичке изборне комисије,
- записник о примопредаји изборног материјала после гласања између
бирачког одбора унутар завода за извршење заводских санкција и координатора
Републичке изборне комисије,
- записник о примопредаји изборног материјала после гласања између
бирачког одбора у иностранству и координатора Републичке изборне комисије,
- записник о раду Републичке изборне комисије на утврђивању резултата
избора за народне посланике,
- уверење о избору за народног посланика, и
- потврда о изборном праву лица која сачињавају групу грађана која
подноси изборну листу.

8.1.2. Избори за народне посланике
Последњи избори за народне посланике одржани су 11. маја 2008.
године и поновљени на појединим бирачким местима 18. маја 2008.
године.
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8.2. Поступање у вршењу надлежности, овлашћења и обавеза у
поступку спровођења избора за председника Републике
8.2.1. Начин поступања
У спровођењу избора за председника Републике, Комисија
извршава овлашћења и обавезе утврђене Законом о избору председника
Републике и Законом о избору народних посланика, тако што:
1. доноси упутство за спровођење избора за председника Републике,
са обрасцима за вршење појединих изборних радњи*,
2. доноси одлуку о обрасцима за подношење предлога кандидата за
председника Републике**,
3. доноси правила о раду бирачких одбора,
4. даје објашњења у вези са применом Закона о избору председника
Републике и Закона о избору народних посланика,
5. доноси одлуку о одређивању штампарије за штампање гласачких
листића и другог изборног материјала за спровођење избора,
6. доноси одлуку о одређивању боје гласачког листића и боје
контролног листа за проверу исправности гласачке кутије,
7. доноси одлуку о облику и изгледу гласачких листића,
8. доноси решење о утврђивању броја гласачких листића,
9. доноси решење о одређивању бирачких места,
10. сачињава и оверава посебне изводе из бирачког списка за
гласање бирача који се налазе на одслужењу војног рока или на војној
вежби, односно бирачима који извршавају обавезу у јединицама или
установама Војске Србије,
11. сачињава и оверава посебне изводе из бирачког списка за
гласање бирача који се налазе у притвору или на издржавању заводске
санкције,
12. доноси решења о образовању радних тела комисије за обављање
појединих изборних радњи у поступку спровођења избора,
13. доноси решења о образовању бирачких одбора у сталном саставу
и именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових
заменика,
14. доноси решења о утврђивању имена лица која постају чланови и
заменици чланова бирачких одбора у проширеном саставу,
15. доноси решење о проглашењу кандидата за председника
Републике,
16. доноси решење о одбацивању неблаговременог предлога
кандидата,
17. доноси закључак којим подносиоцу предлога кандидата који
садржи недостатке за његово проглашење, налаже отклањање тих
недостатака,
18. доноси решење о одбијању предлога кандидата који садржи
недостатке, уколико његов подносилац не отклони те недостатке у
предвиђеном року,
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19. доставља предлагачу кандидата решење о проглашењу
кандидата, односно одбацивању или одбијању предлога кандидата, као и
закључак о отклањању недостатака предлога,
20. доноси решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за
одређивање представника предлагача кандидата у проширени састав
органа за спровођење избора и доставља га предлагачу,
21. доноси решења о именовању представника предлагача
кандидата у проширени састав Републичке изборне комисије,
22. доноси правила за утврђивање редног броја кандидата за
председника Републике на листи кандидата и спроводи жреб за
утврђивање редног броја кандидата за председника Републике на листи
кандидата, односно гласачком листићу,
23. доноси решење о утврђивању листе кандидата за избор
председника Републике,
24. доноси одлуку о објављивању укупног броја бирача у Републици
Србији,
25. доноси одлуку о утврђивању коначног броја бирача у
Републици Србији,
26. уноси измене у изводе из бирачког списка, по основу одлука
надлежних судова о изменама у бирачком списку (упис, брисање или
исправка) по закључењу бирачког списка па до 48 часова пре дана
одређеног за одржавање избора, као и између првог гласања и евентуалног
поновљеног гласања,
27. предаје бирачким одборима изборни материјал за свако бирачко
место,
28. доноси одлуке којим се домаћим и страним посматрачима
одобрава праћење рада органа за спровођење избора и издаје овлашћења
посматрачима,
29. доноси одлуку о одређивању времена почетка и завршетка
гласања на бирачким местима у иностранству,
30. доноси одлуку о начину обавештавања Комисије о току гласања
на изборима,
31. одржава периодичне конференције за штампу ради
саопштавања података о току гласања и привременим резултатима
избора,
32. доноси одлуку о понављању гласања за избор председника
Републике, ако на првом гласању ниједан кандидат не добије већину
гласова бирача који су гласали,
33. доноси обавештење о начину спровођења понављања гласања за
избор председника Републике,
34. доноси решење о утврђивању листе кандидата за председника
Републике на поновљеном гласању за избор председника Републике,
35. доноси решење о утврђивању броја гласачких листића за
поновљено гласање за избор председника Републике,
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36. доноси одлуку о одређивању штампарије за штампање гласачких
листића и другог изборног материјала за поновљено гласање на изборима
за председника Републике и облику и изгледу гласачког листића,
37. доноси одлуку о одређивању времена почетка и завршетка
гласања на поновљеном гласању за избор председника Републике на
бирачким местима у иностранству,
38. доноси одлуку о утврђивању коначног броја бирача у
Републици Србији за поновљено гласање за избор председника
Републике,
39. доноси решења по приговорима,
40. доноси решење о понављању гласања на бирачком месту на
којем су избори за председника Републике поништени решењем Комисије
о усвајању приговора,
41. доноси решење о утврђивању броја гласачких листића за
поновно гласање на бирачком месту на којем су избори поништени,
42. доноси одлуку о одређивању облика, изгледа, боје и садржине
гласачког листића и контролног листа за поновно гласање на бирачком
месту на којем су избори поништени,
43. доноси решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу
за спровођење поновног гласања на бирачком месту на којем су избори
поништени,
44. доноси решење о именовању чланова и заменика чланова
бирачког одбора у проширеном саставу за спровођење поновног гласања
на бирачком месту на којем су избори поништени,
45. утврђује и објављује извештај о коначним резултатима избора,
46. издаје кандидату изабраном за председника Републике уверење
да је изабран за председника Републике,
47. подноси захтев за доделу средстава са спецификацијом укупних
трошкова спровођења избора,
48. доноси одлуку о накнадама и другим трошковима везаним за
рад Комисије за време спровођења избора,
49. доноси одлуку о накнадама материјалних и других трошкова за
одређено бирачко место,
50. доноси одлуку о накнадама за рад у органима за спровођење
избора,
51. доноси одлуку о накнадама за рад у бирачким одборима на
бирачким местима у иностранству,
52. доноси одлуку о накнадама материјалних и других трошкова за
одређено бирачко место у иностранству,
53. доноси одлуку о начину остваривања права на путне трошкове,
трошкове смештаја и дневнице чланова бирачких одбора у иностранству,
54. доноси одлуку о начину обавештавања бирача о времену и месту
одржавања избора,
55. доноси одлуку о накнадама и другим трошковима везаним за
спровођење поновљеног гласања за избор председника Републике,
56. доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки,
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57. доноси одлуке о додели уговора о јавним набавкама.
* Обрасци које Комисија утврђује упутством на почетку сваког изборног
поступка, осим образаца за подношење предлога кандидата за председника
Републике, су:
- решење о проглашењу кандидата за председника Републике,
- решење о одбацивању предлога кандидата за председника Републике,
- решење о одбијању предлога кандидата за председника Републике,
- листа кандидата за председника Републике,
- гласачки листић за избор председника Републике,
- контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
- потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места,
- записник о примопредаји изборног материјала пре гласања са
координатора Републичке изборне комисије на радног тела Републичке изборне
комисије,
- записник о примопредаји изборног материјала пре гласања са
координатора Републичке изборне комисије на радна тела Републичке изборне
комисије у општинама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија,
- записник о примопредаји изборног материјала пре гласања са радног
тела Републичке изборне комисије на бирачки одбор,
- записник о примопредаји изборног материјала пре гласања са радног
тела Републичке изборне комисије на бирачки одбор на територији Аутономне
покрајине Косово и Метохија,
- записник о примопредаји изборног материјала пре гласања са
координатора Републичке изборне комисије на бирачки одбор унутар завода за
извршење заводских санкција,
- записник о примопредаји изборног материјала пре гласања са
координатора Републичке изборне комисије на бирачки одбор у иностранству,
- записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању
резултата гласања за избор председника Републике,
- записник о примопредаји изборног материјала после гласања с бирачког
одбора на радно тело Републичке изборне комисије,
- записник о примопредаји изборног материјала после гласања са радног
тела Републичке изборне комисије на координатора Републичке изборне
комисије,
- записник о примопредаји изборног материјала после гласања са
бирачког одбора унутар завода за извршење заводских санкција на координатора
Републичке изборне комисије,
- записник о примопредаји изборног материјала после гласања са
бирачког одбора у иностранству на координатора Републичке изборне комисије,
- записник о раду Републичке изборне комисије на утврђивању резултата
избора за председника Републике, и
- уверење о избору за председника Републике.
** Обрасци које Комисија утврђује на почетку сваког изборног поступка за
подношење предлога кандидата за председника Републике су:
- предлог кандидата за председника Републике,
- изјава кандидата о прихватању кандидатуре за председника Републике,
- уверење о изборном праву кандидата за председника Републике,
- потврда о пребивалишту кандидата за председника Републике,
- изјава бирача да подржава предлог кандидата за председника Републике,
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- списак бирача који својим потписима подржавају предлог кандидата за
председника Републике,
- овлашћење лица које подноси предлог кандидата за председника
републике, и
- уверење о изборном праву.

8.2.2. Избори за председника Републике
Последњи избори за председника Републике одржани су 20. јануара
и 3. фебруара 2008. године и поновљени на једном бирачком месту 12.
фебруара 2008. године.
8.3. Поступање у вршењу надлежности, овлашћења и обавеза на
пословима изборних комисија за скупштине јединица локалне
самоуправе на Косову и Метохији
1. утврђује и подноси извештај скупштини јединице локалне
самоуправе о попуни упражњеног одборничког мандата у скупштини те
јединице локалне самоуправе,
2. издаје уверење одборнику да је изабран за одборника.
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8.4. Информација о раду Комисије у 2009. години

Редован
рад

Локални
избори –
Приштина
- Пећ

Локални
избори –
Лепосавић

Упутство

Одлука

Правило

Објашњење

Решење

ДОНЕТА АКТА
Извештај

ОДРЖАНО СЕДНИЦА

14

37

25

41

2

37

3

3

412

76

498

8.5. Информација о раду Комисије у 2010. години

Редован
рад

Локални избори – Кос.
Митровица - Ново Брдо

Упутство

Одлука

Правило

Решења

ДОНЕТА АКТА
Извештај

ОДРЖАНО СЕДНИЦА

17

19

41

1

15

3

108

36

8.6. Информација о
31.08.2011.године)

168

раду

Комисије у

8

Одлука

Правило

Решења

ДОНЕТА АКТА
Упутство

Редован рад

12

/

1

/

1

14
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9. Навођење прописа
1. Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр.
35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05
– др. закон , 104/09 – др. закон, 28/11 - одлука УС и 36/11)
Незванично пречишћен текст Закона на интернет
Републичке изборне комисије:
http://www.rik.parlament.gov.rs/cirilica/propisi_frames.htm

презентацији

2. Закон о избору председника Републике („Службени гласник РС“,
бр. 111/07 и 104/09 – др. закон)
Текст основног Закона на интернет презентацији Републичке изборне
комисије:
http://www.rik.parlament.gov.rs/cirilica/propisi_frames.htm
3. Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и
34/10 – Одлука УС и 54/11)
Текст основног Закона и његове измене и допуне на интернет
презентацији Народне скупштине:
http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-14фебруара-2007-.443.html
http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/донети-закони.45.html
4. Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“,
број 104/09). Закон је ступио на снагу 24.12.2009. године, а почиње да се
примењује од 24.12.2011. године
Текст Закона на интернет презентацији Народне скупштине:
http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/донети-закони.45.html
5. Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр.
33/97 и 31/01 и ”Службени гласник РС“, број 30/10).
6. Закон о буџетском систему (”Службени гласник РС“, бр. 54/09,
73/10 и 101/10)
Текст основног Закона и његове измене и допуне на интернет
презентацији Народне скупштине:
http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/донети-закони.45.html
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7. Закон о јавним набавкама (”Службени гласник РС“, број 116/08)
Текст Закона на интернет презентацији Народне скупштине:
http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/донети-закони.45.html
8. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
Незванично пречишћен текст Закона на интернет презентацији
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности:
http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/doc/zakoni.html
9. Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа (”Службени
гласник РС“, број 39/93)
10. Закон о референдуму и народној иницијативи („Службени
гласник РС“, бр. 48/94 и 11/98)*
Незванично пречишћен текст Закона на интернет
Републичке изборне комисије:
http://www.rik.parlament.gov.rs/cirilica/propisi_frames.htm

презентацији

* Комисија га примењује уколико одлуком о расписивању референдума
буде одређена да ће руководити спровођењем тог референдума.
11. Пословник Републичке изборне комисије - пречишћен текст
(”Службени гласник РС“, број 28/08)
Текст Пословника на интернет презентацији Републичке изборне
комисије:
http://www.rik.parlament.gov.rs/cirilica/propisi_frames.htm
12. Упутство о облику и димензијама гласачке кутије (”Службени
гласник РС“, број 42/00)
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10. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима
10.1. Избори за народне посланике
Услуге које Комисија, у поступку спровођења избора за народне
посланике, пружа заинтересованим лицима су:
1. пријем и проглашење изборне листе кандидата за избор
народних посланика која је састављена и поднета у складу са законом,
2. утврђивање имена лица која постају представници подносиоца
проглашене изборне листе у органима за спровођење избора,
3. додела мандата народних посланика кандидатима са изборних
листа након спроведених избора, са издавањем уверења о избору за
народног посланика,
4. додела мандата народног посланика ради попуне упражњеног
посланичког места по конституисању Народне скупштине, са издавањем
уверења о избору за народног посланика
5. решавање по приговорима због повреде изборног права у току
избора или неправилности у поступку предлагања односно избора,
6. омогућавање увида у све поднете изборне листе и документацију
поднету уз њих у смислу члана 47. Закона о избору народних посланика,
7. омогућавање присуствовања штампању, бројању и паковању
гласачких листића и њиховом достављању органима надлежним за
спровођење избора,
8. омогућавање присуствовања статистичкој обради резултата
избора у Комисији,
9. издавање оверене фотокопије записника о раду бирачког одбора
на одређеном бирачком месту,
10. омогућавање увида у изборни материјал након гласања у смислу
члана 64. Закона о избору народних посланика,
11. одобравање праћења рада органа за спровођење избора.
10.2. Избори за председника Републике
Услуге које Комисија, у поступку спровођења избора за председника
Републике, пружа заинтересованим лицима су:
1. пријем предлога кандидата и проглашење кандидата за
председника Републике, на основу предлога који је састављен и поднет у
складу са законом,
2. утврђивање имена лица која постају представници предлагача
кандидата у органима за спровођење избора,
3. решавање по приговорима због повреде изборног права у току
избора или неправилности у поступку предлагања односно избора,
4. омогућавање присуства жребу за утврђивање редног броја
кандидата на листи кандидата за избор председника Републике,
5. омогућавање увида у све поднете предлоге кандидата и
документацију поднету уз њих у смислу члана 47. Закона о избору
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народних посланика, који се сходно примењује и у поступку избора
председника Републике,
6. омогућавање присуствовања штампању, бројању и паковању
гласачких листића и њиховом достављању органима надлежним за
спровођење избора,
7. омогућавање присуствовања статистичкој обради резултата
избора у Комисији,
8. издавање оверене фотокопије записника о раду бирачког одбора
на одређеном бирачком месту,
9. омогућавање увида у изборни материјал након гласања у смислу
члана 64. Закона о избору народних посланика, који се сходно примењује
и у поступку избора председника Републике,
10. одобравање праћења рада органа за спровођење избора.
10.3. Вршење надлежности, овлашћења и обавеза на пословима
изборних комисија за скупштине јединица локалне самоуправе на
Косову и Метохији
1. Попуна упражњеног одборничког места, са издавањем уверења о
избору за одборника
10.4. Омогућавање приступа информацијама од јавног значаја у поседу
Комисије
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11. Поступак ради пружања услуга
11.1. Избори за народне посланике
Поступци ради пружања услуга током избора за народне посланике
уређени су Законом о избору народних посланика и Упутством
Републичке изборне комисије за спровођење Закона о избору народних
посланика ("Службени гласник РС", бр. 28/08, 31/08, 38/08, 45/08, 46/08,
48/08).
11.1.1. Пријем и проглашење изборне листе кандидата за избор
народних посланика која је састављена и поднета у складу са законом
Ко подноси изборну листу: Листу кандидата за народне посланике (у
даљем тексту: изборна листа) могу да поднесу политичке странке и
страначке коалиције, као и групе грађана (у даљем тексту: подносилац
изборне листе).
У складу са Упутством за спровођење Закона о избору народних
посланика (у даљем тексту: Упутство), групу грађана чини најмање десет
бирача.
У име политичке странке, односно групе грађана, изборну листу
може да поднесе само лице које је политичка странка, односно група
грађана на то овластила. У име страначке коалиције изборну листу
подносе највише два овлашћена лица.
Коме и где се подноси изборна листа: Изборна листа се подноси
дежурном члану Комисије у седишту Републичке изборне комисије, у
згради Народне скупштине, Улица краља Милана 14, у Београду.
У ком року се подноси изборна листа: Изборна листа се подноси
најдоцније 15 дана пре дана одређеног за одржавање избора.
Шта садржи изборна листа: Изборна листа садржи:
- назив подносиоца изборне листе,
- назив изборне листе,
- име и презиме носиоца изборне листе (ако је одређен),
- податке о кандидатима за народне посланике (редни број на
изборној листи, име и презиме, датум рођења, занимање, пребивалиште и
адреса стана кандидата наведени према подацима из потврде о
пребивалишту),
- место и датум подношења изборне листе.
- име и презиме и потпис лица које је овлашћено да поднесе изборну
листу.
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На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на листи
(прва три места, друга три места и тако до краја листе) мора бити најмање
по један кандидат - припадник оног пола који је мање заступљен на листи.
Образац изборне листе Комисија ставља на располагање
заинтересованима за подношење изборне листе у року од пет дана од дана
расписивања избора.
Шта се доставља уз изборну листу: Приликом подношења изборне листе,
уз изборну листу обавезно се прилаже и следећа документација:
- овлашћење лица које је подносилац изборне листе овластио да
поднесе изборну листу (на обрасцу који прописује Комисија);
- писмена сагласност носиоца изборне листе (ако је одређен) да
пристаје да буде носилац изборне листе (на обрасцу који прописује
Комисија);
- писмена изјава сваког кандидата за народног посланика да
прихвата да буде кандидат за народног посланика (на обрасцу који
прописује Комисија);
- потврда о изборном праву сваког кандидата за народног
посланика (на обрасцу који прописује Комисија или обрасцу органа
општинске управе);
- потврда о пребивалишту сваког кандидата за народног посланика
(на обрасцу који прописује Комисија или обрасцу Министарства
унутрашњих послова);
- уверење о држављанству сваког кандидата за народног посланика
(на обрасцу надлежног органа);
- списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу,
сређен по азбучном реду презимена бирача, израђен у писменом и у
електронском облику (ЦД или дискета), тако да списак у оба облика буде
истоветан, а који потписује лице овлашћено да поднесе изборну листу
(према обрасцу који прописује Комисија);
- најмање 10.000 судски оверених изјава бирача који подржавају
изборну листу, сложених по азбучном реду презимена бирача (на обрасцу
који прописује Комисија);
- споразум о образовању страначке коалиције или о образовању
групе грађана, ако изборну листу подноси страначка коалиција или група
грађана,
- потврде о изборном праву за сва лица која чине групу грађана, ако
изборну листу подноси група грађана (на обрасцу који прописује
Комисија или обрасцу органа општинске управе),
- предлог подносиоца изборне листе да му се утврди положај
политичке странке националне мањине, односно коалиције политичких
странака националних мањина, ако је подносилац изборне листе
политичка странка националне мањине, односно коалиција политичких
странака националне мањине.
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Обрасце које Комисија прописује за документа која се достављају уз
изборну листу, Комисија ставља на располагање заинтересованима за
подношење изборне листе у року од пет дана од дана расписивања избора.
У ком року Комисија одлучује о поднетој изборној листи: О поднетој
изборној листи, Комисија одлучује одмах по пријему изборне листе и
одговарајуће документације, а најкасније у року од 24 часа од пријема
изборне листе.
Ако Комисија утврди да је изборна листа састављена и поднета у
складу са законом, донеће решење о њеном проглашењу.
Ако Комисија утврди да изборна листа није поднета благовремено,
донеће решење о њеном одбацивању.
Ако Комисија утврди да изборна листа садржи недостатке који су
сметња за њено проглашење, донеће закључак којим ће се подносиоцу
изборне листе наложити отклањање тих недостатака најдоцније у року од
48 часова од пријема закључка.
Ако Комисија утврди да недостаци изборне листе нису отклоњени у
предвиђеном року, донеће у наредних 48 часова решење о одбијању
проглашења изборне листе.
Наведена решења, односно закључак се подносиоцу изборне листе
достављају без одлагања.
На наведена решења може се поднети приговор Комисији, у року од
24 часа од часа кад је донето решење које се жели оспорити.
11.1.2. Утврђивање имена лица која постају представници подносиоца
проглашене изборне листе у органима за спровођење избора
Поступак утврђивања имена лица која постају представници
подносиоца проглашене изборне листе у органима за спровођење избора
уређен је у складу са Законом о избору народних посланика и Упутством
Републичке изборне комисије за спровођење Закона о избору народних
посланика.
Подносилац проглашене изборне листе има право на свог
представника у проширеном саставу Комисије и у проширеном саставу
бирачких одбора (члана и његовог заменика).
Комисија има законску обавезу да у року од 48 часова од
проглашења изборне листе решењем утврди да подносилац те изборне
листе испуњава услове да одреди своје представнике у проширени састав
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Комисије и у проширене саставе бирачких одбора. У пракси се то решење
доноси непосредно по доношењу решења о проглашењу изборне листе.
Решење о испуњењу услова за одређивање представника доставља се
подносиоцу изборне листе у року од 24 часа од часа доношења решења.
Ко подноси обавештење о лицима која улазе у проширен састав органа
за спровођење избора: Обавештење о лицима која улазе у проширени
састав органа за спровођење избора подноси овлашћено лице подносиоца
изборне листе.
Где и коме се подноси обавештење о лицима која улазе у проширен
састав органа за спровођење избора: Обавештење се подноси непосредно
у седишту Комисије, односно писарници у згради Народне скупштине,
Улица краља Милана 14, у Београду.
Шта садржи обавештење о представнику подносиоца изборне листе у
Комисији: Овлашћено лице подносиоца изборне листе треба да достави
обавештење о лицима која постају представници те изборне листе у
Комисији (члан и његов заменик) и да за та лица у обавештењу наведе
следеће податке: име и презиме члана, односно заменика члана, адресу
пребивалишта, занимање, јединствени матични број грађана и бројеве
контакт телефона члана, односно заменика. У обавештењу мора да буде
јасно назначено које се лице одређује за члана, а које за заменика тог члана
Комисије.
Шта садржи обавештење о лицима која улазе у проширени састав
бирачких одбора: Овлашћено лице подносиоца изборне листе треба да
достави обавештење о лицима која постају представници те изборне листе
у бирачким одборима (по члан и заменик тог члана у бирачком одбору).
То обавештење треба да за сваког представника (члана, односно његовог
заменика) садржи следеће податке: име и презиме, име једног родитеља,
адресу пребивалишта и јединствени матични број грађана.
Ради лакше израде наведеног обавештења са подацима о лицима
која постају чланови бирачких одбора у проширеном саставу, Комисија
сваком подносиоцу изборне листе доставља компакт диск са
припремљеним празним табелама у које подносилац изборне листе треба
да унесе одговарајуће податке. Табеле су припремљене посебно за сваку
општину и садржи приказ свих бирачких места по тим општинама, према
решењу којим Комисија одређује бирачка места. Подносилац изборне
листе треба да добијене табеле попуни, односно у табеле унесе тражене
податке за све своје представнике, водећи рачуна да податке за лица која
треба да буду именована за члана, односно заменика члана на одређеном
бирачком месту унесе у део табеле који припада баш том бирачком месту.
Сваки компакт диск садржи и упутство за попуњавање табела садржаних
на том диску.
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Попуњене табеле по општинама, овлашћено лице подносиоца
изборне листе треба да поднесе и у писменом и у електронском облику.
У случају да се евентуално разликују подаци у табелама у писменом
облику од података у табелама достављеним у електронском облику, за
Комисију ће важећи бити подаци достављени у писменом облику.
Пре достављања обавештења са табелама, подносилац изборне
листе треба да одштампану табелу за одређену општину однесе у управу
те општине ради утврђивања да ли сва лица у табели имају изборно право
у тој општини. Општинска управа по службеној дужности проверава да ли
сва лица из табеле имају изборно право и након провере печатом оверава
сваку страну те табеле, као потврду да је извршена провера и да сва лица
из табеле имају изборно право на територији те општине. То значи да за
лица из те табеле подносилац изборне листе не мора да Комисији достави
посебне потврде о изборном праву. Тако оверене табеле из свих општина,
односно свих оних општина у којима ће подносилац изборне листе имати
своје представнике, достављају се Комисији уз обавештење овлашћеног
лица.
У случају да за члана бирачког одбора буде предложено лице које
нема пребивалиште на територији општине на којој се налази седиште
бирачког одбора чији члан треба да постане, подносилац изборне листе је
дужан да Комисији достави посебну потврду о изборном праву за то лице
из општине на чијој територији.
Последице неподношења обавештења о лицима која улазе у
проширени састав органа за спровођење избора: Ако подносилац
изборне листе не достави обавештење о томе која лица одређује за своје
представнике у органима за спровођење избора најкасније пет дана пре
дана одређеног за одржавање избора, ти органи настављају да раде и могу
пуноважно да одлучују без представника тог подносиоца изборне листе.
Ко може да буде члан органа за спровођење избора у проширеном
саставу: За члана органа за спровођење избора у проширеном саставу
може да буде одређено лице које има изборно право у Републици Србији.
За члана Комисије у проширеном саставу мора да буде одређен
дипломирани правник.
Која су ограничења у погледу чланства у органима за спровођење
избора: Кандидат за народног посланика не може да буде члан органа за
спровођење избора.
Чланови и заменици чланова органа за спровођење избора НЕ
МОГУ да буду лица која су међусобно сродници по правој линији, без
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обзира на степен сродства, у побочној закључно са трећим степеном
сродства, а у тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства,
као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и
усвојеника, односно стараоца и штићеника.
У случају постојања односа из којег проистиче забрана приликом
именовања или замене чланова бирачких одбора, у састав бирачког
одбора биће именован представник оног подносиоца изборне листе чији је
предлог за именовање раније достављен Комисији.
Исто лице не може истовремено да буде члан два бирачка одбора.
Када се именују представници подносиоца изборне листе за чланове
органа за спровођење избора: Након што добије обавештење овлашћеног
лица подносиоца изборне листе о лицима која улазе у проширени састав
Комисије (члан и заменик члана), Комисија у року од 24 часа од часа
пријема тог обавештења, доноси решење којим се утврђује да су та лица
постали чланови проширеног састава Комисије, као представници тог
подносица изборне листе.
На основу обавештења која прими најкасније пет дана пре дана
одржавања избора, Комисија за свако бирачко место доноси решење о
именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном
саставу.
Када представницима подносилаца изборних листа престаје чланство у
органима за спровођење избора: Чланство представника подносилаца
изборних листа у проширеном саставу Комисије и бирачких одбора
престаје:
- завршетком избора (утврђивањем извештаја о резултатима
избора),
- повлачењем изборне листе (што је могуће најкасније до дана
утврђивања збирне изборне листе).
11.1.3. Додела мандата народних посланика кандидатима са изборних
листа након спроведених избора, са издавањем уверења о избору за
народног посланика
У ком року Комисија додељује мандате народних посланика
кандидатима са изборних листа: У року од 10 дана од дана објављивања
укупних резултата избора.
Изабраним народним посланицима Комисија издаје уверења о
избору за народног посланика.
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11.1.4. Додела мандата народног посланика ради попуне упражњеног
посланичког места по конституисању Народне скупштине, са
издавањем уверења о избору за народног посланика
Ко подноси обавештење којем кандидату са изборне листе се додељује
упражњени мандат народног посланика: Обавештење о томе којем
кандидату са изборне листе се додељује упражњени мандат народног
посланика подноси овлашћено лице подносиоца са чије изборне листе је
био изабран народни посланик коме је мандат престао пре истека времена
на које је изабран.
У случају да на изборној листи са које је био изабран народни
посланик којем је мандат престао пре истека времена на које је изабран,
нема више кандидата за које подносилац изборне листе није добио
мандат, мандат припада подносиоцу изборне листе који има следећи
највећи количник којем није припао мандат народног посланика.
Коме и где се подноси обавештење: Обавештење се подноси непосредно
у седишту Комисије, односно писарници у згради Народне скупштине,
Улица краља Милана 14, у Београду.
У ком року се подноси обавештење: Није прописан рок у којем
подносилац изборне листе треба да Комисији достави обавештење о томе
којем кандидату са изборне листе се додељује упражњени мандат
народног посланика.
Шта садржи обавештење: Обавештење треба да садржи лично име и
редни број кандидата са изборне листе коме се додељује упражњени
мандат народног посланика.
Уз обавештење, обавезно се прилаже и писмена сагласност
кандидата да прихвата мандат народног посланика.
У ком року Комисија попуњава упражњено посланичко место: Није
прописан рок у којем Комисија мора да попуни упражњено посланичко
место. По правилу, попуна се врши без одлагања, а након пријема
обавештења Народне скупштине да је народном посланику престао
мандат пре истека времена на које је изабран и пријема обавештења
овлашћеног лица подносиоца изборне листе којем припада упражњени
мандат о томе ком кандидату се тај мандат додељује.
Новом народном посланику Комисија издаје уверења о избору за
народног посланика.
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11.1.5. Решавање по приговорима због повреде изборног права у току
избора или неправилности у поступку предлагања односно избора
Ко има право да поднесе приговор: Право да поднесе приговор има сваки
бирач, кандидат за народног посланика и подносилац изборне листе.
Због чега се може поднети приговор: Приговор се може поднети због
повреде изборног права у току избора или неправилности у поступку
предлагања односно избора.
Коме и како се подноси приговор: Приговор против одлуке, радње или
пропуста Комисије или бирачког одбора подноси се Комисији.
Приговор се може поднети:
- непосредном предајом у седишту Комисије писарници у згради
Народне скупштине, Улица краља Милана 14, у Београду,
- слањем путем поште (у ком случају се као време подношења узима
време предаје приговора пошти),
- слањем путем факса.
У ком року се може поднети приговор: Приговор се може поднети у року
од 24 часа од часа кад је донета одлука односно извршена радња коју
подносилац приговора сматра неправилном, односно од часа кад је
учињен пропуст.
У ком року Комисија одлучује о поднетом приговору: Комисија доноси
решење по приговору у року од 48 часова од часа пријема приговора и
доставља га подносиоцу приговора и свим подносиоцима изборних листа.
Ако Комисија усвоји приговор, поништиће оспорену одлуку или
радњу.
Ако Комисија не установи да је приговор основан, донеће решење о
његовом одбијању.
Ако Комисија не донесе решење по приговору у року, сматраће се
да је приговор усвојен.
Које је правно средство против решења Комисије по приговору: Против
сваког решења Комисије донетог по приговору може се изјавити жалба
Управном суду.
Жалба се подноси преко Комисије у року од 48 часова од пријема
решења.
Комисија је дужна да у року од 24 часа од пријема жалбе достави
Управном суду приговор и све потребне списе.
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11.1.6. Омогућавање увида у све поднете изборне листе и документацију
поднету уз њих у смислу члана 47. Закона о избору народних посланика
Ко може да изврши увид: Право увида у све поднете изборне листе и
документацију поднету уз њих има сваки подносилац изборне листе,
преко лица које на то овласти.
Када се може извршити увид: Увид се може извршити у року од 48 часова
од дана објављивања збирне изборне листе.
Где се врши увид: Увид се врши у седишту Комисије, у згради Народне
скупштине, Улица краља Милана 14, у Београду.
Садржина захтева за увид: Овлашћено лице подносиоца изборне листе
треба да у писменом облику достави захтев за омогућавање увида у
изборне листе и пратећу документацију, са подацима о лицима која ће
извршити увид, и то: именом и презименом, пребивалиштем и адресом
стана и јединственим матичним бројем грађана. Уз те податке, у захтеву
треба навести у које време се жели извршити увид и у које изборне листе,
односно коју пратећу документацију.
11.1.7. Омогућавање присуствовања штампању, бројању и паковању
гласачких листића и њиховом достављању органима надлежним за
спровођење избора
Комисија благовремено обавештава подносиоце изборних листа о
времену почетка и месту штампања гласачких листића. Истовремено,
Комисија их обавештава да њихови представници имају право да
присуствују штампању, бројању, паковању и достављању гласачких
листића органима за спровођење избора.
Овлашћено лице подносиоца изборне листе треба да у писменом
облику достави обавештење о лицима која ће присуствовати штампању,
бројању и паковању гласачких листића, у којем за сва та лица треба да
наведе следеће податке: име и презиме, пребивалиште и адресу стана и
јединствени матични број грађана.
Представници подносилаца изборних листа, који присуствују
предаји гласачких листића Републичкој изборној комисији и
примопредаји гласачких листића радним телима Комисије, односно
бирачким одборима, морају да имају овлашћење за присуствовање
наведеним радњама.
Подносиоци изборних листа имају право да присуствују предаји
гласачких листића Републичкој изборној комисији у штампарији у којој је
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обављено штампање, бројање и паковање гласачких листића, као и
примопредаји гласачких листића радним телима Комисије у седишту
округа, односно примопредаји гласачких листића бирачким одборима у
седишту града, односно општине.
11.1.8. Омогућавање присуствовања статистичкој обради резултата
избора у Комисији
Овлашћено лице подносиоца изборне листе треба да поднесе
писмени захтев за омогућавање присуствовања статистичкој обради
резултата избора у Комисији, са подацима о лицима која ће присуствовати
обради, и то: именом и презименом, пребивалиштем и адресом стана и
јединственим матичним бројем грађана.
Статистичка обрада резултата избора обавља се у седишту
Комисије, у згради Народне скупштине, Улица краља Милана 14, у
Београду.
11.1.9. Издавање оверене фотокопије записника о раду бирачког одбора
на одређеном бирачком месту
Ко може да затражи издавање оверене фотокопије записника: Право на
добијање оверене фотокопије записника о раду бирачког одбора на
спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на одређеном
бирачком месту припада само подносиоцу оне изборне листе која се не
налази међу четири изборне листе које су освојиле највећи број гласова на
том бирачком месту.
Како се подноси захтев: Овлашћено лице подносиоца изборне листе која
се не налази међу четири изборне листе које су освојиле највећи број
гласова на одређеном бирачком месту, треба да поднесе писмени захтев за
добијање оверене копије записника о раду тог бирачког одбора, са тачним
навођењем броја и адресе бирачког места са којег се жели добити оверена
копија записника.
У ком року се подноси захтев: Рок за подношење захтева је 12 часова од
достављања изборног материјала са бирачког места Комисији.
11.1.10. Омогућавање увида у изборни материјал након гласања у
смислу члана 64. Закона о избору народних посланика
Ко може да изврши увид: Право увида у изборни материјал након
гласања (у изводе из бирачких спискова, записнике бирачког одбора,
записнике Републичке изборне комисије и гласачке листиће) имају
представници подносилаца изборних листа и кандидати за народне
посланике.
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Када се може извршити увид: Увид се може извршити у року од пет дана
од дана одржавања избора.
Где се врши увид: Увид се врши у седишту Комисије, у згради Народне
скупштине, Улица краља Милана 14, у Београду.
Садржина захтева за увид: Уколико увид у изборни материјал жели да
изврши подносилац изборне листе, овлашћено лице тог подносиоца треба
да достави у писменом облику захтев за увид у изборни материјал, са
подацима о лицима која ће извршити увид, и то: именом и презименом,
пребивалиштем и адресом стана и јединственим матичним бројем
грађана. Уз те податке, у захтеву треба навести у које време се жели
извршити увид и у који изборни материјал, односно у материјал са којих
бирачких места.
Уколико увид жели да изврши кандидат за народног посланика, он
у свом писменом захтеву треба да наведе у које време жели да изврши увид
и у који изборни материјал, односно у материјал са којих бирачких места.
11.1.11. Одобравање праћења рада органа за спровођење избора
Коме се може одобрити праћење рада органа за спровођење избора:
Комисија може да одобри праћење рада органа за спровођење избора
домаћим организацијама које су регистроване за праћење избора (домаћи
посматрачи) и заинтересованим представницима страних држава,
међународних организација и невладиних организација (страни
посматрачи).
У ком року се може поднети пријава: Пријава за одобравање праћења
рада органа за спровођење избора подноси се најкасније 10 дана пре дана
одређеног за одржавање избора.
Шта садржи пријава: Пријава за домаће посматраче садржи: назив
организације, навођење да ли се тражи одобрење за праћење рада
Комисије или бирачких одбора, број посматрача, имена и презимена
посматрача, њихове јединствене матичне бројеве грађана, фотографије
посматрача и подручје праћења рада органа за спровођење избора. Уз
пријаву се подноси и акт о регистрацији организације код надлежног
органа.
Пријава за стране посматраче садржи: назив државе, односно
организације из које посматрач долази, навођење да ли се тражи одобрење
за праћење рада Комисије или бирачких одбора, име и презиме страног
посматрача, број путне исправе страног посматрача, његову фотографију
и време његовог боравка у Републици Србији.
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Како Комисија одлучује о поднетим пријавама: Одлуку о давању
сагласности домаћим и страним посматрачима за праћење рада органа за
спровођење избора, Комисија доноси већином гласова чланова у сталном,
односно проширеном саставу.
Пре одлучивања о пријави страних посматрача, Комисија прибавља
мишљење Владе о тој пријави.
Уз одлуку о одобравању праћења рада органа за спровођење избора,
Комисија издаје овлашћење за свако подручје праћења рада органа за
спровођење избора и идентификационе картице за сваког посматрача,
које су посматрачи су дужни да идентификационе картице носе на
видном месту.
Ко сноси трошкове праћења рада органа за спровођење избора:
Трошкове праћења рада органа за спровођење избора, укључујући и
трошкове издавања идентификационих картица, сносе они чији
посматрачи прате изборе.
Комисија је дужна да овлашћеним посматрачима омогући
несметано праћење сваке изборне радње, и да у записницима о свом раду
констатује њихово присуство.
Комисија или бирачки одбор могу да одузму посматрачу
овлашћење и идентификациону картицу ако се посматрач не придржава
правила о одржавању реда на бирачком месту, ако на бирачком месту
користи пејџер, мобилни телефон и друга средства веза и комуникација, а
посебно ако на било који начин покуша да учествује у раду бирачког
одбора.
11.2. Избори за председника Републике
Поступци ради пружања услуга током избора за председника Републике
уређени су Законом о избору председника Републике, Законом о избору
народних посланика и Упутством Републичке изборне комисије за
спровођење Закона о избору председника Републике ("Службени гласник
РС", бр. 118/07, 120/07, 2/08, 6/08 и 11/08).
11.2.1. Пријем предлога кандидата и проглашење кандидата за
председника Републике, на основу предлога који је састављен и поднет
у складу са законом
Ко подноси предлог кандидата: Кандидата за председника Републике
могу да предложе политичка странка која је регистрована у Републици
Србији на дан када је одлука о расписивању избора објављена у
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„Службеном гласнику Републике
странака и група грађана.

Србије“,

коалиција

политичких

Групу грађана писменим споразумом оснива најмање десет бирача
чији потписи морају бити оверени код суда и она не мора да има назив.
Предлог кандидата подноси лице које је на то овластила политичка
странка или коалиција политичких странака, односно група грађана.
Коме и где се подноси предлог кандидата: Предлог кандидата се
подноси дежурном члану Комисије у седишту Републичке изборне
комисије, у згради Народне скупштине, Улица краља Милана 14, у
Београду.
У ком року се подноси предлог кандидата: Предлог кандидата се
подноси најкасније 20 дана пре дана избора.
Шта садржи предлог кандидата: Предлог кандидата садржи:
- назив предлагача кандидата (односно назнаку да кандидата
предлаже група грађана - ако група грађана нема назив),
- име и презиме кандидата,
- пребивалиште кандидата,
- занимање кандидата,
- кандидатов јединствени матични број грађана,
- место и датум подношења предлога кандидата,
- име и презиме и потпис лица које је овлашћено да поднесе предлог
кандидата.
Ако предлог кандидата подноси политичка странка, дужна је да свој
назив наведе према називу из акта о регистрацији.
Шта се доставља уз предлог кандидата: Приликом подношења предлога
кандидата за председника Републике, уз предлог кандидата, истовремено
се подноси и следећа документација:
- писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру за
председника Републике, на обрасцу (на обрасцу који прописује Комисија),
- уверење о држављанству кандидата (на обрасцу надлежног
органа),
- уверење о изборном праву кандидата (на обрасцу који прописује
Комисија или обрасцу општинске управе),
- потврда о пребивалишту кандидата (на обрасцу који прописује
Комисија или обрасцу Министарства унутрашњих послова),
- најмање 10.000 судски оверених потписа бирача који подржавају
предлог кандидата, сложених по азбучном реду презимена бирача (на
обрасцу који прописује Комисија),
- списак бирача који својим потписима подржавају предлог
кандидата, сређен по азбучном реду презимена бирача, израђен у
писменом и у електронском облику тако да списак у оба облика буде
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истоветан, а који потписује лице које је овлашћено да поднесе предлог
кандидата (на обрасцу који прописује Комисија),
- писмено овлашћење лица које је предлагач кандидата овластио да
поднесе предлог кандидата (на обрасцу који прописује Комисија),
- коалициони уговор, ако предлог кандидата подноси коалиција
политичких странака,
- споразум о оснивању групе грађана, ако предлог кандидата
подноси група грађана, са подацима о бирачима који су основали групу
грађана (име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана наведени
према подацима из личне карте), као и уверења о изборном праву за сва
лица која чине групу грађана (на обрасцу који прописује Комисија).
Потписи бирача који су основали групу грађана морају да буду судски
оверени.
Све обрасце који су потребни за подношење предлога кандидата
прописује Комисија и ставља их на располагање у року од три дана од
дана расписивања избора.
У ком року Комисија одлучује о поднетом предлогу кандидата: О
поднетом предлогу кандидата Комисија одлучује у року од 24 часа од
његовог пријема.
Ако Комисија утврди да предлог кандидата испуњава услове,
донеће решење о проглашењу за кандидата за председника Републике.
Ако Комисија утврди да предлог кандидата
благовремено, донеће решење о његовом одбацивању.

није

поднет

Ако Комисија утврди да предлог кандидата садржи недостатке који
су сметња за проглашење за кандидата, донеће закључак којим ће се
предлагачу кандидата наложити отклањање тих недостатака најдоцније у
року од 48 часова од пријема закључка.
Ако Комисија утврди да недостаци предлога кандидата нису
отклоњени у предвиђеном року, донеће у наредних 48 часова решење о
одбијању предлога кандидата.
Наведена решења, односно закључак се подносиоцу изборне листе
достављају без одлагања.
На наведена решења може се поднети приговор Комисији, у року од
24 часа од часа кад је донето решење које се жели оспорити.
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11.2.2. Утврђивање имена лица која постају представници предлагача
кандидата у органима за спровођење избора
Поступање ради пружања ове услуге је истоветно поступању
описаном у тачки 11.1.2.
11.2.3. Решавање по приговорима због повреде изборног права у току
избора или неправилности у поступку предлагања односно избора
Поступање ради пружања ове услуге је истоветно поступању
описаном у тачки 11.1.5.
11.2.4. Омогућавање присуства жребу за утврђивање редног броја
кандидата на листи кандидата за избор председника Републике
Ко има право да присуствује жребу: Право присуства жребу имају
представници предлагача кандидата.
Секретар Комисије дужан је да о времену и месту одржавања жреба
обавести овлашћена лица предлагача кандидата.
Шта садржи пријава: Овлашћено лице предлагача кандидата треба да у
писменом облику достави обавештење о лицу које ће, као представник тог
предлагача, присуствовати жребу, са следећим подацима: име и презиме
тог лица, пребивалиште и адреса стана, јединствени матични број грађана
и контакт-телефон.
11.2.5. Омогућавање увида у све поднете предлоге кандидата и
документацију поднету уз њих у смислу члана 47. Закона о избору
народних посланика, који се сходно примењује и у поступку избора
председника Републике
Поступање ради пружања ове услуге је истоветно поступању
описаном у тачки 11.1.6.
11.2.6. Омогућавање присуствовања штампању, бројању и паковању
гласачких листића и њиховом достављању органима надлежним за
спровођење избора
Поступање ради пружања ове услуге је истоветно поступању
описаном у тачки 11.1.7.
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11.2.7. Омогућавање присуствовања статистичкој обради резултата
избора у Комисији
Поступање ради пружања ове услуге је истоветно поступању
описаном у тачки 11.1.8.
11.2.8. Издавање оверене фотокопије записника о раду бирачког одбора
на одређеном бирачком месту
Поступање ради пружања ове услуге је истоветно поступању
описаном у тачки 11.1.9.
11.2.9. Омогућавање увида у изборни материјал након гласања у смислу
члана 64. Закона о избору народних посланика, који се сходно
примењује и у поступку избора председника Републике
Поступање ради пружања ове услуге је истоветно поступању
описаном у тачки 11.1.10.
11.2.10. Одобравање праћења рада органа за спровођење избора
Поступање ради пружања ове услуге је истоветно поступању
описаном у тачки 11.1.11.
11.3. Вршење надлежности, овлашћења и обавеза на пословима
изборних комисија за скупштине јединица локалне самоуправе на
Косову и Метохији
Поступак ради пружања услуге у вршењу надлежности, овлашћења
и обавеза на пословима изборних комисија за скупштине јединица
локалне самоуправе на Косову и Метохији, уређен је Законом о локалним
изборима.
11.3.1. Попуна упражњеног одборничког места, са издавањем уверења о
избору за одборника
Ко подноси обавештење којем кандидату са изборне листе се додељује
упражњени мандат одборника: Обавештење о томе којем кандидату са
изборне листе се додељује упражњени мандат одборника подноси
овлашћено лице подносиоца са чије изборне листе је био изабран
одборник коме је мандат престао пре истека времена на које је изабран.
У случају да на изборној листи са које је био изабран одборник којем
је мандат престао пре истека времена на које је изабран, нема више
кандидата за које подносилац изборне листе није добио мандат, мандат
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припада подносиоцу изборне листе који има следећи највећи количник а
за њега није добила мандат.
Коме и где се подноси обавештење: Обавештење се подноси непосредно
у седишту Комисије, односно писарници у згради Народне скупштине,
Улица краља Милана 14, у Београду.
У ком року се подноси обавештење: Није прописан рок у којем
подносилац изборне листе треба да Комисији достави обавештење о томе
којем кандидату са изборне листе се додељује упражњени мандат
одборника.
Шта садржи обавештење: Обавештење треба да садржи лично име и
редни број кандидата са изборне листе коме се додељује упражњени
мандат одборника.
Уз обавештење, обавезно се прилаже и писмена сагласност
кандидата да прихвата мандат одборника.
У ком року Комисија попуњава упражњено одборничко место: Није
прописан рок у којем Комисија мора да попуни упражњено одборничко
место. По правилу, попуна се врши без одлагања, а након пријема
обавештења скупштине јединице локалне самоуправе да је одборнику
престао мандат пре истека времена на које је изабран и пријема
обавештења овлашћеног лица подносиоца изборне листе којем припада
упражњени мандат о томе ком кандидату се тај мандат додељује.
Новом одборнику Комисија издаје уверења о избору за одборника.
11.4. Омогућавање приступа информацијама од јавног значаја
Поступак ради пружања ове услуге описан је у тачки 21.
Информације о подношењу захтева за приступ информацијама.
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12. Преглед података о пруженим услугама
12.1. Подаци о пруженим услугама у 2009. години
12.1.1. Приликом извршавања обавеза и овлашћења у спровођењу
надлежности у вези са избором народних посланика, Комисија је током
2009. године пружала услугу описану у тачки 11.1.4. - Попуна упражњеног
посланичког места, са издавањем уверења о избору за народног
посланика.
У току 2009. године, Комисија је извршила попуну четири упражњена
посланичка места у Народној скупштини и издала четири уверења новим
народним посланицима о избору за народног посланика. О извршењу
наведене обавезе, Комисија је Народној скупштини поднела три извештаја.
12.1.2. Приликом извршавања обавеза и овлашћења у спровођењу
надлежности на пословима изборних комисија за скупштине јединица
локалне самоуправе на Косову и Метохији, Комисија је током 2009. године
пружала услугу описану у тачки 11.3.1. - Попуна упражњеног
одборничког места, са издавањем уверења о избору за одборника.
У току 2009. године, Комисија је извршила попуну 80 упражњених
одборничких места у 18 скупштина јединица локалне самоуправе на
територији Косова и Метохије и издала 80 уверења новим одборницима о
избору за одборника. О извршењу наведене обавезе, Комисија је
скупштинама јединица локалне самоуправе поднела 32 извештаја.
12.1.3. У 2009. години, Републичка изборна комисија је примила 16 захтева
за приступ информацијама од јавног значаја.
1) Од тог броја, по четири захтева су упутили грађани, јавна гласила
(дневни листови Правда, Блиц, Курир и Прес) и једно удружење грађана
(Транспарентност Србија), три захтева је доставио државни орган (Одбор
за решавање о сукобу интереса) и један захтев је доставила политичка
странка (односно Посланичка група „Напред Србијо“ у Народној
скупштини).
2) Потпуно или делимично је усвојено осам захтева, један је одбијен, док о
седам захтева није решено, с обзиром на тешкоће у функционисању
Комисије почетком 2009. године након што су, непосредно након
именовања, оставке на чланство у њој поднели председник, пет чланова и
седам заменика чланова.
3) Током 2009. године, Комисији је ради изјашњења достављено седам
жалби на поступање Комисије по Закону о слободном приступу
информацијама од јавног значаја. Две од тих седам жалби су се односиле
на захтеве за приступ информацијама од јавног значаја поднете током
2008. године. Три жалбе су поднете јер жалилац није био задовољан
добијеним одговором, док су четири жалбе поднете због недобијања
тражених информација.
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4) Комисија у 2009. години није наплаћивала накнаду за остваривање
права на приступ информацијама од јавног значаја.
12.2. Подаци о пруженим услугама у 2010. години
12.2.1. Приликом извршавања обавеза и овлашћења у спровођењу
надлежности у вези са избором народних посланика, Комисија је током
2010. године пружала услугу описану у тачки 11.1.4. - Попуна упражњеног
посланичког места, са издавањем уверења о избору за народног
посланика, као и услугу описану у тачки 11.1.5. - Решавање по
приговорима због повреде изборног права у току избора или
неправилности у поступку предлагања односно избора.
У току 2010. године, Комисија је извршила попуну шест упражњених
посланичких места у Народној скупштини и издала шест уверења новим
народним посланицима о избору за народног посланика. О извршењу
наведене обавезе, Комисија је Народној скупштини поднела шест
извештаја.
У току 2010. године, Комисија је донела два решења о поднетим
приговорима-захтевима. Једним решењем је приговор одбијен као
неоснован, а другим је приговор-захтев одбачен као недозвољен. По оба
решења се водио спор пред Управним судом, који је обе жалбе одбио као
неосноване.
12.2.2. Приликом извршавања обавеза и овлашћења у спровођењу
надлежности на пословима изборних комисија за скупштине јединица
локалне самоуправе на Косову и Метохији, Комисија је током 2010. године
пружала услугу описану у тачки 11.3.1. - Попуна упражњеног
одборничког места, са издавањем уверења о избору за одборника.
У току 2010. године, Комисија је извршила попуну 61 упражњеног
одборничког места у 13 скупштина јединица локалне самоуправе на
територији Косова и Метохије и издала 61 уверење новим одборницима о
избору за одборника. О извршењу наведене обавезе, Комисија је
скупштинама јединица локалне самоуправе поднела 31 извештај.
12.2.3. У 2010. години, Републичка изборна комисија је примила три
захтева за приступ информацијама од јавног значаја.
1) Од тог броја, један захтев је упутио грађанин, један захтев Савет Владе за
борбу против корупције и један јавно гласило (РТВ Б92).
2) Сва три захтева су потпуно усвојена.
3) Током 2010. године Комисији није достављена на изјашњење ниједна
жалба на поступање Комисије по захтевима за приступ информацијама од
јавног значаја.
4) Током 2010. године, Комисија је примила два решења Повереника за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности и по оба је
поступљено у потпуности.
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5) Комисија у 2010. години није наплаћивала накнаду за остваривање
права на приступ информацијама од јавног значаја.
12.3. Подаци о пруженим услугама у 2011. години (01.01.2011-31.08.2011.
године)
12.3.1. Приликом извршавања обавеза и овлашћења у спровођењу
надлежности у вези са избором народних посланика, Комисија је током
2011. године пружала услугу описану у тачки 11.1.4. - Попуна упражњеног
посланичког места, са издавањем уверења о избору за народног
посланика.
У току 2011. године, Комисија је извршила попуну четири упражњена
посланичка места у Народној скупштини и издала четири уверења новим
народним посланицима о избору за народног посланика. О извршењу
наведене обавезе, Комисија је Народној скупштини поднела четири
извештаја.
12.3.2. Приликом извршавања обавеза и овлашћења у спровођењу
надлежности на пословима изборних комисија за скупштине јединица
локалне самоуправе на Косову и Метохији, Комисија је током 2011. године
пружала услугу описану у тачки 11.3.1. - Попуна упражњеног
одборничког места, са издавањем уверења о избору за одборника.
У току 2011. године, Комисија је извршила попуну 11 упражњених
одборничких места у шест скупштина јединица локалне самоуправе на
територији Косова и Метохије и издала 11 уверењa новим одборницима о
избору за одборника. О извршењу наведене обавезе, Комисија је
скупштинама јединица локалне самоуправе поднела осам извештаја.
12.3.3. У 2011. години, Републичка изборна комисија је примила један
захтев за приступ информацијама од јавног значаја.
1) Тај захтев је упутило удружење грађана
2) Захтев је усвојен у потпуности.
3) Током 2011. године Комисији није достављена на изјашњење ниједна
жалба на поступање Комисије по захтевима за приступ информацијама од
јавног значаја.
4) Током 2011. године, Комисија није примила ниједно решење нити
закључак Повереника за информације од јавног значаја и заштиту
података.
5) Комисија у 2011. години није наплаћивала накнаду за остваривање
права на приступ информацијама од јавног значаја.
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13. Подаци о приходима и расходима

Економска
класификација

13.1. Преглед планираних, одобрених и утрошених буџетских средстава
у 2009. години

416132
416
421111
421121
421411
421414
421619
421
422111
422121
422131

422194
422211
422221
422231
422299
422
423191
423419
423711
423911
423

ПЛАНИРАНА-ОДОБРЕНА
СРЕДСТВА У БУЏЕТУ РС ЗА 2009.
ГОДИНУ
Врста расхода

Накнаде за рад у
органима за
спровођење избора
Остали посебни
расходи
Трошкови платног
промета
Трошкови
банкарских услуга
ПТТ трошкови
Услуге мобилне
телефоније
Закуп простора за
гласање
Стални трошкови
Дневнице за сл.пут у
земљи
Превоз средствима
јавног саобраћаја
Смештај на
службеном путу у
земљи
Накнаде трошк.
превоза приватним
возилом
Дневнице за сл.пут у
иностранство
Трошкови превоза на
сл.путу у
иностранство
Смештај на сл.путу у
иностранству
Остали трошкови за
сл.пут у иностр.
Трошкови путовања

Услуге по уговору
Админ. материјал

426411

Гориво,бензин
Материјал за посебне
намене
Материјали

426

17,410,000

За
спровођење
избора

13,916,000

Укупно
пренета
средства

31,326,000

Укупно

Утрошена
средства за
редован
рад

17,514,964

29,417,483

11,902,519

17,514,964

29,417,483

153,558

58,235

211,792

0

1,500

1,500

346,371

69,000

5,400,000

1,420,000

2,000,000

2,120,000

7,400,000

1,940,000

50,000

760,000

810,000

23,860,000

19,736,000

43,596,000

509,203

415,387

406,105

821,492

880,737

296,444

1,177,181

15,000

15,000

440,954

440,954

1,212,886

109,517

1,322,403

0

26,599

26,599

0

208,535

208,535

0

94,753

94,753

0

12,011

12,011

2,549,577

747,860

3,297,437

4,480

4,480

474,199

474,199
16,535

269,972

16,535

750,551

1,900
1,640,000

38.75

44.56

1,900

734,016
123,032

123,032

81,831

81,831

19,600

19,600

224,463
15,825,962

93.91

69,000

253,437

300,000

% извршених
расхода у
односу на
план

29,997

162,833

700,000

Укупно
утрошена
средства
у 2009.год.

11,902,519

29,997

Остале админ. услуге
Услуге штампања
избор. материјала
Трошкови
репрезентације
Остале опште услуге

426111

426911

За
редован
рад

Укупно
утрошена
средства за
изборе у
2009.год.*

38.69

0

224,463

27.71

18,685,464

34,511,425

79.16

*Ова колона је детаљније приказана у табели у оквиру тачке 13.1.1.
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13.1.1. Преглед укупних средстава утрошених за спровођење избора у
2009. години
Екон.
класиф.

416132
416
421111
421121
421411
421414
421619
421
422111
422121
422131
422194
422211
422221
422231
422299
422
423191
423419
423711
423911
423
426111
426411
426911
426

Избори: Пећ и Приштина
Врста расхода

Накнаде за рад у
органима за
спровођење избора
Остали посебни
расходи
Трошкови платног
промета
Трошкови банкарских
услуга
ПТТ трошкови
Услуге мобилне
телефоније
Закуп простора за
гласање
Стални трошкови
Дневнице за сл.пут у
земљи
Превоз средствима
јавног саобраћаја
Смештај на службеном
путу у земљи
Накнаде трошк.
превоза приватним
возилом
Дневнице за сл.пут у
иностранство
Трошкови превоза на
сл.путу у иностранство
Смештај на сл.путу у
иностранству
Остали трошкови за
сл.пут у иностр.
Трошкови путовања
Остале админ. услуге
Услуге штампања
избор. материјала
Трошкови
репрезентације
Остале опште услуге
Услуге по уговору
Административни
материјал
Гориво,бензин
Материјал за посебне
намене
Материјали
Укупно

Утрошено
РИК

Избори: Лепосавић

Утрошено
ОИК

Укупно
утрошено

Утрошено
РИК

Утрошено
ОИК

Укупно
утрошено

2,679,674

4,620,655

7,300,329

2,930,589

1,671,601

4,602,190

11,902,519

2,679,674

4,620,655

7,300,329

2,930,589

1,671,601

4,602,190

11,902,519

153,558

0

153,558

0

153,558

0

0

2,500

2,500

29,997

46,036

67,450

162,833

24,000

24,000

69,000

72,536

93,950

415,387

241,007

880,737

0

15,000

27,497
95,383

248,941

95,383
45,000

72,497

321,437

21,414

639,730

241,007

15,000
294,504

1,295,082

53,000

294,504

146,450

146,450

440,954

413,848

799,038

799,038

1,212,886

0

0

0

0

0

0

0

0

1,186,495

2,549,577

0

4,480

141,536

474,199

62,062

253,437

0

1,900

19,220

203,598

734,016

1,363,082

4,480

4,480

67,586

1,900
458,352

15,000

68,000

332,663
123,789

21,414

45,000

639,730

360,848

27,497

1,186,495

332,663

141,536

191,375

42,842

0

19,220

1,900
72,066

530,418

184,378

79,232

79,232

43,800

43,800

123,032

56,351

56,351

25,480

25,480

81,831

19,600

19,600

19,600
0

135,583

135,583

19,600

69,280

88,880

4,682,048

4,968,800

9,650,849

4,342,476

1,832,637

6,175,113
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13.2. Преглед планираних и одобрених буџетских средстава у 2010.
години
Планирана и одобрена средства у Буџету РС
за 2010.годину
Економска
класификација

Опис

1

413132

413
416132

416

2

Паркирање

Накнаде у натури
Накнаде члановима комисија

Накнаде члановима комисија
Трошкови платног промета

421411

Телефон, телекс и телефакс

421414

Услуге мобилног телефона

421421

Доставе обавештења бирачима

421619

Закуп осталог простора

422111
422121
422131
422194

3

4

Стални трошкови
Трошкови дневница за службена
путовања у земљи
Трошкови превоза за службенма
путовања у земљи
Трошкови смештаја
Накнада за употребу
аутомобила

Укупно
планиранаодобрена
средства
5=3+4

100,000.00

100,000.00
14,952,000.00
14,952,000.00

0.00
0.00
8,470,000.00
8,470,000.00

23,422,000.00
23,422,000.00

100,000.00

170,000.00

270,000.00

528,000.00

200,000.00

728,000.00

100,000.00

100,000.00

628,000.00

470,000.00

1,098,000.00

150,000.00

700,000.00

100,000.00

0.00

сопственог

422211

Трошкови дневница за
путовање у иностранство

службено

422221

Трошкови
превоза
за
путовање у иностранство

службено

422231

Трошкови смештаја на
путовању у иностранство

службеном

422299

Остали
трошкови
на
путовању у иностранство

службеном

422

За
спровођење
избора

100,000.00

421111

421

За редован
рад РИК-а

Трошкови путовања

0.00

5,000.00
350,000.00

340,000.00

500,000.00

455,000.00

100,000.00

5,000.00
690,000.00
955,000.00
100,000.00

180,000.00

180,000.00

150,000.00

150,000.00

20,000.00
1,450,000.00

850,000.00

20,000.00
1,500,000.00

2,950,000.00

423191

Остале административне услуге

115,000.00

115,000.00

423419

Остале услуге штампања

350,000.00

350,000.00

423711

Репрезентација

350,000.00

370,000.00

423911

Остале опште услуге

85,000.00

85,000.00

423

Услуге по уговору

20,000.00

900,000.00

920,000.00

426111

Канцеларијски материјал

10,000.00

100,000.00

110,000.00

426411

Бензин

200,000.00

200,000.00

426911

Потрошни материјал

50,000.00

20,000.00

426

Материјали

10,000.00

350,000.00

50,000.00
360,000.00

462121

Контрибуције

110,000.00

0.00

110,000.00

Контрибуције

110,000.00

0.00

110,000.00

17,270,000.00

11,690,000.00

28,960,000.00

426

Укупно:
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13.3. Преглед утрошених средстава у 2010. години

Економска
класифика
ција

Опис

1

2

413132

413
416132

416
421111
421411
421414
421421
421619

421
422111

422121
422131
422194
422211

422221

422231

422299

422

Утрошена средства за изборе у
2010.години
Укупно
Утрошена
Утрошена
утрошена
средствасредства у
средства
општинске
седишту
за
изборне
РИК-а
спровођењ
комисије
е избора
6

7

8=6+7

Утрошена
средства за
редован рад
РИК-а

Укупно
утрошена
средства у
2010.годин
и

%
извршења
(10:5)

9

10=8+9

11

Паркирање

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Накнаде у натури

0.00

0.00
2,912,538.0
0
2,912,538.0
0

0.00
4,633,186.3
0
4,633,186.3
0

0.00

0.00
82.68

14,733,000.00

0.00
19,366,186.
30
19,366,186.
30

47,771.69

47,771.69

42,226.28

89,997.97

33.33

Накнаде
комисија

члановима

Накнаде
комисија

члановима

1,720,648.30
1,720,648.30

Трошкови платног промета
Телефон,
телекс
и
телефакс
Услуге мобилног телефона
Доставе
обавештења
бирачима
Закуп осталог простора

10,990.90

Стални трошкови

25,990.90

0.00
105,878.00

15,000.00

Трошкови
дневница
за
службена
путовања
у
земљи
Трошкови
превоза
за
службенма
путовања
у
земљи
Трошкови смештаја
Накнада
за
употребу
сопственог аутомобила
Трошкови
дневница
за
службено
путовање
у
иностранство
Трошкови
превоза
за
службено
путовање
у
иностранство
Трошкови
смештаја
на
службеном
путовању
у
иностранство
Остали
трошкови
на
службеном
путовању
у
иностранство

Трошкови путовања

14,733,000.00

116,868.90

82.68

0.00
450,000.00

566,868.90

77.87

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15.00

671,866.87

61.19

153,649.69

179,640.59

297,145.00

297,145.00

492,226.28

331,336.00
34,191.00

1,620.00

1,620.00

236,600.00

236,600.00

379,636.00

379,636.00

38.98
1,620.00
32.40

19,700.00
324,799.00

0.00

256,300.00

37.14

704,435.00

73.76

133,788.85
133,788.85

0.00

133.79
57,016.00

57,016.00
0.00

31.68
133,383.00

133,383.00
0.00

88.92
22,323.15

22,323.15
0.00

915,001.00

915,001.00

725,201.00

111.62
1,640,202.0
0

55.60

423419

Остале
административне
услуге
Остале услуге штампања

423711

Репрезентација

423911

Остале опште услуге

423

Услуге по уговору

33,380.00

378,577.00

411,957.00

426111

Канцеларијски материјал

36,629.00

35,217.34

71,846.34

71,846.34

65.31

426411

Бензин

500.00

500.00

0.25

426911

Потрошни материјал

0.00

0.00

423191

33,380.00

0.00

0.00

250,723.00

250,723.00

250,723.00

71.64

107,854.00

141,234.00

155,515.00

42.03

20,000.00

20,000.00

20,000.00

23.53

426,238.00

46.33

500.00

14,281.00
14,281.00

0.00

426

Материјали

37,129.00

35,217.34

72,346.34

0.00

72,346.34

0.00
20.10

462121

Контрибуције

0.00

0.00

0.00

119,394.28

119,394.28

108.54

Контрибуције

0.00

0.00
4,394,983.0
3

0.00
6,212,131.2
3

119,394.28

119,394.28
22,296,233.
79

108.54

426

Укупно:

1,817,148.20

16,084,102.56
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421111

421411

421414

Трошкови у седишту
РИК-а

35,217.34

Свега:

35,217.34

0.00

47,771.69

0.00

105,878.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,771.69

421421

Закуп простора

Достава обавештења бирачима преко
ПТТ

Услуге мобилног телефона

426411

Телефонске
услуге

426111

Трошкови платног промета

Превоз изборног материјала

Град/
Општина

Канцеларијски
материјал

13.3.1 Преглед средстава утрошених за спровођење избора у 2010.
години по корисницима и економским класификацијама

421619

105,878.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Нови Сад
Свега:
Крагујевац

1,000.00

Свега:

1,000.00

Краљево

2,008.10
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

Свега:

0.00

Ниш

500.00

2,008.10
1,688.70
1,688.70

3,000.00
Свега:

3,000.00

Косовска Митровица

13,729.00

Звечан

0.00
0.00

576.00
0.00

0.00

0.00

0.00

576.00

6,000.00

0.00
3,000.00

3,000.00

718.10

Кос.митровачки
округ
Свега:

16,729.00

Ново Брдо
Кос.поморавски
округ

0.00

0.00

6,000.00

0.00

718.10

15,900.00

Свега:

3,000.00
12,000.00

15,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Палилула
Свега:
Републички завод за
статистику
Свега:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Укупно:

71,846.34

500.00

47,771.69

6,000.00

105,878.00

4,990.90

15,000.00
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Репрезентација/ Угоститељске услуге

422194

423711

423419

423911

297,145.00

1,620.00

236,600.00

379,636.00

107,854.00

250,723.00

20,000.00

Свега:

297,145.00

1,620.00

236,600.00

379,636.00

107,854.00

250,723.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Свега:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Свега:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Остале опште услуге

Надокнада закоришћење сопственог
аутомобила

422131

Остале услуге штампања

Трошкови превоза
422121

Хотелски смештај

Дневнице
422111

Трошкови
у
седишту РИК-а

Град/
Општина

Нови Сад
Свега:
Крагујевац
Свега:
Краљево
Ниш
Косовска
Митровица

22,280.00

Звечан
Кос.митровачки
округ
Свега:

0.00

0.00

0.00

0.00

Ново Брдо
Кос.поморавски
округ
Свега:

22,280.00
11,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Палилула
Свега:
Републички
завод
за
статистику
Свега:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Укупно:

297,145.00

1,620.00

236,600.00

379,636.00

141,234.00

250,723.00

20,000.00
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Председника и заменика

Сталног састава

Проширеног састава

416132

416132

416132

416132

416132

Трошкови
у
седишту РИК-а

2,912,538.00

Свега:

2,912,538.00

Крагујевац
Свега:

4,394,983.03

0

0

0.00

5,000

4,000

9,000

27,000.00

45,000.00

0.00

5,000

4,000

9,000

27,000.00

45,000.00

2,000.00

5,000

4,000

15,000

28,500.00

57,508.10

2,000.00

5,000

4,000

15,000

28,500.00

57,508.10

5,000

4,000

9,000

31,500.00

51,688.70

5,000

4,000

9,000

31,500.00

51,688.70

5,000

4,000

37,500

Краљево
Свега:

4,394,983.03
0

Нови Сад
Свега:

УКУПНО
ТРОШАК

Радно тело/ Начелници општинских
управа, управних округа

Град/
Општина

Накнаде за рад ангажованих лица

Наканаде за рад у бирачким одборима

0.00

Ниш
Свега:

0.00

5,000

4,000

37,500

Косовска
Митровица

16,500.00

5,000

86,000

930,000

5,000

4,000

12,000

Звечан
Кос.митровачки
округ

50,076.00
0.00

50,076.00
1,082,509.00

30,000.00

54,718.10
30,000.00

30,000

Свега:

16,500.00

40,000

90,000

942,000

30,000.00

1,167,227.10

Ново Брдо
Кос.поморавски
округ

4,648.30

5,000

36,000

108,000

81,000.00

273,648.30

Свега:

4,648.30

Палилула
Свега:
Републички
завод
за
статистику

30,000.00

30,000

0.00

35,000

36,000

108,000

81,000.00

5,000

4,000

33,000

5,000

4,000

33,000

0.00

100,000.00

146,000.00

1,153,500.00

198,000.00

42,000.00
42,000.00

100,000.00

Свега:

100,000.00

Укупно:

3,035,686.30
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4131

Паркирање

4161

Накнада за редован рад
РИК-а

4211

Трошкови платног промета

4214
4221
4222
4237
4261
4621

Услуге комуникацијамоб.тел.
Трошкови путовања у
земљи
Трошкови путовања у
иностранство
Репрезентација
Административни
материјал
Контрибуција међ. удр.
европских изборних
функционера
Укупно

Планирана
средства у
односу на (%)
Одобрена
Законом за
2010.
Утрошена
2010.
године

План за
2011.
годину

Утрошена
средства у
периоду јануарјун 2010. године

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Опредељена
средства за
редован рад
Законом о буџету
за 2010. годину

Економска класификација

13.4. Планирана и одобрена средства за 2011. годину

10,000.00

100,000.00

0.00

10.00

0.00

14,952,000.00

14,952,000.00

7,365,000.00

100.00

101.51

50,000.00

100,000.00

19,001.40

50.00

131.57

550,000.00

528,000.00

180,000.00

104.17

152.78

1,000,000.00

1,000,000.00

124,014.00

100.00

403.18

1,000,000.00

450,000.00

72.17

222.22

0.00

35,000.00

20,000.00

19,638.00

175.00

89.11

10,000.00

10,000.00

0.00

100.00

0.00

120,000.00

110,000.00

0.00

109.09

0.00

17,727,000.00

17,270,000.00

7,707,725.57

102.65

115.00

НАПОМЕНА: Средства за рад Републичке изборне комисије обезбеђују су
законом о буџету Републике Србије у оквиру Раздела 1. Глава 1.1. Народна
скупштина - Стручне службе

14. Подаци о јавним набавкама
1. Комисија у 2009. и 2010. години није планирала јавне набавке,
нити спроводила поступке јавних набавки.
2. Комисија не планира набавке у 2011. години.

15. Подаци о државној помоћи
Комисија није додељивала, нити планира доделу средстава другим
лицима (нпр. одређене категорије привредних субјеката или
становништва) по било ком основу (нпр. трансфери, субвенције, дотације,
донације, учешће у финансирању пројеката, кредити под повлашћеним
условима, ослобађање од плаћања накнада, уступање земљишта,
повлашћене цене закупа итд).
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16. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим
примањима
16.1. Чланови Комисије
Члановима Комисије и њиховим заменицима припада накнаду за
рад у Републичкој изборној комисији, чији износ утврђује Комисија
посебном одлуком.
Одлуком о накнадама и другим трошковима везаним за рад
Републичке изборне комисије 02 Број 120-163/09 од 15. јула 2009. године,
утврђено је да председнику, заменику председника, секретару и заменику
секретара, члановима и заменицима чланова Комисије припада месечна
накнада у износу од 30.000,00 динара, с тим да се та накнада председнику,
заменику председника, секретару и заменику секретара Комисије увећава
30%, тако да износи 39.000,00 динара.
Истом одлуком је утврђено да председнику, заменику председника,
секретару и заменику секретара Комисије припада накнада за коришћење
мобилног телефона за службене потребе у месечном износу од 2.000,00
динара, а члановима и заменицима чланова у месечном износу од 1.000,00
динара.
16.2. Запослени у Служби Народне скупштине
Одлуком о накнадама и другим трошковима везаним за рад
Републичке изборне комисије од 15. јула 2009. године, утврђено је да
запосленима из Службе Народне скупштине који су, у складу са Законом о
избору народних посланика и Одлуком о организацији и раду Службе
Народне скупштине Републике Србије, ангажовани за обављање
организационих, стручних, финансијско-материјалних, административнотехничких и других послова за потребе Комисије, припада накнада за рад,
чији износ утврђује секретар Комисије, према учинку и времену
проведеном на пословима за потребе Комисије, водећи рачуна да њена
висина не може бити већа од износа месечне накнаде члана Комисије.
О исплаћеним накнадама запосленима из Службе Народне
скупштине који су ангажовани за обављање послова за потребе Комисије,
секретар Комисије подноси извештај Комисији на првој наредној седници.
Ангажованим запосленима којима су утврђена посебна задужења у
оквиру послова Комисије, одобрено је право на покриће трошкова
коришћења сопствених мобилних телефона у износу од 1.000,00 динара
(четири запослена).
Ради обављања послова за потребе редовног рада Комисије, из
Службе Народне скупштине је у јуну 2011. године било ангажовано 15
запослених, којима су исплаћене накнаде у износу од 3.000,00 динара (шест
запослених), 6.000,00 динара (један запослени), 8.000,00 динара (четири
запослена), односно 11.000,00 динара (четири запослена).
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Напомена:
До доношења Одлуке о накнадама и другим трошковима везаним за
рад Републичке изборне комисије 15. јула 2009. године, на снази је била
Одлука о накнадама и другим трошковима везаним за рад Републичке
изборне комисије 02 број 120-2517/07 од 12. децембра 2007. године, којом је
накнада за рад члановима Комисије била утврђена у висини 80% нетоплате народног посланика на сталном раду у Народној скупштини
Републике Србије, што је износило 60.707,00 динара. Председнику,
заменику председника, секретару и заменику секретара Републичке
изборне комисије та накнада је припадала у износу увећаном за 30%,
односно 78.919,00 динара.
У поступку спровођења избора за одборнике Скупштине града
Приштине и Скупштине општине Пећ, одржаних 16, 23. и 30. августа 2009.
године, Комисија је 25. јула 2009. године донела Одлуку о накнадама и
другим трошковима везаним за рад Републичке изборне комисије на
спровођењу избора за одборнике Скупштине града Приштине и
Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године.
Том одлуком је председнику, секретару и члановима Комисије у
сталном саставу и њиховим заменицима, утврђена месечна накнада за рад
у Комисији на спровођењу избора за одборнике Скупштине града
Приштине и Скупштине општине Пећ, у износу од 20.000,00 динара, почев
од дана доношења Одлуке Комисије о спровођењу избора за одборнике
Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, односно 29. јуна
2009. године.
Члановима и заменицима чланова Републичке изборне комисије у
проширеном саставу, наведена накнада припадала је од дана њиховог
именовања у Републичку изборну комисију.
У поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине
Лепосавић, одржаних 29. новембра и 06. децембра 2009. године, Комисија
је 15. октобра 2009. године донела Одлуку о накнадама и другим
трошковима везаним за рад Републичке изборне комисије на спровођењу
избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаних за 29.
новембар 2009. године.
Том одлуком је председнику, секретару и члановима Комисије у
сталном саставу и њиховим заменицима, утврђена месечна накнада за рад
у Комисији на спровођењу избора за одборнике Скупштине општине
Лепосавић, у износу од 20.000,00 динара, почев од дана доношења Одлуке
Комисије о спровођењу избора за одборнике Скупштине општине
Лепосавић, односно 28. септембра 2009. године.
Члановима и заменицима чланова Републичке изборне комисије у
проширеном саставу, наведена накнада припадала је од дана њиховог
именовања у Републичку изборну комисију.
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У поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине
Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, одржаних 30. маја
2010. године, Комисија је 21. априла 2010. године донела Одлуку о
накнадама и другим трошковима везаним за рад Републичке изборне
комисије на спровођењу избора за одборнике Скупштине општине
Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30.
мај 2010. године.
Том одлуком је председнику, секретару и члановима Комисије у
сталном саставу и њиховим заменицима, утврђена месечна накнада за рад
у Комисији на спровођењу избора за одборнике Скупштине општине
Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, у износу од
20.000,00 динара, почев од дана доношења Одлуке Комисије о спровођењу
избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и
Скупштине општине Ново Брдо, односно 07. априла 2010. године.
Члановима и заменицима чланова Републичке изборне комисије у
проширеном саставу, наведена накнада припадала је од дана њиховог
именовања у Републичку изборну комисију.
Свим трима одлукама о накнадама и другим трошковима везаним
за рад Републичке изборне комисије на спровођењу избора за одборнике
Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, Скупштине
општине Лепосавић, односно Скупштине општине Косовска Митровица и
Скупштине општине Ново Брдо, било је предвиђено да се запосленима у
Служби Народне скупштине и другим лицима ангажованим за потребе
Комисије на обављању стручних, организационих, финансијскоматеријалних, административно-техничких и других послова у
спровођењу наведених избора, исплаћује накнада чију висину утврђује
секретар Комисије у складу са оствареним увидом у сложеност, обим и
квалитет обављених послова, водећи рачуна да та накнада не пређе износ
накнаде утврђен за чланове Комисије, а уз претходну сагласност Комисије.
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17. Подаци о средствима рада
17.1. Непокретности
Комисија не поседује никакву непокретну имовину. У складу са
чланом 35. Закона о избору народних послова, услове за њен рад је
обезбедила Народна скупштина, тиме што је у згради Народне скупштине
у Улици краља Милана 14 обезбедила три канцеларије које су на
располагању Комисији.
17.2. Опрема Комисије
Комисија не поседује никакву покретну имовину, односно опрему.
17.3. Опрема других власника
Народна скупштина је за потребе редовног рада Комисије
обезбедила следећу покретну имовину, односно опрему:
- пет радних столова са покретним касетама,
- пет радних фотеља,
- три клуб столова,
- седам клуб фотеља,
- две столице,
- два стола за телефон,
- два трокрилна ормана,
- једна стаклена витрина,
- једна витрина,
- три сплит-система,
- телевизор „Нео“,
- четворосед,
- четири телефона „Linksys“,
- два телефона „Panasonic“, и
- један факс „Panasonic“.
Запослени у Служби Народне скупштине који су ангажовани на
обављању послова за потребе Комисије користе рачунарску опрему која
им је додељена за рад у Народној скупштини.
17.4. Подаци о средствима добијеним из међународне и друге сарадње и
помоћи
Комисија не поседује никаква средства добијена из међународне
или друге сарадње и помоћи.
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18. Чување носача информација
Информације које поседује Комисија постоје искључиво у писменом
облику (папиру).


Изборни материјал: у магацину Народне скупштине Републике
Србије у Београду, Улица краља Милана 14 и магацину привредног
друштва „Папир сервис ФХБ“ д.о.о. (на основу уговора које је
Комисија закључила са Фабриком картона „Умка“ а.д.),



Архива са предметима: у Писарници Народне
Републике Србије у Београду, Улица краља Милана 14,



Документација о раду Комисије: у Писарници Народне
скупштине Републике Србије у Београду, Улица краља Милана 14,



Финансијска документа о плаћању за потребе Републичке изборне
комисије, укључујући и документацију о обрачуну и исплати
накнада, у Сектору за финансијско материјалне послове Народне
скупштине Републике Србије, Улица краља Милана 14.

скупштине

Прописима о раду Комисије није превиђено, односно уређено
чување материјала у електронском, магнетном, односно дигиталном
запису.
Завођење, евидентирање и архивирање информација које поседује
Комисија врши се у складу са прописима којима је уређено канцеларијско
пословање органа државне управе, с тим да се поступање са изборним
материјалом заснива и на Закону о избору народних посланика.
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19. Врсте информација у поседу
 Изборни материјал (записници о раду бирачких одбора на спровођењу
гласања и утврђивању резултата гласања, гласачки листићи,
контролни листови за проверу исправности гласачке кутије, изводи из
бирачког списка, потврде о изборном праву за гласање ван бирачког
места),
 Документација о раду Комисије (записници седница Комисије и
стенографске белешке, односно преписи тонских снимака седница
Комисије),
 Изборне листе кандидата за народне посланике,
 Решења о утврђивању Збирне изборне листе за избор народних
посланика,
 Предлоге кандидата за председника Републике,
 Листе кандидата за председника Републике,
 Записнике о раду Комисије на утврђивању резултата избора,
 Упутства за спровођење избора,
 Објашњења за примену закона,
 Правила о раду бирачких одбора,
 Правила за утврђивање редног броја кандидата за председника
Републике на листи кандидата,
 Решења о одређивању бирачких места,
 Извештаји о укупним резултатима избора,
 Извештаји о спроведеним изборима,
 Одлуке о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и
другог изборног материјала за спровођење избора,
 Одлуке о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа
за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима,
 Одлуке о облику и изгледу гласачких листића,
 Одлуке о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији,
 Одлуке о утврђивању коначног броја бирача у Републици Србији,
 Одлуке којим се домаћим и страним посматрачима одобрава праћење
рада органа за спровођење избора за народне посланике,
 Одлуке о накнадама за рад у органима за спровођење избора,
 Одлуке о накнадама материјалних и других трошкова за спровођење
избора,
 Предмети о поступцима јавних набавки,
 Приговори и решења по приговорима због повреде изборног права у
току избора или неправилности у поступку предлагања односно
избора,
 Остала изборна акта (одлуке, решења, и др.),
 Акта (предмети) физичких или правних лица, државних органа и
међународних организација,
 Рачуноводствено-књиговодствена документација настала у раду
Комисије.
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20. Врсте информација којима Републичка изборна комисија
омогућава приступ
Комисија ће омогућити приступ свим информацијама које су
настале у раду или у вези са радом Комисије и које се налазе у њеном
поседу, у складу са законом и Пословником Комисије.
Комисија НЕЋЕ тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја ако би тиме: угрозио живот, здравље,
сигурност или које друго важно добро неког лица; угрозио, омео или
отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично
дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка,
извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени
поступак, или фер поступање и правично суђење; учинио доступним
информацију или документ за који је прописима или службеним актом
заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена,
пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу
лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге
последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за
приступ информацији.
Комисија НЕЋЕ тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацији од јавног значаја ако би тиме повредило право на
приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена
информација односи, осим ако је лице на то пристало, ако се ради о
личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито ако се
ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација
важна с обзиром на функцију коју то лице врши, или ако се ради о лицу
које је својим понашањем, а нарочито у вези са приватним животом, дало
повода за тражење инфомрације.
Комисија НЕ МОРА тражиоцу омогућити остваривање права на
приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која
је већ објављена и доступна у земљи или на интернету. У свом одговору на
захтев, Комисија ће означити носач информације (број службеног гласила,
назив публикације и сл.), где је и када тражена информација објављена.
Комисија НЕЋЕ тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на
приступ информацијама од јавног значаја, нарочито у случају када се
понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када би,
због великог броја тражених информација била значајно угрожена
могућност Комисије да испуни своје обавезе према другим тражиоцима.
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21. Информације
информацијама

о

подношењу

захтева

за

приступ

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе
или су настале у вези са радом Комисије, може се поднети на следеће
начине:
- у писменој форми на адресу: Републичка изборна комисија,
Београд, Улица краља Милана 14;
- електронском поштом на адресу: rik@parlament.rs
- усмено, на записник у писарници Народне скупштине Републике
Србије, Београд, Улица краља Милана 14, у времену од 9,00 до 16,00
часова,
- факсом, на број: 011/3030-969.
Захтев мора да садржи:
- што прецизнији опис информације која се тражи (по могућности
назив документа који се тражи),
- навод да се информација тражи од Републичке изборне комисије,
- податке о тражиоцу информације (име и презиме физичког лица,
односно назив правног лица, адресу, телефон или друге податке за
контакт) и начин на који тражену информацију треба учинити
доступном, односно начин њеног достављања тражиоцу.
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РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07 и 104/09), од
Републичке изборне комисије захтевам:
 обавештење да ли поседује тражену информацију;
 увид у документ који садржи тражену информацију;
 копију документа који садржи тражену информацију;
 достављање копије документа који садржи тражену информацију: 
 поштом
 електронском поштом
 факсом
 на други начин:  ---------------------------------------------------Овај захтев се односи на следеће информације:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке
који олакшавају проналажење тражене информације)

У ______________________,

_______________________________
(Име и презиме подносиоца захтева)

________________ 20___ године
______________________________
(адреса)
_______________________________
(други подаци за контакт)
_______________________________
(Потпис)
 У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да
остварите.
 У кућици означити начин достављања копије докумената.
 Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања
захтевате.
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На основу члана 34. став 1. тачка 18. Закона о избору народних
посланика ("Службени гласник РС", бр. 35/00 и 18/04) и члана 24.
Пословника Републичке изборне комисије ("Службени гласник РС", број
28/08 - Пречишћени текст), Републичка изборна комисија, на седници
одржаној 15. јула 2009. године, доноси
ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ТРОШКОВИМА ВЕЗАНИМ ЗА РАД
РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. Председнику, заменику председника, члановима и заменицима чланова,
секретару и заменику секретара Републичке изборне комисије, за рад у
Републичкој изборној комисији (у даљем тексту: Комисија) утврђује се
месечна накнада у износу од 30.000,00 динара.
Накнада из става 1. ове тачке увећава се председнику, заменику
председника, секретару и заменику секретара Комисије 30%.
2. Запосленима из Службе Народне скупштине који су, у складу са
Законом о избору народних посланика и Одлуком о организацији и раду
Службе Народне скупштине Републике Србије, ангажовани за обављање
организационих, стручних, финансијско-материјалних, административнотехничких и других послова за потребе Комисије, припада накнада за рад.
Висину накнаде запослених из става 1. ове тачке утврђује секретар
Комисије, према учинку и времену проведеном на пословима за потребе
Комисије, водећи рачуна да њена висина не може бити већа од износа
месечне накнаде члана Комисије, с тим да о исплаћеним накнадама
подноси извештај Комисији на првој наредној седници.
3. Председник, заменик председника, чланови и заменици чланова,
секретар и заменик секретара Комисије остварују право на накнаду
трошкова који настају у вези с њиховим радом у Комисији сходно Уредби
о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
("Службени гласник РС", број 98/07 - Пречишћени текст), а у складу са
Уредбом о накнадама и другим примањима изабраних и постављених
лица у државним органима ("Службени гласник РС", број 44/08 Пречишћени текст).
4. За време одржавања седница Комисије или састанака радних група
Комисије, могу се служити кафа, чај, минерална вода и безалкохолна пића
из средстава намењених за репрезентацију Комисије.
5. Право на службени мобилни телефон имају председник, заменик
председника, секретар и заменик секретара Комисије до износа месечног
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рачуна од 2.000,00 динара, а чланови и заменици чланова у износу од
1.000,00 динара месечно.
Запослени у Служби Народне скупштине, којима су утврђена посебна
задужења у оквиру послова Комисије, имају право на покриће трошкова
коришћења сопствених мобилних телефона у износу од 1.000,00 динара.
6. О спровођењу ове одлуке стараће се секретар Комисије.
7. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнадама и
другим трошковима везаним за рад Републичке изборне комисије 02 број
120-2517/07 од 12. децембра 2007. године.
8. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
02 Број 120-163/09
У Београду, 15. јула 2009. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Гргић
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