
На основу члана 1. Закона о избору председника Републике 
(“Службени гласник РС”, бр. 1/90, 79/92, 73/02 и 18/04) и члана 34. став 1. 
тачка 16. Закона о избору народних посланика (“Службени гласник РС”, 
бр. 35/00 и 18/04),

Републичка изборна комисија, на седницама 15. и 29. јуна 2004. 
године, утврдила је

И З В Е Ш Т А Ј
О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ОДРЖАНИМ 13. и 27. ЈУНА 2004. ГОДИНЕ

Избори за председника Републике Србије, расписани Одлуком о 
расписивању избора за председника Републике Србије (“Службени гласник 
РС”, број 36/04), одржани су 13. и 27. јуна 2004. године, у складу са 
одредбама Закона о избору председника Републике (“Службени гласник 
РС”, бр. 1/90, 79/92, 73/02 и 18/04), сходном применом одредаба Закона о 
избору народних посланика (“Службени гласник РС”, бр. 35/00 и 18/04), као 
и одредбама Упутства за спровођење Закона о избору председника 
Републике (“Службени гласник РС”, бр. 38/04, 58/04, 62/04 и 64/04).

У спровођењу избора Републичка изборна комисија је доследно 
примењивала законска решења и заузимала одговарајуће ставове у 
тумачењу и примени законских одредаба, о чему је обавештавала све 
улчеснике у изборном поступку и јавност.

Гласање је обављено у два изборна круга. Први изборни круг 
обављен је 13. јуна 2004. године, а други изборни круг 27. јуна 2004. године.

а) Први изборни круг 13. јуна 2004. године

Гласање је обављено на основу утврђене Листе кандидата за 
председника Републике, која је имала петнаест кандидата.

Гласање је обављено на 8.586 бирачких места у Републици Србији и 
у иностранству.

Због битних повреда Закона, Републичка изборна комисија је 
поништила гласање на два бирачка места у Републици Србији и одлучила 
да се гласање на овим бирачким местима не понавља, па су резултати 
гласања утврђени на основу података за 8.584 бирачка места.

За први изборни круг утврђени су следећи резултати гласања:
- укупан број бирача уписаних у бирачки списак је 6.532.263;
- број бирача који је гласао на бирачким местимаје 3.119.087;
- укупан број гласачких листића примљених на бирачким 

местимаје 6.559.068;
- укупан број неупотребљених гласачких листића је 3.439.279;
- укупан број неважећих гласачких листића је 38.047;
- укупан број важећих гласачких листића је 3.081.040;
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- поједини кандидати са Листе кандидата за председника Републике 
добили су следећи број гласова:

Ред
бр.

Име и презиме 
кандидата

Предлагач (странка, коалиција, 
група грађана)

Број 
гласова 
који је 

кандидат 
добио

% од 
броја 

бирача 
који су 

гласали
1. Љ иљ ана Аранђеловић Јединствена Србија 11.796 0,38
2. Владан Батић Демохришћанска странка Србије 16.795 0,54
3. Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије 125.952 4,04
4. Милован Дрецун Политичка партија "Препород Србије" 16.907 0,54
5. Драган Ђ орђевић Странка држављана Србије 5.785 0,19

6.
Проф.др Бранислав 
Бане Ивковић

Социјалистичка народна странка 13.980 0,45

7. Мирко Јовић "Народна радикална странка", "Србија 
и дијаспора" и "Европски блок" 5.546 0,18

8.
Јелисавета
Карађорђевић

Група грађана "Иницијатива за лепшу 
Србију" 62.737 2,01

9. Богољ уб Карић Група грађана 568.691 18,23

10. Драган Маршићанин
Демократска странка Србије, 
Политичка странка Г17 ПЛУС, Српски 
покрет обнове, Нова Србија

414.971 13,30

11. Зоран Милинковић Патриотска странка дијаспоре 5.442 0,17
12. Н Томислав Николић Српска радикална странка 954.339 30,60
13. Борислав Пелевић Странка српског јединства 14.317 0,46
14 Маријан Ристичевић Народна сељачка странка 10.198 0,33
15. Борис Тадић Демократска странка 853.584 27,37

Републичка изборна комисија је, на основу резултата гласања, 
сагласно члану 5з ст. 3. и 4. Закона о избору председника Републике, на 
седници одржаној 15. јуна 2004. године, утврдила да ниједан кандидат није 
добио већину гласова бирача који су гласали, па је одлучила да се гласање 
на изборима за председника Републике понови 27. јуна 2004. године, с тим 
да у другом кругу гласања учествују два кандидата који су добили највећи 
број гласова у првом кругу гласања 13. јуна 2004. године.

б) Други изборни круг 27. јуна 2004. године

Поновљено гласање обављено је 27. јуна 2004. године, на основу 
Одлуке о понављању гласања за избор председника Републике Србије 
(“Службени гласник РС”, број 69/04), а на поновљеном гласању учествовала 
су два кандидата који су добили највећи број гласова у првом кругу гласања 
13. јуна 2004. године, и то:

- Томислав Николић, кога је предложила Српска радикална странка, и
- Борис Тадић, кога је предложила Демократска странка.



Гласање је обављено на истим бирачким местима која су била 
одређена за гласање у првом кругу, с тим што су резултати гласања 
утврђени на основу података са свих 8.586 бирачких места, с обзиром на то 
да у другом кругу гласања није било поништавања гласања ни на једном 
бирачком месту нити је Републичкој изборној комисији поднет и један 
приговор због повреде изборног права у току избора или неправилности у 
поступку предлагања односно избора.

За други изборни круг утврђени су следећи резултати гласања:
- укупан број бирача уписаних у бирачки списак је 6.532.940;
- број бирача који је гласао на бирачким местима је 3.158.571;
- укупан број гласачких листића примљених на бирачким 

местима је 6.561.101;
- укупан број неупотребљених гласачких листића је 3.401.907;
- укупан број неважећих гласачких листића је 42.975;
- укупан број важећих гласачких листића је 3.115.596;
- поједини кандидати добили су следећи број гласова:

Редни
број

Име и презиме 
кандидата

Предлагач (странка, коалиција, 
група грађана)

Број 
гласова 
који је 

кандидат 
добио

% од 
броја 

бирача 
који су 

гласали
1. Томислав Николић Српска радикална странка 1.434.068 45,40
2. Борис Тадић Демократска странка 1.681.528 53,24

Републичка изборна комисија је, на основу резултата поновљеног 
гласања, на седници одржаној 29. јуна 2004. године, утврдила да је 
кандидат Борис Тадић добио највећи број гласова бирача који су гласали 
и да је, према члану 5з став 5. Закона о избору председника Републике, 
изабран за председника Републике Србије.

02 Број: 013-1148/04 
У Београду, 29. јуна 2004. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


