
На основу члана 8. Закона о избору председника Републике 
(“Службени гласник РС”, број 111/07), а сходно члану 34. став 1. тачка 16. Закона 
о избору народних посланика ("Службени гласник РС", бр. 35/00 и 18/04),

Републичка изборна комисија, на седницама одржаним 23. јануара 
и 13. фебруара 2008. године, утврдила је

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

ОДРЖАНИМ 20. ЈАНУАРА, 3. и 12. ФЕБРУАРА 2008. ГОДИНЕ

Избори за председника Републике, које је расписао председник 
Народне скупштине Републике Србије Одлуком о расписивању избора за 
председника Републике Србије ("Службени гласник РС", број 117/07), одржани су 
20. јануара 2008. године (прво гласање) и 3. и 12. фебруара 2008. године 
(поновљено гласање).

а) Прво гласање 20. јануара 2008. године

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

Гласање је обављено на 8.573 бирачка места у Републици Србији и 
у иностранству.

За прво гласање утврђени су следећи изборни резултати:

- укупан број бирача уписаних у бирачки списак је 6.708.697,

- број бирача који је гласао на бирачким местима је 4.116.844,

- укупан број гласачких листића примљених на бирачким местима 
је 6.761.057,

- укупан број неупотребљених гласачких листића је 2.643.196,

- укупан број употребљених гласачких листића је 4.116.844,

- укупан број неважећих гласачких листића је 78.462,

- укупан број важећих гласачких листића је 4.038.382, и

- поједини кандидати добили су следећи број гласова:

Име и презиме кандидата
Назив предлагача (политичка гласова 

странка, коалиција политичких странака, је кандидат добио 
група грађана)

% од броја 
бирача који 
су гласали

1 2 3 4 5

1. ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ Српска радикална странка 1.646.172 39,99

2. ЈУГОСЛАВ ДОБРИЧАНИН Реформистичка странка 11.894 0,29
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3. БОРИС ТАДИЋ Демократска странка 1.457.030 35,39

4. ВЕЛИМИР ИЛИЋ Нова Србија 305.828 7,43

5. ИШТВАН ПАСТОР Мађарска коалиција 93.039 2,26

6. МАРИЈАН РИСТИЧЕВИЋ Коалиција Народна сељачка 
странка -  Уједињена 
сељачка странка

18.500 0,45

7. ЧЕДОМИРЈОВАНОВИЋ Либерално демократска 
партија

219.689 5,34

8. МИЛУТИН МРКОЊИЋ Социјалистичка партија 
Србије

245.889 5,97

9. МИЛАНКА КАРИЋ Покрет СНАГА СРБИЈЕ -  
Богољуб Карић

40.332 0,98

Републичка изборна комисија је, на основу резултата избора, 
сагласно чл. 19. и 20. Закона о избору председника Републике, на седници 
одржаној 23. јануара 2008. године, утврдила да ниједан кандидат није добио 
већину гласова бирача који су гласали, па је одлучила да се гласање понови 3. 
фебруара 2008. године, с тим да на поновљеном гласању учествују два 
кандидата која су добила највећи број гласова на првом гласању 20. јануара 
2008. године.

а) Поновљено гласање 3. и 12. фебруара 2008. године

Одлуком о понављању гласања за избор председника Републике 
(“Службени гласник РС”, број 8/08) Републичка изборна комисија је одредила да 
се 3. фебруара 2008. године обави поновљено гласање за избор председника 
Републике, на којем су учествовала два кандидата која су на првом гласању 
добила највећи број гласова, и то:

1. Томислав Николић, кога је предложила Српска радикална странка, и

2. Борис Тадић, кога је предложила Демократска странка.

Републичка изборна комисија је поништила поновљено гласање на 
бирачком месту број 12 -  Добро Поље у општини Бољевац и одредила да се 
гласање на том бирачком месту понови 12. фебруара 2008. године, па је резултат 
избора, сходно члану 90. став 3. Закона о избору народних посланика, утврђен 
тек по завршетку поновног гласања на том бирачком месту.

Поновљено гласање је обављено на истим бирачким местима која 
су била одређена за прво гласање, а резултати избора утврђени су на основу 
података са свих 8.573 бирачка места.



Коначни резултати избора за председника Републике, утврђени 
после поновљеног гласања на седници Републичке изборне комисије одржаној 
13. фебруара 2008. године, су следећи:

- укупан број бирача уписаних у бирачки списак је 6.723.762;

- број бирача који је гласао на бирачким местима је 4.580.428;

- укупан број гласачких листића примљених на бирачким местима је 
6.777.107;

- укупан број неупотребљених гласачких листића је 2.195.837;

- укупан број неважећих гласачких листића је 78.806;

- укупан број важећих гласачких листића је 4.501.622; и

3

- број гласова који су добили поједини кандидати је :

Ред Име и презиме 
. бр. кандидата

Предлагач (странка, 
коалиција, група грађана)

Број гласова 
које је 

кандидат 
добио

% од 
броја 

бирача 
који су 

гласали
1. Томислав Николић Српска радикална странка 2.197.155 47,97

2. Борис Тадић Демократска странка 2.304.467 50,31

На основу резултата поновљеног гласања, Републичка изборна 
комисија је, на седници одржаној 13. фебруара 2008. године, утврдила да је за 
председника Републике, у складу са чланом 21. став 1. Закона о избору 
председника Републике, изабран БОРИС ТАДИЋ, који је на поновљеном гласању 
добио највећи број гласова.

02 Број: 013-1066/08 
У Београду, 13. фебруара 2007. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


