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ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЕЛЕКТРОНСКИ  

УВИД БИРАЧА У ИЗВОД ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА  

НАКОН ОДРЖАНИХ ИЗБОРА 

 
Након извршеног појединачног увида у изборни материјал и изводе 

из бирачких спискова који су коришћени у сврху спровођења избора за 
народне посланике у Народној скупштини Републике Србије 24. априла 
2016. године, потписници овог захтева су утврдили да су на одређеним 
бирачким местима гласала лица која су преминула, као и лица која не 
станују на адреси пребивалишта где им је претходно испостављен позив 
за гласање, као и да су у име лица из бирачког списка гласала нека 
друга лица. 

Посебно је спорна евиденција бирача чије је пребивалиште на 
територији Косова и Метохије, а за које је у Изводу из бирачког списка 
уредно евидентирано да су наводно искористили право гласа.  

На проблематику бирача и јединственог бирачког списка (ЈБС) 
бирача са територије Косова и Метохије указала је и Мисија за 
посматрање избора ОЕБС у Београду и то у свом привременом извештају 
од 15. априла 2016. године, наводећи да због непостојања јасних 
информација од стране Министарства државне управе и локалне 
самоуправе „није јасно на који начин су у ЈБС унесени и ажурирани 
подаци о становницима Косова“.  

Потписници овог захтева испред изборних листа које су 
учествовале на изборима за народне посланике у Народној 
скупштини Републике Србије одржаним 24. априла 2016. године 
захтевају од Републичке изборне комисије да донесе следеће: 
 

1) Акт којим се утврђује обавеза РИК да подаци о бирачима који 
су својеручним потписом у Изводу из јединственог бирачког списка 
потврдили да су гласали на изборима за народне посланике у 
Народној скупштини Републике Србије, одржаним 24. априла 2016. 
године, буду у најкраћем могућем року онлајн доступни на 
званичној интернет презентацији РИК, претрагом бирача кроз унос 
свог ЈМБГ, тако да сваки бирач по уносу свог ЈМБГ може поуздано 



да утврди да ли је искористио своје бирачко право и не, те уколико 
јесте на ком бирачком месту је гласао.  

 
2) Акт којим се за сваку општину посебно формирају мешовите 

комисије, сачињена од представника изборних листа које су 
учествовале на изборима одржаним 24. априла 2016. године и 
представника стручне службе РИК са задатком увида, провере и 
уноса података о бирачима који су искористили право гласа (из 
папирног у електронску форму), а ради објављивања истих на 
званичној интернет презентацији Републичке изборне комисије, уз 
могућност персонализоване претраге бирача уносом свог ЈМБГ. 

 
 
У Београду, 30.4.2016.г. 

 
ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА: 

 
 

__________________________ 
Изборнa листa ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ 

 
 

________________________ 
Изборна листа ЗА ПРАВЕДНУ СРБИЈУ-ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (НОВА, 

ДСХВ, ЗЗС) 
 
 

__________________________ 
Изборна листа ДВЕРИ - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - САНДА 

РАШКОВИЋ ИВИЋ - БОШКО ОБРАДОВИЋ 
 
 

__________________________ 
Изборна листа БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ - САВЕЗ ЗА БОЉУ 

СРБИЈУ – Либерално демократска партија, Лига социјалдемократа 
Војводине, Социјалдемократска странка 
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