
Републичка изборна комисија 
Краља Милана 14 
Београд 
 
 
 

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА  

 
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 нам омогући копије докумената и податке у 
којима су су садржане следеће информације:  
 

1. Проценат излазности, датум и тачно време уноса у веб 
апликацију података о излазности бирача за свако бирачко 
место у Републици Србији приликом сваког пресека који је 
обављен од стране РИК на дан 24.4.2016.године. 

2. Извештај о резултатима избора и то сваки пресек који је РИК 
урадио почев од првог пресека 24.4.2016. године након 20 
часова, закључно са последњим пресеком. 

3. Тачно време потписивања записника од стране бирачког одбора 
за свако бирачко место. 

4. Копије записника о примопредаји материјала после обављеног 
гласања између бирачког одбора и радног тела са 
евидентираним часом извршене примопредаје (образац НПРС-
15/16). 

5. Тачно време уноса резултата гласања из записника у web 
апликацију, као и име и презиме лица које је податке унело и 
локације на којој је унос извршен за свако бирачко место 
посебно. 

6. Копије записника о примопредаји изборног материјала после 
обављеног гласања између радног тела и координатора РИК, са 
евидентираним часом извршене примопредаје (образац НПРС-
16/16). 

7. Податке о свим накнадним уписима и брисању бирача из 
бирачког списка, за свако бирачко место у Републици Србији и 
то 10 дана пре одржавања избора.  

 
 
У Београду, 30.4.2016.г. 

 
ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА: 

 
 
 



__________________________ 
Изборне листе 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 

 
 
 

http://www.rik.parlament.gov.rs/doc/izbori-2016/resenja/proglasenje%20Liste%20GG%20Dosta%20je%20bilo.doc
http://www.rik.parlament.gov.rs/doc/izbori-2016/resenja/DS%20NOVA%20DSHV%20ZSS%20-%20resenje%20o%20proglasenju%20liste.doc
http://www.rik.parlament.gov.rs/doc/izbori-2016/resenja/DS%20NOVA%20DSHV%20ZSS%20-%20resenje%20o%20proglasenju%20liste.doc
http://www.rik.parlament.gov.rs/doc/izbori-2016/resenja/5.%20DSS%20DVERI%20-%20resenje%20o%20proglasenju%20liste%201.doc
http://www.rik.parlament.gov.rs/doc/izbori-2016/resenja/5.%20DSS%20DVERI%20-%20resenje%20o%20proglasenju%20liste%201.doc
http://www.rik.parlament.gov.rs/doc/izbori-2016/resenja/7%20Boris%20Tadic,%20Cedomir%20Jovanovic%20-%20SAVEZ%20ZA%20BOJU%20SRBIJU%20-%20LDP,%20LSV,SDS%20-%20resenja.doc
http://www.rik.parlament.gov.rs/doc/izbori-2016/resenja/7%20Boris%20Tadic,%20Cedomir%20Jovanovic%20-%20SAVEZ%20ZA%20BOJU%20SRBIJU%20-%20LDP,%20LSV,SDS%20-%20resenja.doc
http://www.rik.parlament.gov.rs/doc/izbori-2016/resenja/7%20Boris%20Tadic,%20Cedomir%20Jovanovic%20-%20SAVEZ%20ZA%20BOJU%20SRBIJU%20-%20LDP,%20LSV,SDS%20-%20resenja.doc

