
П Р Е Д Л О Г 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗБОРУ 
НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА 

Члан 1. 

У Закону о избору народних посланика („Сл. Гласник РС“ број 35/00 , 57/03 - 
УС, 72/03 - др. закон, 18/04 , 85/05 - др. закон, 101/05 - др. закон, 104/09 - др. закон, 
28/11 - УС, 36/11) у члану 5. став 3. брише се. 

Члан 2. 

После члана 5. додаје се нови члан 5а који гласи: 

„Члан 5a 

Сви подносиоци изборних листа и кандидати имају право на бесплатно 
оглашавање у једнаком трајању и обиму у електронском и штампаним средствима 
јавног обавештавања у току изборне кампање.“ 

Члан 3. 

У члану 34. став 1. тачка 14. мења се и гласи: 

„14. утврђује резултате избора искључиво на основу записника о раду 
бирачких одбора и објављује резултате избора,“. 

У тачки 16. после речи: „о спроведеним изборима“ додају се речи: „у року од 
15 дана од дана проглашења коначних резултата избора“ 

У тачки 17. после речи: “ и обраду статисичких података“ додају се речи: „у 
року од 15 дана од дана проглашења коначних резултата избора“ 

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„Извештај из става 1. тачка 16. посебно садржи податке о врсти, структури и 
износу средстава утрошених за спровођење избора.“ 

Члан 4. 

После члана 34. додаје се нови члан 34а који гласи: 

„Члан 34а 

Јавност рада Репбуличке изборне комисије се обезбеђује: телевизијским и 
интернет преносима седница Републичке изборне комисије, конференцијама за 
новинаре, издавањем званичних саопштења, омогућавањем праћења рада 
Републичке изборне комисије од стране представника средстава јавног 
информисања, посматрача домаћих и међународних удружења и организација и 
заинтересованих грађана, увидом у документацију и архиву Републичке изборне 
комисије, увидом у стенографске белешке и записнике са седница Републичке 
изборне комисије, на интернет страници Народне скупштине и на друге начине, у 
складу са законом и Пословником. 

О предлогу дневног реда, датуму, времену и месту одржавања седнице 
Републичке изборне комисије обавештава се јавност, осим у случајевима када је 
то законом друкчије уређено. 
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Седнице Републичке изборне комисије су јавне. 

Новинарима и посматрачима домаћих и међународних удружења и 
организација акредитованим за праћење рада Републичке изборне комисије 
омогућено је праћење седница Републичке изборне комисије, увид у стенографске 
белешке са седница, увид у документацију и архиву Републичке изборне комисије, 
изузев у погледу података који су заштићени у смислу одредби закона који уређује 
заштиту података о личности.  

Улазак и боравак лица из става 4. овог члана у Републичкој изборној 
комисији уређују се посебном одлуком Републичке изборне комисије.“ 

Члан 5. 

У члану 43. у ставу 1. после речи: „Изборна листа“ додају се речи: „коју 
подноси група грађана“. 

У ставу 3. речи: „једног предлагача“ замењују се речима: „једне групе 
грађана“. 

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи:  

„Изборна листа коју подноси регистрована политичка странка или коалиција 
регистрованих политичких странака не мора бити подржана потписима бирача.“ 

Члан 6. 

У члану 44. став 2. тачка 7. брише се. 

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„Када листу подноси група грађана поред документације из става 2. овог 
члана достављају се и судски оверени, на посебном обрасцу, потписи бирача који 
су подржали одређену изборну листу.“ 

Члан 7. 

У члану 47. став 2. мења се и гласи: 

„Редослед изборних листа, са именима свих кандидата, на збирној изборној 
листи утврђује се жребом, у присуству представника подносилаца листа.“ 

Члан 8. 

Назив главе VII мења се и гласи: 

„VII. ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ОГЛАШАВАЊЕ ПОДНОСИЛАЦА 
ИЗБОРНИХ ЛИСТА И КАНДИДАТА СА ИЗБОРНИХ ЛИСТА“  

Члан 9. 

У члану 48. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Подносиоци изборних листа имају право на бесплатно рекламирање у 
јавним гласилима за време предизборне кампање.“ 
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Члан 10. 

После члана 50. додаје се нови члан 50а који гласи: 

„Члан 50a 

Сви подносиоци изборних листа и кандидати имају право на бесплатно 
оглашавање у току изборне кампање у једнаком трајању и једнаком обиму у 
електронским и штампаним медијима са националном покривеношћу.  

Свим подносиоцима изборних листа мора бити обезбеђена равноправна 
заступљеност у свим терминима за оглашавање у електронским медијима.  

Средства за покривање трошкова оглашавања из става 1. обезбеђују се у 
буџету Републике Србије. 

Средства из става 2. представљају средства за финансирање трошкова 
изборне кампање из јавних извора у смислу закона који уређује финансирање 
политичких активности. 

У погледу оглашавања у електронским медијима у оквиру бесплатног 
рекламирања из става 1, на сва питања која нису уређена овим законом сходно се 
примењују одредбе закона који уређује питања оглашавања. 

Подносиоци изборних листа не могу за потребе оглашавања у изборној 
кампањи закупљивати додатне термине у електронским медијима, односно 
додатни огласни простор у штампаним медијима. 

Издавачу медија није дозвољено да, под било којим условима, омогући 
оглашавање подносилаца изборних листа и кандидата супротно одредбама овог 
закона.“ 

Члан 11. 

У члану 51. став 1. на крају става брише се тачка, ставља запета и додају 
речи: „као и укупно време и термине у електронским медијима и обим огласног 
простора у штампаним медијима за бесплатно оглашавање у изборној кампањи.“ 

У ставу 3. на крају става брише се тачка, ставља запета и додају речи: „као 
и правила бесплатног оглашавања у електронским медијима и штампаним 
медијима у току изборне кампање.“ 

Члан 12. 

У члану 77. број: „18“ замењује се речју: „шест“.  

Члан 13. 

У члану 78. у ставу 2. после речи: „Републичка изборна комисија“ додају се 
речи: „ на основу записника о раду бирачких одбора,“ 

Члан 14. 

У члану 81. став 4. мења се и гласи:  

„Положај политичке странке националне мањине, односно коалиције 
политичких странака националних мањина доказује се решењем о упису политичке 
странке подносиоца листе, односно чланица коалиције у Регистар политичких 
странака.“ 
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После става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 

„Оверена фотокопија решења из става 4. овог члана доставља се приликом 
подношења изборне листе.“ 

Члан 15. 

У члану 86. речи: „96 часова“ мењају се речима: „девет дана“. 

Члан 16. 

У члану 95. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„Приговор из ст. 1. и 2. овог члана може се поднети и у року од 24 часа од 
часа када је, на основу увида у изборни материјал у складу са чланом 64. овог 
закона, уочена неправилност у спровођењу избора.“ 

Члан 17. 

У члану 97. у ставу 6. после речи: „Одлука донета у поступку по жалби је 
правоснажна“ ставља се тачка, а остатак реченице се брише.  

Члан 18. 

Члан 99. брише се. 

Члан 19. 

Члан 100. брише се. 

Члан 20. 

Члан 108. брише се. 

Члан 21. 

У члану 109. број: „50.000“ замењује се бројем: „150.000“. 

Члан 22. 

После члана 109. додаје се нови члан 109а који гласи: 

„Члан 109а 

Новчаном казном од 50.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 
организације из члана 50а овог закона ако не извршавају обавезе утврђене 
одредбама овог закона односно ако омогуће оглашавање подносилаца изборних 
листа и кандидата супротно члану 50а овог закона.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 
организацији из члана 50а овог закона новчаном казном од 10.000 до 150.000 
динара.“ 

Члан 23. 

У члану 110. став 1. број: „800.000“ мења се бројем: „2.000.000“. 

У ставу 2. број: „30.000“ мења се бројем: „150.000“. 

Члан 24. 

У члану 112. став 1. број: „400.000“ мења се бројем: „2.000.000“. 

У ставу 2. број: „ 25.000“ мења се бројем: „150.000“.  
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Члан 25. 

У члану 114. број: „30.000“ мења се бројем: „150.000“. 

Члан 26. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,, Службеном 
гласнику Републике Србије“. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о 
избору народних посланика садржан је у члану 97. Устава Републике Србије, 
према коме Република Србија, поред осталог, уређује и обезбеђује остваривање и 
заштиту слобода и права грађана; уставност и законитост; поступак пред судовима 
и другим државним органима; одговорност и санкције за повреду слобода и права 
грађана утврђених Уставом и за повреду закона, других прописа и општих аката; 
организацију, надлежност и рад републичких органа и друге односе од интереса за 
Републику Србију, у складу са Уставом.  

 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Устав Републике Србије у члану 2. прописује да „сувереност потиче од 

грађана који је врше референдумом, народном иницијативом и преко својих 
слободно изабраних представника.“ Одредбама члана 98. Устава утврђен је 
положај Народне скупштине као највишег представничког тела и носиоца 
уставотворне и законодавне власти у Републици Србији.  

 Само на основу наведених одреби јасно се закључује да легитимитет 
највише власти почива управо на легалности изборног поступка.  

Приликом спровођења избора за народне посланике 2016. године у раду 
органа за спровођење избора наступио је низ врло озбиљних пропуста који су 
довели у питање легалност и легитимност целокупног изборног поступка. Овакви 
пропусти могу озбиљно угрозити легитимност највиших државних органа, на првом 
месту Народне скупштине, као највишег представничког тела и носиоца уставне и 
законодавне власти, а потом и Владе која, као орган извршне власти, потиче из 
Народне скупштине.  

Поред пропуста уочених у току самих избора, досадашња изборна пракса је 
показала и друге недостатке изборног законодавства, као што је случај са 
одредбама о „предизборној тишини“ које стављају у неравноправан положај 
владајуће странке и опозицију и тиме обесмишљавају принцип фер и слободних 
избора.  

Поједине одредбе Закона о избору народних посланика у вези са потписима 
подршке бирача изборним листама, када се ставе у везу са одредбама о 
регистрацији политичких странака (Закон о политичким странкама) и циљем 
одредби о средствима из јавних извора за финансирање трошкова изборне 
кампање (Закон о финасирању политичких активности) немају више своје 
оправдање. Са повећањем броја потписа потребних за регистрацију политичке 
странке нема више много смисла прикупљати сваки пут за парламентарне изборе 
исти толики број потписа. Када су буџетска средства за финансирање трошкова 
изборне кампање у питању, смисао тих одредби је да се политичке странке учине 
мање зависним од приватних извора финансирања и тиме утицаја појединаца и 
група и да се обезбеђивањем довољних средства за промовисање изборних 
програма, обезбеди уставом зајемчена улога политичких странака - мобилисање 
бирача и демократским средствима артикулисање њихове политичке воље на 
изборима, која би се потом кроз резултате избора пресликала у представничка 
тела 
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У циљу спречавања будућих пропуста у раду органа за спровођење избора, 
као и ради ефикасније заштите изборног права и отклањање других наведених 
недостатака подноси се Предлог за измене и допуне Закона о избору народних 
посланика.  
 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 

 
Чланом 1. Предлога закона предвиђа се брисање става 3. у члану 5. Закона 

о избору народних посланика. Одредбема става 3. је регулисана тзв. предизборна 
тишина, односно забрана изборне пропаганде преко средстава јавног обавештава 
и јавних скупова, као и објављивање процене резултата избора у периоду од 48 
часова пре дана одржавања избора и на дан одржавања избора до затварања 
бирачких места. Пракса је показала да ова одредба нема неки већи практични 
домашај, јер се не односи на све видове предизборних активности (активисти 
предлагача могу да спроводе нпр. кампању „од врата до врата“), односно на све 
видове оглашавања (постери, леци, билборди истакнути су у овом периоду). Поред 
тога, овом одредбом се учесници избора стављају у неравноправан положај, јер се 
она односи искључиво на опозиционе политичке опције. Политичке странке које 
врше власт и у периоду од 48 часова пре избора имају прикривено рекламирање 
кроз извештавање о активностима носилаца јавних функција. Због свега наведеног 
предлаже се брисање става 3. 

Чланом 2. предлаже се увођење новог члана 5а којим се утврђује право на 
бесплатно оглашавање у предизборној кампањи. Из циклуса у циклус избора 
трошкови изборних кампања расту, а највећи и најзаначајнији део трошкова 
изборне кампање представљају трошкови медијске кампање. Положај учесника 
избора, предлагача изборних листа и кандидата постаје неравноправан, јер зависи 
од економске снаге. Поред тога сва средства која учесници избора добија из јавних 
извора за финансирање кампање бивају утрошена у највећем делу на трошкове 
медијске кампање. Врло често саме политичке странке остају задужене и то 
надаље отежава њихово редовно функционисање. Последица скупих медијских 
кампања је озбиљно угрожавање основних начела, права и слобода утврђених 
самим Уставом Републике Србије.  

Устав у члану 2. утврђује да сувереност потиче од грађана који је врше 
између осталог преко својих слободно изабраних представника. Даље у члану 
5. се јемчи и признаје улога политичких страна у демократском обликовању 
воље грађана. У оквиру Другог дела – Људска и мањинска права и слободе, Устав 
посебно предвиђа Изборно право (члан 52.) прописујући да сваки пунолетни, 
пословно способни држављанин Републике Србије има право да бира и да буде 
биран. Изборно право је опште и једнако... У наредном члану 53. регулисано је 
Право на учешће у управљању јавним пословима тако што је прописано да 
грађани имају право да учествују у управљању јавним пословима и да под 
једнаким условима ступају у јавне службе и на јавне функције.  

Наведена уставна начела, слободе и права озбиљно се доводе у питање 
услед неравноправне заступљености у медијима која је последица различитих 
финансијских положаја политичких странака. Свака политичка странка и политичка 
опција, без обзира на број грађана који је подржавају има једнако право на 
промовисање програма и циљева, јер је то Уставом зајемчена сврха политичких 
странака – демократско обликовање воље грађана. Свако има право да под 
једнаким условима да буде биран, свако има право да под једнаким условима 
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ступа у јавну службу и на јавне функције. Ако обим изборне кампање и доступност 
бирачима зависи од економске снаге то онда поништава све ове наведене 
принципе. 

Из наведених разлога предлаже се увођење новог члана 5а како је 
наведено.  

Чланом 3. Предлога закона мења се део члана 34. Закона тако што се 
предвиђа да РИК утврђује резултате избора искључиво на основу записника о раду 
бирачких одбора, чиме се спречава понављање незаконитих случајева када је РИК 
пребројавао поново гласове са бирачких места. Овакво предложено решење је 
додатна гаранција легитимности и легалности изборних резултата.  

Истим чланом се предлаже и допуна члана 34. прецизирањем рока у којем 
РИК треба да достави извештај Народној скупштини и податке органима 
надлежним за прикупљање и обраду статистичких података. Такође се утврђује и 
обавеза РИК-а да у оквиру извештаја који подноси Народној скупштини посебно 
искаже податке о структури и износу средстава утрошених за спровођење избора.  

Чланом 4. се предлаже увођење новог члана 34а којим се регулише јавност 
рада РИК-а. Овим чланом се предвиђа да се јавност рада обезбеди како 
телевизијским и интернет преносима седница по угледу на пренос седница 
Народне скупштине, тако и присуством посматрача и медија и њиховим правом да 
имају увид у документацију, стенографске белешке итд. 

Чланом 5. Предлога закона мења се део одредби члана 43. тако што се 
предвиђа да потписе подршке бирача изборној листи прикупља само група 
грађана, када подноси изборну листу, док се таква обавеза укида за политичке 
странке. Укидање обавезе прикпљања подршке потписа бирача када су политичке 
странке у питању има своје образложење у следећем: политичке странке су 
приликом регистрације у обавези да прикупе одређени број потписа бирача (10.000 
потписа, односно 1.000 потписа за странке националних мањина). На овај начин 
политичке странке стичу легитимитет за свој рад, између осталог и за 
кандидовање на изборима, те нема потребе да свој легитимитет потврђују у 
сваком изборном циклусу. Поред тога, према важећем решењу овера потписа 
бирача се наплаћује, што у пракси доводи до тога да средства која се у буџету 
предвиђају за покривање трошкова кампање политичких странака бивају враћена 
назад у буџет по основу наплате таксе за оверу и тиме се потпуно губи сврха 
буџетских средстава која се опредељују за финансирање трошкова изборне 
кампање.  

Чланом 6. Предлога закона се врши промена у делу члана 44. која је 
последица интервенције у члану 43. Закона.  

Чланом 7. Предлога закона мења се став 2. члана 47. Закона, којим се 
регулише редослед проглашења изборне листе. Измена је последица 
предложених измена у члану 43. Уколико се прихвати решење да само групе 
грађана прикупљају потписе подршке бирача за изборну листу, док то правило не 
важи за политичке странке, јасно је да то практично може да значи да све странке 
могу већ првог дана отпочињања изборних радњи поднети предлог изборне листе, 
док ће групе грађана то учинити касније. У циљу равноправности свих изборних 
такмаца предлаже се измена према којој би се редослед поднетих изборних листа 
одређивао жребом. Овакво решење има велики практични значај и када се 
истовремено одржавају и избори на другим нивоима, јер непредвидивост редног 
броја на гласачком листићу отежава обједињавање кампања и стимулише 
кандидате да воде одвојене кампање за сваки ниво избора. На овај начин се 
кандидати стимулишу да формулишу конкретне програме и да буду 
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препознатљиви бирачима у кампањи, чиме се ствара чвршћа веза између самих 
кандидата и бирача.  

Чланом 8. и чланом 9. врше се измене у глави VII и члану 48. Закона, тако 
што се предвиђа бесплатно рекламирање подносилаца изборних листа и 
кандидата у јавним гласилима за време изборне кампање.  

Чланом 10. Предлога закона после члана 50. додаје се нови члан 50а који 
ближе уређује право на бесплатно рекламирање, предвиђајући да сви подносиоци 
изборних листа и кандидати имају право на бесплатно рекламирање у истом 
трајању и у истом обиму, а да се средства за бесплатно рекламирање обезбеђују у 
буџету Републике Србије.  

Чланом 11. Предлога закона интервенише се у члану 51. тако што се 
предвиђа да се споразум о броју и трајању емисија за представљање подносилаца 
листа и кандидата односи и на простор за бесплатно рекламирање.  

Чланом 12. Предлога закона се у члану 77. рок за достављање изборног 
материјала са бирачког места РИК-у скраћује са 18 часова на шест часова од часа 
затварања бирачког места. Имајући у виду величину и удаљеност бирачких места 
од Београда, где је седиште РИК-а рок од шест сати је довољан за доставу 
изборног материјала, при чему је и примеренији с обзиром на врсту и значај 
материјала. 

Чланом 13. се у ставу 2. члана 78. експлицитно наводи да РИК резултате 
избора утврђује искључиво на основу записника о раду бирачких одбора.  

Чланом 14. се мења део и допуњује члан 81. Закона тако што се предвиђа 
да се положај политичке странке националне мањине доказује, односно утврђује 
решењем о упису у Регистар политичких странака. Дакле, предложена измена 
предвиђа да је решење о упису у Регистар политичких странака једино меродавно 
за одређивање статуса политичке странке. О томе да ли одређена политичка 
странка има положај странке националне мањине или не не може одлучивати РИК, 
јер је такав статус политичке странке одређен у складу са одредбама Закона о 
политичким странкама. 

Чланом 15. предвиђа се измена у члану 86. Закона и то да РИК резултате 
избора објављује у року од 9 дана, не у року од 96 часова од часа завршетка 
избора. Измена се предлаже као логична последица права утврђеног у члану 64. 
Закона који предвиђа да представници подносилаца изборних листа и кандидати 
за посланике имају право увида у изборни материјал, а нарочито у изводе из 
бирачких спискова, записнике бирачког одбора, записнике Републичке изборне 
комисје и гласачке листиће. Ово право могу да остваре у року од пет дана од дана 
одржавања избора. Према постојећем решењу уколико се приликом остваривања 
овог права утврди пропуст или неправилност у спровођењу избора нема никаквих 
механизама да се пропуст или неправилност отклони, јер су сви рокови за 
приговоре протекли а резултати су проглашени, тако да ово право суштински и 
није право, јер не ужива никакву заштиту. Због тога каснијим члановима Предлога 
закона су решена и ова питања, а интервенција у члану 86. је њихова последица. 

Чланом 16. допуњује се члан 95. Закона тако што се предвиђа право на 
приговор и у случајевима када је увидом у материјал у складу са чланом 64. 
Закона уочена неправилност у спровођењу избора. Разлози за овакву допуну су 
ближе изнети у оквиру образложења члана 15. Предлога закона. 

Чланом 17. Предлога закона мења се део става 6. члана 97. тако што се 
брише одредба да се не могу подносити ванредна правна средства предвиђена 
законом којим се уређује управни спор. Забрана ванредних правних средстава је у 
току избору за народне посланике 2016. године довела до тога да се на збирној 
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изборној листи нашла изборна листа која је заснована на фалсификованим 
потписима подршке бирача, али због забране примене ванредних правних 
средстава, не само да није могла да буде укинута, већ је нелегална изборна листа 
добила одређени број гласова. Оваква ситуација је угрозила легалност и 
легитимитет изборног поступка. Како се у будућности не би догађали овакви 
случајеви предлаже се брисање одредбе.  

Чланом 18. и чланом 19. предлаже се брисање чланова 99. и 100. Закона 
који регулишу положај, састав и надлежности Надзорног одбора који спроводи 
општи надзор над поступцима политичких странака, кандидата и средстава јавног 
обавештавања у току изборних активности. Будући да су одредбама других закона 
утврђени органи и тела (нпр. Агенција за борбу против корупције, РАТЕЛ, 
Републичка изборна комисија, Заштитник грађана) која врше надзор и контролу у 
областима која су наведена у члану 100. нема потребе за преплитањем 
надлежности и за овим Надзорним одбором. 

Чланом 20. предлаже се брисање члана 108. Закона као последица 
предложеног брисања одредби о „предизборној тишини“.  

Чланом 21. Предлога закона повећава се горња граница новчане казне за 
кршење члана 32. став 2. Закона.  

Чланом 22. Предлога закона предлаже се увођење новог члана 109а којим 
се утврђује прекршај и казна за прекршај настао повредом члана 50а, чије увођење 
се предлаже.  

Чл. 23 – 25. Предлога закона интервенише се у чл. 110, 112. и 114. и 
предлаже се повећање горње границе новчаних казни за прекршаје утврђене у 
овим члановима, а у складу са распонима новчаних казни који су утврђени у 
Закону о прекршајима.  

Чланом 26. Предлога закона прописан је рок за ступање на снагу закона. 
 

IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 
 

Предложене измене и допуне Закона о избору народних посланика имају за 
циљ да отклоне недостакте у његовој примени, посебно оне које су уочене 
приликом спровођења избора за народне посланике 2016. године, а нарочито у 
вези са проглашењем изборних листа и заштите изборног права. Уједно 
предложене измене и допуне би утицале на уједначавање положаја учесника 
изборне кампње, односно довеле би до њиховог равноправног положаја путем 
одредби о оглашавању у изборној кампањи, а уједно би значајно утицале на 
смањење трошкова кампање.  

 
 

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА  

 
За спровођење овог закона нису потребна финансијска средства. 

 
VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ВАЖЕЋЕГ ПРОПИСА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

 
Члан 5. 

Грађани имају право да преко средстава јавног обавештавања буду 
обавештени о изборним програмима и активностима подносилаца изборних листа, 
као и о кандидатима са изборних листа. 
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Средства јавног обавештавања дужна су да обезбеде равноправност у 
обавештавању о свим подносиоцима изборних листа и кандидатима са тих листа. 

Изборна пропаганда преко средстава јавног обавештавања и јавних скупова и 
објављивање процене резултата избора забрањени су 48 часова пре дана 
одржавања избора и на дан одржавања избора до затварања бирачких места. 

 
ЧЛАН 5A 

СВИ ПОДНОСИОЦИ ИЗБОРНИХ ЛИСТА И КАНДИДАТИ ИМАЈУ ПРАВО НА 
БЕСПЛАТНО ОГЛАШАВАЊЕ У ЈЕДНАКОМ ТРАЈАЊУ И ОБИМУ У ЕЛЕКТРОНСКОМ 
И ШТАМПАНИМ СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ОБАВЕШТАВАЊА У ТОКУ ИЗБОРНЕ 
КАМПАЊЕ. 
 

Члан 34. 
 Републичка изборна комисија: 

1. стара се о законитом спровођењу избора, 
2. организује техничку припрему за изборе, 
3. прати примену и даје објашњења у вези са применом овог закона нарочито 

о спровођењу гласања у иностранству, 
4. утврђује јединствене стандарде за изборни материјал, 
5. прописује обрасце и правила за спровођење изборних радњи прописаних 

овим законом, 
6. прописује врсту спреја из члана 68. став 4. овог закона,  
7. одређује и оглашава у "Службеном гласнику Републике Србије" број и 

адресу бирачких места, најкасније 20 дана пре дана одређеног за одржавање избора, 
8. образује бирачке одборе и именује председника и чланове бирачких 

одбора, 
9. утврђује број гласачких листића за бирачка места, оверава их и заједно са 

овереним изводом из бирачког списка, записнички, предаје бирачким одборима, 
10. одређује изборне акте који јој се достављају, 
11. утврђује да ли је изборна листа састављена и поднета у складу са овим 

законом и проглашава, 
12. доноси решење о проглашењу збирне изборне листе, 
13. одређује начин чувања и руковања изборним материјалом, 
14. утврђује РЕЗУЛТАТЕ ИЗБОРА ИСКЉУЧИВО НА ОСНОВУ ЗАПИСНИКА О 

РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА и објављује резултате избора, 
15. утврђује број мандата који припадају свакој изборној листи, 
16. подноси извештај Народној скупштини Републике Србије о спроведеним 

изборима У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ПРОГЛАШЕЊА КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА 
ИЗБОРА, 

17. доставља податке органима надлежним за прикупљање и обраду 
статистичких података У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ПРОГЛАШЕЊА КОНАЧНИХ 
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА, 

18. обавља и друге послове предвиђене овим законом. 
Републичка изборна комисија доноси пословник о свом раду. 
 Обрасце из тач. 4. и 5. овог члана Републичка изборна комисија је дужна да у 

року од пет дана од дана расписивања избора стави на располагање учесницима у 
изборима. 
 ИЗВЕШТАЈ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 16. ПОСЕБНО САДРЖИ ПОДАТКЕ О ВРСТИ, 
СТРУКТУРИ И ИЗНОСУ СРЕДСТАВА УТРОШЕНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА. 
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ЧЛАН 34А 
ЈАВНОСТ РАДА РЕПБУЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ: 

ТЕЛЕВИЗИЈСКИМ И ИНТЕРНЕТ ПРЕНОСИМА СЕДНИЦА РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ, КОНФЕРЕНЦИЈАМА ЗА НОВИНАРЕ, ИЗДАВАЊЕМ ЗВАНИЧНИХ 
САОПШТЕЊА, ОМОГУЋАВАЊЕМ ПРАЋЕЊА РАДА РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ОД СТРАНЕ ПРЕДСТАВНИКА СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА, 
ПОСМАТРАЧА ДОМАЋИХ И МЕЂУНАРОДНИХ УДРУЖЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА И 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ГРАЂАНА, УВИДОМ У ДОКУМЕНТАЦИЈУ И АРХИВУ 
РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ, УВИДОМ У СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ И 
ЗАПИСНИКЕ СА СЕДНИЦА РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ, НА ИНТЕРНЕТ 
СТРАНИЦИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И НА ДРУГЕ НАЧИНЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 
И ПОСЛОВНИКОМ. 

О ПРЕДЛОГУ ДНЕВНОГ РЕДА, ДАТУМУ, ВРЕМЕНУ И МЕСТУ ОДРЖАВАЊА 
СЕДНИЦЕ РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОБАВЕШТАВА СЕ ЈАВНОСТ, ОСИМ 
У СЛУЧАЈЕВИМА КАДА ЈЕ ТО ЗАКОНОМ ДРУКЧИЈЕ УРЕЂЕНО. 

СЕДНИЦЕ РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ СУ ЈАВНЕ. 
НОВИНАРИМА И ПОСМАТРАЧИМА ДОМАЋИХ И МЕЂУНАРОДНИХ 

УДРУЖЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА АКРЕДИТОВАНИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА 
РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОМОГУЋЕНО ЈЕ ПРАЋЕЊЕ СЕДНИЦА 
РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ, УВИД У СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ СА 
СЕДНИЦА, УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ И АРХИВУ РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ, ИЗУЗЕВ У ПОГЛЕДУ ПОДАТАКА КОЈИ СУ ЗАШТИЋЕНИ У СМИСЛУ 
ОДРЕДБИ ЗАКОНА КОЈИ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ.  

УЛАЗАК И БОРАВАК ЛИЦА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА У РЕПУБЛИЧКОЈ 
ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ УРЕЂУЈУ СЕ ПОСЕБНОМ ОДЛУКОМ РЕПУБЛИЧКЕ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ. 

 
Члан 43. 

 Изборна листа КОЈУ ПОДНОСИ ГРУПА ГРАЂАНА је утврђена кад је својим 
потписима подржи најмање 10.000 бирача. 

Републичка изборна комисија прописује облик и садржај обрасца за потпис из 
става 1. овог члана и ставља га на располагање учесницима у изборима у року од пет 
дана од расписивања избора. 

 Бирач може својим потписом подржати изборну листу само једног предлагача 
ЈЕДНЕ ГРУПЕ ГРАЂАНА. Сваки потпис из става 1. овог члана мора бити оверен у 
надлежном суду. 

 Висину накнаде за оверу потписа утврдиће Министарство правде Републике 
Србије посебним актом. 

ИЗБОРНА ЛИСТА КОЈУ ПОДНОСИ РЕГИСТРОВАНА ПОЛИТИЧКА СТРАНКА 
ИЛИ КОАЛИЦИЈА РЕГИСТРОВАНИХ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА НЕ МОРА БИТИ 
ПОДРЖАНА ПОТПИСИМА БИРАЧА.  

 
Члан 44. 

 Изборна листа доставља се Републичкој изборној комисији најдоцније 15 дана 
пре дана одређеног за одржавање избора. 

 Уз изборну листу, Републичкој изборној комисији доставља се документација, 
и то: 

1. потврда о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе, у којој је 
назначено име и презиме, датум рођења, занимање и лични број кандидата, 
2. писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру, 
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3. потврда о пребивалишту кандидата, 
4. писмена сагласност носиоца листе, 
5. овлашћење лица која подносе изборну листу, 
6. уверење о држављанству, 
7. судски оверени, на посебном обрасцу, потписи бирача који су подржали 
одређену изборну листу. 

   КАДА ЛИСТУ ПОДНОСИ ГРУПА ГРАЂАНА ПОРЕД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ 
СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉАЈУ СЕ И СУДСКИ ОВЕРЕНИ, НА ПОСЕБНОМ 
ОБРАСЦУ, ПОТПИСИ БИРАЧА КОЈИ СУ ПОДРЖАЛИ ОДРЕЂЕНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ. 

 
3. Збирна изборна листа 

Члан 47. 
 

Збирну изборну листу утврђује Републичка изборна комисија и она садржи све 
изборне листе, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, 
занимању и пребивалишту. 

 Редослед изборних листа, са именима свих кандидата, на збирној изборној 
листи утврђује се према редоследу њиховог проглашавања. 

РЕДОСЛЕД ИЗБОРНИХ ЛИСТА, СА ИМЕНИМА СВИХ КАНДИДАТА, НА 
ЗБИРНОЈ ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ УТВРЂУЈЕ СЕ ЖРЕБОМ, У ПРИСУСТВУ 
ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИЛАЦА ЛИСТА 

Збирну изборну листу Републичка изборна комисија објављује у "Службеном 
гласнику Републике Србије", најдоцније 10 дана пре дана одређеног за одржавање 
избора. За дан проглашења збирне изборне листе узима се дан њеног објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Србије". 

Сваки подносилац изборне листе има право да у року од 48 часова од дана 
објављивања збирне изборне листе изврши, преко лица које овласти, увид у све 
поднете изборне листе и документацију поднету уз њих. 

 
VII. ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ОГЛАШАВАЊЕ ПОДНОСИЛАЦА ИЗБОРНИХ ЛИСТА И 

КАНДИДАТА СА ИЗБОРНИХ ЛИСТА 
 

Члан 48. 
Подносиоци изборних листа имају право да у јавним гласилима обавештавају 

грађане о програмима и активностима, као и о предложеним кандидатима, у складу са 
одредбама овог закона. 

ПОДНОСИОЦИ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ИМАЈУ ПРАВО НА БЕСПЛАТНО 
РЕКЛАМИРАЊЕ У ЈАВНИМ ГЛАСИЛИМА ЗА ВРЕМЕ ПРЕДИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ.  

 
ЧЛАН 50A 

СВИ ПОДНОСИОЦИ ИЗБОРНИХ ЛИСТА И КАНДИДАТИ ИМАЈУ ПРАВО НА 
БЕСПЛАТНО ОГЛАШАВАЊЕ У ТОКУ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ У ЈЕДНАКОМ ТРАЈАЊУ 
И ЈЕДНАКОМ ОБИМУ У ЕЛЕКТРОНСКИМ И ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА СА 
НАЦИОНАЛНОМ ПОКРИВЕНОШЋУ.  

СВИМ ПОДНОСИОЦИМА ИЗБОРНИХ ЛИСТА МОРА БИТИ ОБЕЗБЕЂЕНА 
РАВНОПРАВНА ЗАСТУПЉЕНОСТ У СВИМ ТЕРМИНИМА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА.  

СРЕДСТВА ЗА ПОКРИВАЊЕ ТРОШКОВА ОГЛАШАВАЊА ИЗ СТАВА 1. 
ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ У БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 
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СРЕДСТВА ИЗ СТАВА 2. ПРЕДСТАВЉАЈУ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ТРОШКОВА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИ 
УРЕЂУЈЕ ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ. 

У ПОГЛЕДУ ОГЛАШАВАЊА У ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА У ОКВИРУ 
БЕСПЛАТНОГ РЕКЛАМИРАЊА ИЗ СТАВА 1, НА СВА ПИТАЊА КОЈА НИСУ 
УРЕЂЕНА ОВИМ ЗАКОНОМ СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈИ 
УРЕЂУЈЕ ПИТАЊА ОГЛАШАВАЊА. 

ПОДНОСИОЦИ ИЗБОРНИХ ЛИСТА НЕ МОГУ ЗА ПОТРЕБЕ ОГЛАШАВАЊА У 
ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ ЗАКУПЉИВАТИ ДОДАТНЕ ТЕРМИНЕ У ЕЛЕКТРОНСКИМ 
МЕДИЈИМА, ОДНОСНО ДОДАТНИ ОГЛАСНИ ПРОСТОР У ШТАМПАНИМ 
МЕДИЈИМА. 

ИЗДАВАЧУ МЕДИЈА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ДА, ПОД БИЛО КОЈИМ УСЛОВИМА, 
ОМОГУЋИ ОГЛАШАВАЊЕ ПОДНОСИЛАЦА ИЗБОРНИХ ЛИСТА И КАНДИДАТА 
СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА. 
 

Члан 51. 
 По два представника Јавног предузећа које емитује радио и телевизијски 

програм а чији је оснивач Република Србија, Владе Републике Србије и политичких 
странака које имају посланике у Народној скупштини Републике Србије, споразумом 
утврђују број и трајање емисија за представљање политичких странака, политичких 
организација односно група грађана које намеравају да учествују на изборима, КАО И 
УКУПНО ВРЕМЕ И ТЕРМИНЕ У ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА И ОБИМ ОГЛАСНОГ 
ПРОСТОРА У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА ЗА БЕСПЛАТНО ОГЛАШАВАЊЕ У 
ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ. 

 Споразум из става 1. овог члана закључује се најдоцније пет дана од дана 
доношења одлуке о расписивању избора и без одлагања јавно објављује. 

 Средства јавног обавештавања из става 1. овог члана, уз учешће 
представника оснивача и подносилаца изборних листа, утврђују ближа правила за 
представљање подносилаца изборних листа, изборних програма и кандидата са 
изборних листа, КАО И ПРАВИЛА БЕСПЛАТНОГ ОГЛАШАВАЊА У ЕЛЕКТРОНСКИМ 
МЕДИЈИМА И ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА У ТОКУ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ.  

 
Члан 77. 

По утврђивању резултата гласања бирачки одбор ће без одлагања, а најдоцније у 
року од 18 ШЕСТ часова од часа затварања бирачког места, доставити Републичкој 
изборној комисији: записник о раду, извод из бирачког списка; неупотребљене и, 
одвојено, употребљене гласачке листиће; неважеће и, одвојено, важеће гласачке 
листиће, као и преостали изборни материјал. 
 

Члан 78. 
У року од 96 часова од затварања бирачких места, Републичка изборна 

комисија записнички утврђује: укупан број бирача уписаних у бирачки списак; број 
бирача који је гласао на бирачким местима; укупан број гласачких листића примљених 
на бирачким местима; укупан број неупотребљених гласачких листића; укупан број 
неважећих гласачких листића; укупан број важећих гласачких листића; број гласова 
датих за сваку изборну листу појединачно. 

 Републичка изборна комисија, НА ОСНОВУ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКИХ 
ОДБОРА, утврђује резултате избора и о томе сачињава посебан записник. 

 Републичка изборна комисија прописује садржај и облик обрасца записника о 
свом раду. 
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Члан 81. 

 У расподели мандата учествују само изборне листе које су добиле најмање 
5% гласова од укупног броја гласова бирача који су гласали у изборној јединици. 

 Политичке странке националних мањина и коалиције политичких странака 
националних мањина учествују у расподели мандата и кад су добиле мање од 5% 
гласова од укупног броја бирача који су гласали. 

 Политичке странке националних мањина су све оне странке чији је основни 
циљ представљање и заступање интереса националне мањине и заштита и 
побољшање права припадника националних мањина, у складу с 
међународноправним стандардима. 

 О томе да ли подносилац изборне листе има положај политичке странке 
националне мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина 
одлучује Републичка изборна комисија при проглашењу изборне листе, а на предлог 
подносиоца изборне листе који мора бити стављен при подношењу изборне листе.  

ПОЛОЖАЈ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ, ОДНОСНО 
КОАЛИЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ДОКАЗУЈЕ СЕ 
РЕШЕЊЕМ О УПИСУ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ ПОДНОСИОЦА ЛИСТЕ, ОДНОСНО 
ЧЛАНИЦА КОАЛИЦИЈЕ У РЕГИСТАР ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА. 

ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉА 
СЕ ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ. 

 
Члан 86. 

 Резултате избора Републичка изборна комисија објављује у року од 96 часова 
9 ДАНА од часа завршетка гласања. 

 Од завршетка гласања до објављивања резултата избора, Републичка 
изборна комисија објављује преко средстава обавештавања привремене податке о 
резултатима избора. 

 Резултати избора објављују се у "Службеном гласнику Републике Србије". 
 

Члан 95. 
 Сваки бирач, кандидат и подносилац изборне листе има право да поднесе 

приговор Републичкој изборној комисији због повреде изборног права у току избора 
или неправилности у поступку предлагања односно избора. 

 Приговор против одлуке, радње или пропуста бирачког одбора подноси се 
Републичкој изборној комисији. 

 Приговор из ст. 1. и 2. овог члана подноси се 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. 

 ПРИГОВОР ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ПОДНЕТИ И У РОКУ ОД 
24 ЧАСА ОД ЧАСА КАДА ЈЕ, НА ОСНОВУ УВИДА У ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ У 
СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 64. ОВОГ ЗАКОНА, УОЧЕНА НЕПРАВИЛНОСТ У 
СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА. 
 

Члан 97. 
 Против сваког решења Републичке изборне комисије донетог по приговору 

може се изјавити жалба Управном суду. 
 Жалба се подноси преко Републичке изборне комисије у року од 48 часова од 

пријема решења. 
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 Републичка изборна комисија дужна је да у року од 24 часа од пријема жалбе 
достави Управном суду приговор и све потребне списе. 

 Управни суд одлучује по жалби сходном применом одредаба закона којим се 
уређује поступак у управним споровима. 

 Одлука по жалби донеће се најкасније у року од 48 часова од пријема жалбе 
са списима. 

 Одлука донета у поступку по жалби је правноснажна и против ње се не могу 
поднети ванредна правна средства предвиђена законом којим се уређује управни 
спор.  

 
Члан 99. 

 У поступку спровођења избора општи надзор над поступцима политичких 
странака, кандидата и средстава јавног обавештавања у току изборних активности 
спроводи надзорни одбор. 

 Надзорни одбор има десет чланова од којих половину чланова именује 
Народна скупштина Републике Србије на предлог Владе Републике Србије, а 
половину на предлог посланичких група у Народној скупштини Републике Србије из 
реда истакнутих јавних радника, под условом да они нису чланови органа политичких 
странака које учествују на изборима. 

 Председника надзорног одбора бирају између себе чланови надзорног одбора 
тајним гласањем. 

 
Члан 100. 

 Надзорни одбор: 
1. прати предизборне активности и указује на евентуалне неправилности у 

поступању политичких странака, кандидата и других учесника у изборном поступку, 
2. контролише поступање средстава јавног обавештавања у примени одредаба 

овог закона које се односе на обезбеђивање равноправних услова за представљање 
подносилаца изборних листа и кандидата са изборних листа, 

3. предлаже мере за поштовање једнакости кандидата у излагању њихових 
програма, 

4. обраћа се јавности ради заштите моралног интегритета личности кандидата, 
5. упозорава на поступке политичких странака органа управе, кандидата и 

средстава јавног обавештавања којима се омета изборна кампања и угрожава 
једнакост права свих кандидата. 

 Ако било који учесник у изборној кампањи својим понашањем позива на 
насиље, шири националну, верску или расну мржњу или подстиче на 
неравноправност полова, надзорни одбор за изборну кампању без одлагања ће дати 
иницијативу за покретање поступка пред надлежним државним органима. 

 Ако се споразум из члана 51. овог закона не закључи у предвиђеном року, 
надзорни одбор утврдиће број и трајање емисија за равноправно представљање 
подносилаца изборних листа. 

 
Члан 108. 

 Новчаном казном од 100.000 до 600.000 динара казниће се за прекршај 
организација која објави процену резултата избора или претходне резултате избора, 
супротно одредби члана 5. став 3. овог закона.  

 За прекршај из става 1. казниће се и одговорно лице у организацији новчаном 
казном од 20.000 до 50.000 динара. 
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 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и лице које објави процену 
резултата избора или претходне резултате избора новчаном казном од 10.000 до 
40.000 динара. 

 
Члан 109. 

Новчаном казном од 25.000 до 50.000 150.000 динара казниће се за прекршај 
члан бирачког одбора или Републичке изборне комисије, који онемогући праћење 
рада органа за спровођење избора ( члан 32. став 2. Закона).  

 
Члан 109а 

 НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 50.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 
ПРЕКРШАЈ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 50А ОВОГ ЗАКОНА АКО НЕ ИЗВРШАВАЈУ 
ОБАВЕЗЕ УТВРЂЕНЕ ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА ОДНОСНО АКО ОМОГУЋЕ 
ОГЛАШАВАЊЕ ПОДНОСИЛАЦА ИЗБОРНИХ ЛИСТА И КАНДИДАТА СУПРОТНО 
ЧЛАНУ 50А ОВОГ ЗАКОНА.  

 ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ И ОДГОВОРНО 
ЛИЦЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ИЗ ЧЛАНА 50А ОВОГ ЗАКОНА НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 
10.000 ДО 150.000 ДИНАРА.  

 
Члан 110. 

 Новчаном казном од 50.000 до 800.000 2.000.000 динара казниће се за 
прекршај организације из члана 51. овог закона ако не извршавају обавезе утврђене 
одредбама овог закона односно ако омогуће представљање кандидата супротно 
члану 49. став 2. овог закона.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у организацији 
из члана 51. овог закона новчаном казном од 10.000 до 30.000 150.000 динара.  

 
Члан 112. 

 Новчаном казном од 100.000 до 400.000 2.000.000 динара казниће се за 
прекршај политичка странка, коалиција односно друга политичка организација или 
друго правно лице које супротно одредбама овог закона истиче симболе политичке 
странке, односно друге политичке организације, као и други пропагандни материјал ( 
члан 55. Закона).  

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у политичкој 
организацији или другом правном лицу новчаном казном од 10.000 до 25.000 150.000 
динара. 

 
Члан 114. 

Новчаном казном од 10.000 до 30.000 150.000 динара казниће се лице које изазове 

неред на бирачком месту, услед чега је гласање морало бити прекинуто ( члан 57. 

Закона) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ 

 

 
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  
Народни посланик Ненад Константиновић. 
 
2. Назив прописа 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика   
The draft law on amendments and supplements to the Law on Election of MPs 
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, 
број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама Прелазног 
споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, 
са једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, 
број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум) 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну 
саржину прописа 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума 
и Прелазног споразума 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 
д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у 
Европску унију 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 
а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима / 
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима / 
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађенст са њима / 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност / 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније / 
 
5. Уколико не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је 
потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У овом 
случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. 
Секундарни извори права Европске уније који постоје у овој области нису 

релевантни са становишта материје коју обрађује овај предлог закона, тако да се 

уз овај предлог закона се не доставља Табела усклађености. 

 
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски језик? 
/ 
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7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 
/ 
 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 
/ 
 
 
Потпис руководиоца oрганa органа државне управе, односно другог 
овлашћеног предлагача прописа, датум и печат 

 
 
 

 
Београд, 12. септембар 2016. године       НАРОДНИ ПОСЛАНИК 
 
             Ненад Константиновић 
 
 


