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Следећа документа показују да је РИК
неоправдано одбио да разматра Приговор на Решење РИК
о прихватању кандидатуре Александра ВУЧИЋА за
председника Републике Србије:
Републичка изборна комисија (РИК) је 5. марта 2017. године
прихватила кандидатуру Александра Вучића за председника
Републике Србије.
У решењу о томе не пише када, у колико сати и минута је донела то
решење.
На ипростору („сајту“) РИК не пише када је, у колико сати и минута
РИК објавила своје решење.
Приговор је био поднет РИК 6. марта 2017 године у 14:06 часова
(видети печат РИК на Приговору:

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_03_06LTG__VUCIC_prgl
snjknddtSve.6475157.pdf )

На основу чега РИК тврди да је приговор поднет неблаговремено?

Он јесте поднет у року од 24 часа од краја радног времена РИК.
Поднет је благовремено.
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Информације о одржаним седницама
6. март 2017. године

11. седница Републичке изборне комисије
На 11. седници, одржаној 6. марта 2017. године, Републичка изборна комисија је
донела Решење којим се проглашава др Војислав Шешељ, професор универзитета из
Земуна, за кандидата за председника Републике на изборима расписаним за 2. април
2017. године.
Кандидата др Војислава Шешеља предложила је Српска радикална странка, а
кандидатура је подржана са 12.976 правно ваљаних оверених изјава бирача.
Такође, Републичка изборна комисија је донела Решење о испуњењу услова за
одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени
састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.
У наставку седнице, донета су Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за
председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године.

Републичка изборна комисија је одлучивала и о приговору Љубомира
Грујића из Београда, због неправилности у поступку предлагања кандидата
за председника Републике и донела Решење којим се приговор

одбацује, као неблаговремен.

Чланови Републичке изборне комисије усвојили су и Извештај о коришћењу и
располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних и
извршених расхода за финансирање редовног рада и изборних активности
Републичке изборне комисије у 2016. години.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија донела је Решење да проф. др
Весна Ракић Водинелић, дипломирани правник из Београда, постаје члан, а
Љиљана Бенаћ Шантић, дипломирани правник из Београда, постаје заменик
члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници
Групе грађана „За Србију без страха“, предлагача кандидата Саше Јанковића за
председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године.
Републичка изборна комисија донела је и Решење да Марина Ђукановић,
дипломирани правник из Београда, постаје члан, а Срђан Васковић,
дипломирани правник из Ниша, постаје заменик члана Републичке изборне
комисије у проширеном саставу, као представници коалиције Александар Вучић Српска напредна странка, Социјалистичка партија Србије - Ивица Дачић,
Социјалдемократска партија Србије - Расим Љајић, Јединствена Србија - Драган
Марковић Палма, Партија уједињених пензионера Србије - Милан Кркобабић,
Покрет социјалиста - Александар Вулин, Српски покрет обнове - Вук Драшковић,
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК - Богољуб Карић, Савез војвођанских Мађара Vajdasági Magyar Szövetség - Иштван Пастор, предлагача кандидата Александра
Вучића за председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017.
године.
Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир
Димитријевић.

5. март 2017. године
Девета седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 5. марта, Републичка изборна комисија је донела Решење

којим се проглашава Александар Вучић, дипломирани правник из
Београда, за кандидата за председника Републике на изборима
расписаним за 2.април 2017.године.

Кандидата Александра Вучића предложила је Коалиција Александар Вучић-Српска
напредна странка, Социјалистичка партија Србије-Ивица Дачић, Социјалдемократска
партија Србије-Расим Љајић, Јединствена Србија-Драган Марковић Палма, Партија
уједињених пензионера Србије-Милан Кркобабић, Покрт социјалиста-Александар Вулин,
Српски покрет обнове-Вук Драшковић, Покрет СНАГА СРБИЈЕ-БК-Богољуб Карић, Савез
војвођанских Мађара- Vajdasági Magyar Szövetség-Иштван Пастор.
Кандидатура је подржана са 56.516 правно ваљаних оверених изјава бирача.
Републичка изборна комисија је у наставку седнице донела и Решење о испуњењу услова
за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у
проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.
Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне
комисије.

У складу са чланом 8. Закона о избору председника Републике
(„Службени гласник РС“, бр. 111/07 и 104/09 – др. закон) и сходно члану 45. став 1.
Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 –
одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09
– др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 5. марта 2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
ПРОГЛАШАВА СЕ Александар Вучић, дипломирани правник из
Београда, за кандидата за председника Републике на изборима расписаним за 2.
април 2017. године, на предлог Коалиције: Александар Вучић - Српска напредн
а странка, Социјалистичка партија Србије - Ивица Дачић, Социјалдемократс
ка партија Србије - Расим Љајић, Јединствена Србија - Драган Марковић Пал
ма, Партија уједињених пензионера Србије - Милан Кркобабић, Покрет социј
алиста - Александар Вулин, Српски покрет обнове - Вук Драшковић, Покрет
СНАГА СРБИЈЕ - БК - Богољуб Карић, Савез војвођанских Мађара-Vajdasági
Magyar Szövetség - Иштван Пастор.

Образложење
Републичка изборна комисија је утврдила да је овлашћено лице у име
Коалиције: Александар Вучић - Српска напредна странка, Социјалистичка па
ртија Србије - Ивица Дачић, Социјалдемократска партија Србије - Расим Љај
ић, Јединствена Србија - Драган Марковић Палма, Партија уједињених пензи
онера Србије - Милан Кркобабић, Покрет социјалиста - Александар Вулин, С
рпски покрет обнове - Вук Драшковић, Покрет СНАГА СРБИЈЕ - БК - Богољуб
Карић, Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség - Иштван Пасто
р, као предлагача кандидата за председника Републике, у складу са законом 4.
марта 2017. године поднело благовремен и потпун предлог кандидата за
председника Републике и сву прописану документацију.
Уз предлог кандидата је, у складу са чланом 10. став 1. Закона о
избору председника, поднето укупно 56.516 правно ваљаних оверених изјава
бирача да подржавају предлог кандидата.
У складу са наведеним, Републичка изборна комисија је донела одлу
ку као у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети
приговор Републичкој изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења
Решења.
02 Број 013-76/17
У Београду, 5. марта 2017. Године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
Владимир Димитријевић

