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Наосновучлана34.Законаоизборународнихпосланика („СлужбенигласникРС”,бр.35/00,

57/03 –одлукаУС,72/03 –др.закон,18/04,85/05 –др.закон,101/05 –др.закон,104/09 –др.закон,
28/11 –одлукаУСи36/11)ичлана1.став2.УпутствазаспровођењеизборазанароднепосланикеНа-
роднескупштине,расписанихза16.март2014.године(„СлужбенигласникРС”,број12/14),

Републичкаизборнакомисија,наседнициодржаној23.фебруара2014.године,донелаје

У П У Т  С Т В О

за спро во ђе ње гла са ња на из бо ри ма за на род не по сла ни ке На род не скуп шти не, 
рас пи са ним за 16. март 2014. го ди не, на те ри то ри ји Ауто ном не по кра ји не Ко со во 

и Ме то хи ја

Увод на од ред ба

Члан1.
ОвимупутствомближесеуређујеспровођењегласањанаизборимазанароднепосланикеНарод-

нескупштине,расписанимза16.март2014.године,натериторијиАутономнепокрајинеКосовоиМе-
тохија,каонеотуђивомделуРепубликеСрбије,уситуацијигдебезсарадњесамисијомОЕБС-аније
могућегарантоватибезбедноспровођењеизборногпоступка.

Ор га ни за спро во ђе ње из бо ра

Члан2.
ОрганизаспровођењеизборанатериторијиАутономнепокрајинеКосовоиМетохијасуРепу-

бличкаизборнакомисијаибирачкиодбори.

Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја

Члан3.
РепубличкаизборнакомисијаобављапословекојисуодређениЗакономоизборународнихпо-

сланика,УпутствомзаспровођењеизборазанароднепосланикеНароднескупштине,расписанихза
16.март2014.годинеиовимупутством.

Би рач ки од бо ри

Члан4.
БирачкиодбориобављајупословекојисуодређениЗакономоизборународнихпосланика,Упут-

ствомзаспровођењеизборазанароднепосланикеНароднескупштине,расписанихза16.март2014.
године,овимупутствомиПравилимаорадубирачкиходбора(„СлужбенигласникРС”,број15/14).

Са став би рач ког од бо ра

Члан5.
Бирачкиодборчинетричлана.
БирачкиодборсеименујенапредлогпосланичкихгрупауНароднојскупштини,сразмерноњи-

ховојзаступљеностиуНароднојскупштининаданрасписивањаизбора.
РешењеообразовањубирачкиходбораиименовањучлановабирачкиходбораРепубличкаиз-

борнакомисијадоносинајкасније5.марта2014.године,у24часа.
ПредлогзаименовањечлановабирачкиходборапосланичкегрупеподносеРепубличкојизбор-

нојкомисијинајкасниједо2.марта2014.године.
Републичкаизборнакомисијаћеблаговременоутврдитинумеричкиприказмерилазаименовање

члановабирачкиходбора.
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Рад на те ла

Члан6.
ЗасвакиуправниокругнатериторијиАутономнепокрајинеКосовоиМетохијаРепубличкаиз-

борнакомисијаобразујераднатела,којанисуорганизаспровођењеизбора,већобављајуадминистра-
тивно-техничкепословекојеимповериРепубличкаизборнакомисија.

Раднателапружајуадминистративно-техничкупомоћбирачкимодборимаприликомутврђивања
резултатагласањаипримопредајеизборногматеријалаизмеђуРепубличкеизборнекомисијеибирач-
киходбора.

Раднотелозасвакиуправниокругчинишестчланова.
РаднотелочинечлановиименованинапредлогпосланичкихгрупауНароднојскупштинисра-

змерноњиховојзаступљеностиуНароднојскупштининаданрасписивањаизбора.
РешењеообразовањураднихтелаРепубличкаизборнакомисијадоносинајкасније5.марта2014.

године,у24часа.
ПредлогзаименовањечлановараднихтелапосланичкегрупеподносеРепубличкојизборнојко-

мисијинајкасниједо2.марта2014.године.
Републичкаизборнакомисијаћеблаговременоутврдитинумеричкиприказмерилазаименовање

члановараднихтела.

Би рач ка ме ста

Члан7.
БирачкаместанатериторијиАутономнепокрајинеКосовоиМетохијанакојимаћесеспровести

изборизанароднепосланикеодредићеРепубличкаизборнакомисијанапредлогКанцеларијезаКосо-
воиМетохију.

Приликомодређивањабирачкихместапосебноћесеводитирачунаобезбедноснојситуацијина
територијиАутономнепокрајинеКосовоиМетохија.

Решењеоодређивањубирачкихместаизстава1.овогчланаРепубличкаизборнакомисијадоно-
синајкасније23.фебруара2014.годинеу24часа.

Пре да ја из бор ног ма те ри ја ла би рач ким од бо ри ма пре гла са ња

Члан8.
ИзборниматеријалзагласањенатериторијиАутономнепокрајинеКосовоиМетохијакоордина-

ториРепубличкеизборнекомисијепредају,каоидосада,непосреднобирачкимодборимауопштини
Рашка,односноуградуВрање,12.марта2014.године.

Опримопредајиизборногматеријаласачињавасезаписникнапрописаномобрасцу(НПРСКиМ-
1/14).

Свичлановибирачкогодбораимајуправоидужностдабудуприсутниприликомпријемаизбор-
ногматеријала.

Обезбедномтранспортуизборногматеријалаодадминистративногпрелазадобирачкихместа
стараћесеОЕБС.

Пре да ја из бор ног ма те ри ја ла не по сред но ко ор ди на то ру  
Ре пу блич ке из бор не ко ми си је по сле гла са ња

Члан9.
Поштозатворебирачкоместо,члановибирачкогодборадужнисудаспроведуследећерадње:
1)данеупотребљенегласачкелистићезаизборнароднихпосланикаНароднескупштинеставеу

посебанковератидагазапечате;
2)дазапечаћенегласачкекутијесасвимупотребљенимгласачкимлистићима,заједносаизводи-

маизбирачкогспискаизапечаћенимковертамаукојимасеналазенеупотребљенигласачкилистићи
безодлагањаоднесууопштинуРашка,односноуградВрањегдеихпредајукоординаторимаРепу-
бличкеизборнекомисије.
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Свакичланбирачкогодбораимаправоидужностданадзирепреношењегласачкихкутијаидру-
гогизборногматеријалаодбирачкогместадоопштинеРашка,односнодоградаВрања.

Обезбедномтранспортуизборногматеријалаодадминистративногпрелазадобирачкихместа,
односноодбирачкихместадоадминистративногпрелазастараћесеОЕБС.

Опримопредајииз става1. тачка2. овогчлана састављасе записникнапрописаномобрасцу
(НПРСКиМ-2/14).

Сватричланабирачкогодбораимајуправоидужностдаприсуствујупредајиизборногматерија-
лакоординаторуРепубличкеизборнекомисије.

Утвр ђи ва ње ре зул та та гла са ња

Члан10.
КоординаториРепубличкеизборнекомисијеорганизоваћедачлановибирачкогодборауопшти-

ниРашка,односноуградуВрањеотворегласачкекутије,утврдерезултатеизборазанароднепосла-
никеНароднескупштине,попунезаписникеорадубирачкиходборанаобрасцимапрописанимУпут-
ствомзаспровођењеизборазанароднепосланикеНароднескупштине,расписанихза16.март2014.
године(ОбразацНПРС-15/14),каоидасеизборниматеријалсазаписницимаорадубирачкиходбора
пренесеуседиштеРепубличкеизборнекомисије.

Наспровођењеизборанабирачкимместимаиутврђивањерезултатагласањанасвимбирачким
местиманатериторијиАутономнепокрајинеКосовоиМетохијасходносепримењујуПравилаораду
бирачкиходбора(„СлужбенигласникРС”,број15/14).

Обра сци за спро во ђе ње по је ди них из бор них рад њи

Члан11.
Појединерадњеизовогупутствавршићесепремаобрасцимакојисусаставнидеоовогупутства:
1.записникопримопредајиизборногматеријалапрегласањаизмеђукоординатораРепубличке

изборнекомисијеибирачкогодборанатериторијиАутономнепокрајинеКосовоиМетохија(НПРС
КиМ-1/14);

2.записникопримопредајиизборногматеријалапослегласањаизмеђубирачкогодборанатери-
торијиАутономнепокрајинеКосовоиМетохијаикоординатораРепубличкеизборнекомисије(НПРС
КиМ-2/14).

За вр шне од ред бе

Члан12.
Насваосталапитањакојанисууређенаовимупутством,сходносепримењујуодредбеУпутства

заспровођењеизборазанароднепосланикеНароднескупштине,расписанихза16.март2014.године.

Члан13.
Овоупутствоступанаснагуданомдоношења,аобјављујесеу„СлужбеномгласникуРепублике

Србије”.

02број013-194/14
УБеограду,23.фебруара2014.године

Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја
Председник,

проф.дрДе јан Ђур ђе вић, с.р.
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