ВОДИЧ
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА
ИЗБОРЕ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ,
РАСПИСАНЕ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

1. ШТА ЈЕ БИРАЧКО МЕСТО?
Бирачко место представља просторију у којој се обавља
гласање за народне посланике. Бирачко место се одређује за
гласање највише 2.500, а најмање 100 бирача.
За свако бирачко место посебно се одређује:
o број бирачког места
o назив бирачког места
o адресa бирачког места
o подручје које обухвата бирачко место
Републичка изборна комисија у Решењу о одређивању
бирачких места за гласање на изборима за народне посланике
Народне скупштине, одређује све горе наведене податке, за
свако бирачко место посебно.
Број бирачког места, представља јединствени редни
број бирачког места који се посебно одређује за сваку
општину/град/градску општину/страну државу или завод за
изршење заводских санкција.
Свако бирачко место има и свој назив, који је по
правилу назив објекта у којем се налази бирачко место (нпр.
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ОШ „ГЛУМЧЕВО БРДО“, МЗ „ЧАНТАВИР“ или ЗДРАВСТВЕНА
СТАНИЦА „СЕЛЕНЧА“), као и адресу на којој се то бирачко
место тачно налази.
Такође, за свако бирачко место одређује се подручје с
којег гласају бирачи на том бирачком месту (улица, село,
заселак, насеље и сл.) и које најчешће обухвата списак улица
са кућним бројевима, назив насељеног места и сл.

2. КО И НА КОЈИ НАЧИН ПРЕДЛАЖЕ
БИРАЧКА МЕСТА?
Бирачка места на којима ће се гласати за избор
народних посланика, расписаним за 26. април 2020. године,
предлажу општинске/градске управе или управе градских
општина града Београда (општинске/градске управе).
Своје предлоге за бирачка места општинске/градске
управе достављају Републичкој изборној комисији најкасније
до понедељка 16. марта 2020. године.
У пракси ће се начин предлагања бирачких места
спровести тако што ће се свакој општинској/градској управи
путем електронске поште, у посебној табели, доставити део
Решења o oдређивању бирачких места за гласање на изборима
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за председника Републике, одржаним 2. априла 2017. године
за управни округ којем та општина/град припада.
По добијању ове табеле, неопходно је да свака
општина/град

изврши

проверу

података

за

своју

општину/град и да Републичкој изборној комисији достави
информацију о томе који подаци у табели треба да се
измене или допуне.
Поред наведене информације, комисији је потребно да
доставите и предлог бирачких места у табели, на тај начин
што у табели треба да буду садржани актуелни подаци о
бирачким местима, са уграђеним свим променама насталим
након избора за председника Републике, одржаним 2. априла
2017. године и да тако представљају садашње стање бирачких
места.
Тражену информацију и табелу – предлог бирачких
места, као скенирани и потписан документ, потребно је
доставити путем електронске поште Републичкој изборној
комисији на адресу izbori@parlament.rs, најкасније до среде
16. марта 2020. године.
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НАПОМЕНА:
Општинске/градске

управе,

након

достављања

предлога за одређивање бирачких места и након што
Републичка

изборна

комисија

донесе

Решење

о

одређивању бирачких места за гласање на изборима за
народне посланике којим ће обухватити достављене
предлоге, дужне су да све податке о одређеним
бирачким местима за своју општину/град/градску
општину града Београда

спроведу кроз апликацију

Јединствени бирачки списак.
У случају да општинске/градске управе предложе
смањење, односно повећање броја бирачких места,
неопходно је да посебно образложе такав предлог.
Један од изузетака приликом предлагања бирачких
места, прописан је за бирачка места на Косову и Метохији.
Ова бирачка места предлаже Канцеларија за Косово и
Метохију, водећи рачуна о безбедносној ситуацији на
територији ове аутономне покрајине, најкасније до четвртка
2. априла 2020. године.
Посебна правила прописана су и за бирачка места
унутар завода за извршење заводских санкција која предлаже
Министарство правде, као и за бирачка места у иностранству
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која предлаже Министарство спољних послова, до четвртка
2. априла 2020. године.
Такође, постоје одређени изузеци и за бирачка места на
којима гласају бирачи који су на одслужењу војног рока, на
војној вежби или на школовању у јединицама или установама
Војске Србије.
Наиме, иако не постоје посебно одређена бирачка места
за ове бираче, ипак се утврђује на којим бирачким местима ће
они гласати.
То се одређује тако што Министарство одбране
доставља
самоуправе

Министарству
податке

о

државне
овим

управе

бирачима,

и

локалне

најкасније

до

понедељка 6. априла 2020. године.
Министарство државне управе и локалне самоуправе по
добијању података од Министарства одбране, у сарадњи са
општинским/градским управама, утврђује на којим бирачким
местима гласају ови бирачи и о томе без одлагања обавештава
Републичку изборну комисију, најкасније 6. априла 2020.
године.
Републичка изборна комисија посебним решењем
одређује на којим ће већ одређеним бирачким местима
гласати бирачи који су на одслужењу војног рока, на војној
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вежби или на школовању у јединицама или установама Војске
Србије.

3. КО И КАДА ОДРЕЂУЈЕ БИРАЧКА
МЕСТА?
Републичка изборна комисија, на основу достављених
предлога општинских/градских управа, одређује и оглашава у
„Службеном гласнику Републике Србије“ бирачка места на
којима ће се гласати на изборима најкасније до недеље 5.
априла 2020. године у 24 часа.

4. ОГРАНИЧЕЊА ПРИЛИКОМ
ОДРЕЂИВАЊА БИРАЧКИХ МЕСТА
Законом

о

избору

народних

посланика,

односно

Упутством за спровођење избора за народне посланике
Народне скупштине, прописана су одређена ограничења.
За почетак треба поновити да се бирачко место одређује
за гласање највише 2.500, а најмање 100 бирача.
Приликом
општинске/градске

предлагања
управе

посебну

бирачких

места,

пажњу

посвећују

удаљености бирачког места од самих бирача.
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Управо због тога у изузетним случајевима, може се
одредити бирачко место и за мање од 100 бирача, ако би
због просторне удаљености или неповољног географског
положаја, становницима тог места гласање на другом
бирачком месту било знатно отежано.
За оваква бирачка места, неопходно је да општинске
градске управе приликом достављања предлога бирачких
места, Републичкој изборној комисији доставе образложење
због чега предлажу да одређено бирачко место има мање
од 100 бирача.
За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у
објектима

у

јавној

својини.

Међутим,

у

изузетним

околностима могуће је предложити за бирачко место и
објекат у приватној својини. То се најчешће ради у случају да
на одређеном подручју нема објекта у јавној својини, те се
стога предлаже објекат у приватној својини како би се
бирачима омогућило да на што лакши и бржи начин дођу до
бирачког места.
У случају да општинске/градске управе предложе да
бирачко место буде у објекту у приватној својини, неопходно
је да се Републичкој изборној комисији достави образложење
због чега предлажу да одређено одређено бирачко место
буде у приватној својини.
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За бирачко место се не може одредити просторија у:
o верском објекту
o објекту у власништву политичке странке или
објекту који користи политичка странка
o објекту у власништву кандидата за народног
посланика/посланика у скупштини аутономне
покрајине/одборника или члана његове породице
НАПОМЕНА:
Сви објекти у којима се налазе просторије одређене као
бирачка места, без обзира на то да ли су у јавној или
приватној својини, док траје гласање сматрају се
објектима у јавној употреби, у смислу Закона о кретању
уз помоћ пса водича.

5. ПОСЕБНА ПРАВИЛА О
ПРИСТУПАЧНОСТИ БИРАЧКИХ МЕСТА
Приликом предлагања бирачког места, води се рачуна
да оно буде приступачно особама са инвалидитетом.
То заправо значи да општинске/градске управе треба да
воде рачуна да бирачко место буде приступачно (физички и
комуникацијски).
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Приступачност подразумева да:
o прилаз до објекта и пешачки прелаз буду без
препрека
o да

постоји

паркинг

место

за

особе

са

инвалидитетом
o да је улаз у објекат у равни са тротоаром или да
постоји адекватан начин за савладавање препрека
o да врата на објекту омогућавају несметани улаз
o да је омогућено кретање у објекту у једном нивоу
или да постоји могућност несметане вертикалне
комуникације
o да

су

обезбеђене

форме

информација

и

комуникација са бирачима
Такође, посебно треба водити рачуна да се за бирачка
места,

где

год

је

то

могуће,

одређују

просторије

у

приземљу/партеру објекта у којем се налази бирачко место.
Општинске/градске

управе,

приликом

предлагања

бирачких места, дужне су да узму у обзир и извештаје о
извршеној процени приступачности бирачких места на
територији њихове општине/града.
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Наиме, све општинске/градске

управе

и

управе

градских општина града Београда су на основу Одлуке о
процени приступачности бирачких места у Републици Србији,
биле у обавези да изрше процену приступачности у првој
половини јануара 2020. године и да извештаје доставе
Републичкој изборној комисији до 1. фебруара 2020. године.
Имајући ову чињеницу у виду, могуће је да за неко
бирачко место није извршена процена приступачности, што
не значи да то бирачко место не може бити предложено, већ
само да општинска/градска управа приликом предлагања тог
бирачког места мора доставити и попуњен упитник о
процени приступачности утврђен Одлуком о процени
приступачности бирачких места у Републици Србији, који се
налази на веб презентацији Републичке изборне комисије
www.rik.parlament.gov.rs.
НАПОМЕНА:
Приликом

предлагања

општинске/градске

управе

бирачких
треба

да

места
доставе

Републичкој изборној комисији и информацију за која
бирачка места са претходних избора су предложене
измене због њихове недовољне приступачности.
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