
 

На основу члана 21. Закона о референдуму и народној иницијативи 
(„Службени гласник РС”, број 111/21),  

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 29. новембра 2021. 
године, донела је 

У П У Т С Т В О 

ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗЛАЗНОСТИ ГЛАСАЧА НА 
РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ  

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Предмет упутства 

Члан 1. 

Овим упутством ближе се уређује начин на који се прати излазност 
гласача на републичком референдуму. 

II. НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Надлежни органи 

Члан 2. 

(1) Изборна комисија јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: 
поткомисија) је дужна да на дан гласања на републичком референдуму у 
временским интервалима одређеним овим упутством, обавештава Републичку 
изборну комисију (у даљем тексту: Комисија) о броју гласача који су гласали на 
гласачким местима која су унапред одређена.  

(2) Републички орган надлежан за послове статистике доставља 
Комисији списак гласачких места са којих треба да се достављају подаци о 
излазности гласача, најкасније 15 дана пре дана гласања.  

(3) Комисија доставља поткомисијама списак гласачких места са којих 
треба да се достављају подаци о излазности гласача, најкасније десет дана пре 
дана гласања. 

Обавезе поткомисије 

Члан 3. 

(1) Поткомисије достављају Комисији податке о излазности гласача 
путем веб апликације. 

(2) Веза (линк) за приступ веб апликацији доставља се поткомисијама 
најкасније пет дана пре дана гласања. 

(3) Поткомисије су дужне да одреде лице које ће бити задужено за унос и 
достављање података (у даљем тексту: корисник) и да обезбеде један рачунар 
повезан са интернетом. 

(4) Приликом одређивања корисника поткомисија мора водити рачуна о 
томе да корисник поседује најмање основни ниво познавања рада на рачунару. 

(5) Поткомисија доставља податке о кориснику (име и презиме, контакт 
телефон и адресу електронске поште) републичком органу надлежном за 
послове статистике, најкасније десет дана пре дана гласања. 



2 

 

(6) Поткомисија обезбеђује телефон за сва гласачка места са којих се 
достављају подаци о излазности гласача, прикупља податке од гласачких 
одбора, упознаје гласачки одбор са начином достављања података, предаје им 
примерак овог упутства и контактира са њима на дан гласања. 

Унос података путем веб апликације 

Члан 4. 

(1) У циљу заштите података при покретању веб апликације, корисник 
прво уноси своју шифру и лозинку у поље за идентификацију корисника. 

(2) Након идентификације, кориснику се приказују гласачка места за које 
уноси податке о броју гласача који су гласали. 

(3) Корисник уноси податке у веб апликацију сукцесивно, односно како 
добија податке од гласачких одбора, а најкасније 40 минута по добијању 
података према пресецима утврђеним у члану 5. став 1. овог упутства. 

(4) Након уноса података у веб апликацију, корисник притиском на поље 
„Пребаци податке“ шаље податке о излазности гласача. 

Обавезе гласачког одбора 

Члан 5. 

(1) Гласачки одбор доставља поткомисији податке о броју гласача који су 
гласали на гласачком месту према следећим пресецима: 

- прво достављање до 10.15 часова, са стањем излазности до 10.00 
часова; 

- друго достављање до 12.15 часова, са стањем излазности до 12.00 
часова; 

- треће достављање до 14.15 часова, са стањем излазности до 14.00 
часова; 

- четврто достављање до 16.15 часова, са стањем излазности до 16.00 
часова и 

- пето достављање до 18.15 часова, са стањем излазности до 18.00 
часова.  

(2) Број гласача који су гласали на гласачком месту добија се тако што 
гласачки одбор преброји заокружене редне бројеве гласача у изводу из 
бирачког списка, евентуалном списку накнадних промена у бирачком списку и 
посебном изводу из бирачког списка, ако на гласачком месту гласају и гласачи 
који се налазе на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у 
јединицама или установама Војске Србије. 

(3) Гласачки одбор обавештава поткомисију о броју гласача који су 
гласали на гласачком месту на број телефона који је добио од поткомисије. 

(4) Приликом достављања података, гласачки одбор треба да води 
рачуна о следећем: 

- за пресек стања до 10.00 часова, у број гласача који су гласали на 
гласачком месту рачунају се сви гласачи који су гласали од 7.00 до 10.00 
часова; 

- за пресек стања до 12.00 часова, у број гласача који су гласали на 
гласачком месту рачунају се сви гласачи који су гласали од 7.00 до 12.00 
часова; 



3 

 

- за пресек стања до 14.00 часова, у број гласача који су гласали на 
гласачком месту рачунају се сви гласачи који су гласали од 7.00 до 14.00 
часова; 

- за пресек стања до 16.00 часова, у број гласача који су гласали на 
гласачком месту рачунају се сви гласачи који су гласали од 7.00 до 16.00 часова 
и  

- за пресек стања до 18.00 часова, у број гласача који су гласали на 
гласачком месту рачунају се сви гласачи који су гласали од 7.00 до 18.00 
часова. 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 6. 

Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 

02 Број 014-103/21 

У Београду, 29. новембра 2021. године 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  

ПРЕДСЕДНИК 

Владимир Димитријевић 

 


