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На основу члана 35, а у вези са чланом 29. Закона о националним 
саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
20/14 – УС, 55/14 и 47/18) и Решења о привременом закључењу посеб-
ног бирачког списка националне мањине број: од 208-00-02/2022-01/01 
од 3. септембра 2022. године, министар за људска и мањинска права и 
друштвени дијалог доноси

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ  

НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ  
МАЊИНА*

I
Овом одлуком расписују се избори за чланове националних са-

вета албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, буњевачке, влашке, 
горанске, грчке, египатске, мађарске, македонске, немачке, пољске, 
ромске, румунске, русинске, руске, словачке, словеначке, украјинске, 
хрватске, црногорске и чешке националне мањине.

II
На непосредним изборима за чланове националних савета на-

ционалних мањина бира се:
– 15 чланова Националног савета албанске националне мањине;
– 15 чланова Националног савета ашкалијске националне мањине;
– 35 чланова Националног савета бошњачке националне мањине;
– 19 чланова Националног савета бугарске националне мањине;
– 19 чланова Националног савета буњевачке националне мањине;
– 23 члана Националног савета влашке националне мањине;
– 15 чланова Националног савета грчке националне мањине;
– 15 чланова Националног савета египатске националне мањине;
– 35 чланова Националног савета мађарске националне мањине;

* „Службени гласник РС“, број 100/22.
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– 15 чланова Националног савета немачке националне мањине;
– 15 чланова Националног савета пољске националне мањине;
– 35 чланова Националног савета ромске националне мањине;
– 23 члана Националног савета румунске националне мањине;
– 19 чланова Националног савета русинске националне мањине;
– 15 чланова Националног савета руске националне мањине;
– 29 чланова Националног савета словачке националне мањине;
– 15 чланова Националног савета словеначке националне мањине;
– 15 чланова Националног савета украјинске националне мањине;
– 15 чланова Националног савета чешке националне мањине.

III
На изборима путем електорске скупштине за чланове нацио-

налних савета националних мањина бира се:
– 15 чланова Националног савета горанске националне мањине;
– 23 члана Националног савета македонске националне мањине;
– 23 члана Националног савета црногорске националне мањине;
– 29 чланова Националног савета хрватске националне мањине.

IV
За дан одржавања избора одређује се недеља 13. новембар 2022. 

године.
V

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

VI
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања.
Ова одлука доставља се Републичкој изборној комисији.

VII
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 90-00-00024/2022-01
У Београду, 5. септембра 2022. године

МИНИСТАР
Гордана Чомић, с.р.
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Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И

МАЊИНСКА ПРАВА И
ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ
Број: 208-00-02/2022-1/01
Датум: 03.09.2022. 24:00

Б е о г р а д

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, 
на основу члана 29. став 3. Закона о националним саветима нацио-
налних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14-УС, 55/14 и 
47/18), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18) и члана 
136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАКЉУЧЕЊУ  
ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА  

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

1. Привремено се закључује посебан бирачки списак националне 
мањине дана 03.09.2022. године у 24 часа.

2. Посебан бирачки списак води се за припаднике 23 националне 
мањине.

3. Утврђује се да је на територији Републике Србије у посебан 
бирачки списак националне мањине, 03.09.2022. године уписано 
укупно 479938 бирача, а од тога:
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Редни 
број Назив националне мањине Број уписаних  

бирача
 1. албанске националне мањине 33859
 2. ашкалијске националне мањине 2587
 3. бошњачке националне мањине 103967
 4. бугарске националне мањине 16426
 5. буњевачке националне мањине 7093
 6. влашке националне мањине 23721
 7. горанске националне мањине 120
 8. грчке националне мањине 2791
 9. египатске националне мањине 3745
10. мађарске националне мањине 116501
11. македонске националне мањине 8757
12. немачке националне мањине 2420
13. пољске националне мањине 307
14. ромске националне мањине 62574
15. румунске националне мањине 20578
16. русинске националне мањине 7234
17. руске националне мањине 2409
18. словачке националне мањине 26758
19. словеначке националне мањине 2486
20. украјинске националне мањине 2443
21. хрватске националне мањине 22235
22. црногорске националне мањине 9451
23. чешке националне мањине 1476

4. Непосредни избори за чланове националних савета одржава-
ју се за 19 националних мањина: албанске, ашкалијске, бошњачке, 
бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, 
пољске, ромске, румунске, руске, русинске, словачке, словеначке, 
украјинске, чешке националне мањине.

5. Избори путем електорске скупштине за чланове националних 
савета одржавају се за припаднике 4 националне мањине: горанске, 
македонске, хрватске, црногорске националне мањине.
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6. Након привременог закључења посебног бирачког списка, упис 
припадника националних мањина наставља се 04.09.2022. године.

О б р а з л о ж е њ е
Поступајући у складу са чланом 29. став 3. Закона о националним 

саветима националних мањина, Министарство за људска и мањинска 
права и друштвени дијалог је 03.09.2022. године привремено закљу-
чило посебан бирачки списак националне мањине, па је у смислу ст. 
2. и 4. наведеног члана Закона утврдило, да су припадници 19 наци-
оналних мањина испунили услове за непосредне изборе за чланове 
националних савета, а припадници 4 националне мањине испунили 
услове за изборе путем електорске скупштине.

На основу члана 29. став 3. Закона, у диспозитиву овог решења 
констатовано је за сваку националну мањину посебно, број уписаних 
бирача и на који ће се од два Законом прописана начина спровести 
избори за чланове националног савета националне мањине.

МИНИСТАР
Гордана Чомић, с.р.





II. ЗАКОНИ
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НЕЗВАНИЧНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

З А К О Н
О НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА  

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА*

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим законом уређују се правни положај и овлашћења нацио-

налних савета националних мањина (у даљем тексту: национални 
савети) у области културе, образовања, обавештавања и службене 
употребе језика и писма, поступак избора националних савета, њихово 
финансирање и друга питања од значаја за рад националних савета.

Сви пojмoви кojи сe кoристe у oвoм зaкoну у мушкoм рoду oбу-
хвaтajу истe пojмoвe и у жeнскoм рoду, у склaду сa зaкoнoм.

Члан 1а
Национални савет је организацијa којој се законом поверавају 

одређена јавна овлашћења да учествује у одлучивању или да само-
стално одлучује о појединим питањима из области културе, обра-
зовања, обавештавања и службене употребе језика и писма у циљу 
остваривања колективних права националне мањине на самоуправу 
у тим областима.

Припадници националне мањине могу изабрати само један 
национални савет.

Члан 1б
Члан националног савета дужан је да учествује у раду нацио-

налног савета.
Статутом националног савета ближе се уређују права и обавезе 

члана националног савета, у складу са законом.

* „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 – Одлука УС, 55/14 и 47/18.
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Члан 2.
Ради остваривања права на самоуправу у култури, образовању, 

обавештавању и службеној употреби језика и писма, припадници 
националних мањина у Републици Србији могу да изаберу своје 
националне савете.

Национални савет представља националну мањину у области 
образовања, културе, обавештавања на језику националне мањине и 
службене употребе језика и писма, учествује у процесу одлучивања 
или одлучује о питањима из тих области.

Национални савет може да оснива установе, привредна друштва 
и друге организације у областима из става 2. овог члана, у складу са 
посебним законима.

Члан 2а
Нaзив нaциoнaлнoг сaвeтa исписује се нa српскoм jeзику и ћи-

риличкoм писму.
Нaзив нaциoнaлнoг сaвeтa, aкo je тo прeдвиђeнo стaтутoм, мoжe 

бити и нa jeзику и писму нaциoнaлнe мaњинe.
Нaзив из става 2. овог члана уписуjе сe у Рeгистaр нaциoнaлних 

сaвeтa паралелно са нaзивом нa српскoм jeзику и ћириличкoм писму.

Члан 3.
Национални савет уписује се у Регистар националних савета (у 

даљем тексту: Регистар) који води министарство у чијем делокругу су 
послови људских и мањинских права (у даљем тексту: Министарство).

Национални савет уписује се у Регистар на основу пријаве за 
упис, коју председник националног савета подноси Министарству 
у року од пет дана од када је први сазив националног савета изабрао 
председника националног савета.

Уз пријаву за упис подноси се записник са седнице на којој је 
конституисан први сазив националног савета, два примерка статута 
националног савета и одлука о избору председника националног 
савета.

Национални савет стиче својство правног лица уписом у Регистар.
Подаци који су уписани у Регистар су јавни.
Начин уписа у Регистар, начин уписа промене података који 

су уписани у Регистар, начин вођења Регистра и садржину и изглед 
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пријаве за упис прописује министар надлежан за послове људских 
и мањинских права (у даљем тексту: министар).

Члан 4.
Решење којим се одлучује о пријави за упис у Регистар доноси 

се у року од 30 дана од пријема уредне пријаве.
Решење којим се одлучује о пријави за упис у Регистар je коначно 

и против њега се може покренути управни спор.
Национални савет уписује се у Регистар истог дана када се донесе 

решење о упису у Регистар.
У Регистар се уписује: назив и седиште националног савета; име 

и презиме, пребивалиште и јединствени матични број председника 
националног савета; датум доношења статута и датум измена и 
допуна статута; број и датум решења о упису или брисању и број и 
датум решења о промени података у Регистру.

Уз решење о упису националном савету доставља се један приме-
рак статута који Министарство оверава својим печатом и потписом 
овлашћеног државног службеника, чиме се потврђује његова исто-
ветност са примерком статута који се чува у Министарству.

Члан 4а
Национални савет дужан је да поднесе пријаву за упис промена 

података који су уписани у Регистар у року од десет дана од промене.
Уз пријаву за упис промене података доставља се и доказ о про-

мени, а уз пријаву за упис измене и допуне статута достављају се 
записник са седнице на којој су измене и допуне статута усвојене и 
два примерка одлуке о изменама и допунама статута.

Решење којим се одлучује о пријави за упис промена података је 
коначно и против њега се може покренути управни спор.

Члан 4б
Национални савет брише се из Регистра:
1) ако буде распуштен због обустављања поступка избора на-

ционалног савета;
2) ако буде распуштен због тога што је број његових чланова 

смањен испод половине, јер на изборним листама нема кандидата 
за које подносиоци изборних листа нису добили мандат.
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Брисањем из Регистра национални савет губи својство правног 
лица.

Национални савет брише се из Регистра истог дана када Мини-
старство донесе решење о брисању из регистра.

Решење о брисању из Регистра је коначно и против њега се може 
покренути управни спор.

Национална мањина чији је национални савет брисан из Регистра 
има право да бира нови национални савет, на дан када се одржавају 
избори за чланове свих националних савета.

Члан 4в
Министарство доставља покрајинском органу управе у чијем 

делокругу су послови мањинских права решења о упису у Регистар, 
решења којима се одлучује о пријави за упис промена у Регистру и 
решења о брисању из Регистра, за националне савете који имају ре-
гистровано седиште на територији Аутономне покрајине Војводине.

Члан 5.
Национални савет може да стиче и отуђује имовину, а на основу 

одлуке надлежног органа може да буде и корисник средстава у јавној 
својини, у складу са законом.

Имовина националног савета користи се за остваривање овла-
шћења предвиђених законом.

Имовина националног савета не може се преносити његовим 
члановима, члановима органа националног савета или са њима 
повезаним лицима.

Под повезаним лицима у смислу става 3. овог члана сматрају се 
лица која су као таква утврђена законом којим се уређују привредна 
друштва.

У случају брисања националног савета из Регистра, имовина 
националног савета стечена средствима из јавних прихода постаје 
имовина Републике Србије, а имовина стечена по основу донација, 
распоређује се у складу са актима националног савета.

Члан 6.
Национални савет има статут.
Други општи акти националног савета морају бити у сагласности 

са статутом.
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Одредбе другог општег акта националног савета које су супротне 
статуту, ништаве су.

Пoступaк прeд Управним судoм зa утврђивaњe ништaвoсти 
oпштeг aктa националног савета кojи ниje у сагласности са статутом 
могу да покрену министарство, покрајински орган управе у чијем 
делокругу су послови мањинских права, установе, привредна друштва 
и друге организације чији је оснивач национални савет и најмање 
једна трећина чланова националног савета.

Статутом се уређују:
1) делатност националног савета;
2) број чланова националног савета, у складу са законом;
3) седиште националног савета;
4) назив, печат и симбол националног савета који не могу бити 

идентични називу, печату и симболу другог националног савета који 
је уписан, или уредно пријављен за упис у Регистар, нити изазивати 
забуну у погледу националног савета, његових циљева и овлашћења, 
или у погледу националне мањине коју национални савет представља;

5) овлашћења, поступак избора и разрешења и мандат председ-
ника националног савета;

5а) овлашћења, поступак избора и разрешења, број чланова и 
мандат извршног одбора;

6) овлашћења, поступак избора и разрешења, број чланова и 
мандат одбора и других радних тела националног савета;

7) признања и начин њихове доделе, и
8) друга питања од значаја за рад националног савета.
Први сазив националног савета дужан је да донесе статут наци-

оналног савета у року од десет дана од конституисања.

II. СТАТУСНА ПИТАЊА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

1. Унутрашња организација националног савета

Члан 7.
Национални савет има председника, извршни одбор, одборе за 

образовање, културу, обавештавање и службену употребу језика и писма.
Брисан ранији став 2. (члан 5. Закона - 55/14)
Председник националног савета:
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1) представља и заступа национални савет и одговара за његов рад;
2) стара се о законитом коришћењу и располагању финансијским 

средствима и имовином савета;
3) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом 

или општим актом савета;
4) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима савета.
Председник националног савета бира се из реда чланова наци-

оналног савета.
Брисан ранији став 5. (члан 5. Закона - 55/14)
Национални савет бира председника и чланове извршног од-

бора из реда чланова националног савета, на предлог председника 
националног савета.

Извршни одбор:
1) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других 

аката националног савета;
2) стара се о извршавању јавних овлашћења која су поверена 

националном савету;
3) врши и друге послове утврђене законом, статутом и општим 

актима националног савета.
Национални савет може поверити извршном одбору одлучивање 

о појединим питањима у вези са вршењем овлашћења националног 
савета предвиђених овим законом.

Одлуке које је тако донео извршни одбор подлежу одобравању 
на првој наредној седници националног савета и одобрене су ако 
за њих гласа више од половине чланова националног савета. Ако 
национални савет не одобри одлуку извршног одбора, извршном 
одбору престаје мандат, а одлука остаје на снази.

У oдбoрe за образовање, културу, обавештавање и службену 
употребу језика и писма национални савет може да изабере и струч-
њaке коjи пoсeдуjу oдгoвaрajућe знaњe и искуствo у oблaсти зa кojу сe 
oдбoри oбрaзуjу, а који не морају бити чланови националног савета. 
Oдбoри дajу стручнa мишљeњa, прeдлoгe и изрaђују aнaлизe зa пoтрeбe 
нaциoнaлног сaвeтa.

Члaн 7a
Председник националног савета и члан извршног одбора нe 

мoже бити члaн руководећих органа пoлитичкe стрaнкe као што су 
председник, председништво, извршни одбор и сл.
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Председник националног савета и члан извршног одбора нe мoжe 
бити изабрано или пoстaвљeнo лице у државном органу, пoкрajин-
скoм oргaну, oднoснo oргaну jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe кojи у 
oквиримa свojих надлежности oдлучуje o питaњимa кojа сe тичу 
рaдa нaциoнaлних сaвeтa.

Избором, oднoснo постављењем из ст. 1. и 2. oвoг члaнa, пре-
стаје мандат председника националног савета, односно чланство у 
извршном одбору.

Престанак мандата председника националног савета, односно 
чланства у извршном одбору констатује национални савет на првој 
наредној седници након пријема обавештења о наступању разлога 
из става 3. овог члана.

Члан 7б
Члан националног савета може засновати радни однос у наци-

оналном савету, за време трајања свог мандата.
На радне односе у националном савету примењују се одредбе 

закона којим се уређује рад.

Члан 8.
Брисан ранији став 1. (члан 12. Закона - 47/18)
Национални савет пуноважно одлучује на седници на којој је 

присутно више од половине чланова националног савета.
Статут, финансијски план и завршни рачун националног савета су 

усвојени ако за њих гласа више од половине чланова националног савета.
Председник националног савета и председник и чланови извр-

шног одбора изабрани су ако за њих гласа више од половине чланова 
националног савета.

Председник националног савета и председник и чланови извр-
шног одбора разрешавају се ако за разрешење гласа више од половине 
чланова националног савета.

Остале одлуке национални савет доноси већином гласова при-
сутних чланова.

Члан 8а
Рад националног савета је јаван.
Свe oдлукe и aкти нaциoнaлнoг сaвeтa oбjaвљуjу се најкасније 

у року од десет дана од дана ступања на снагу, односно њиховог 
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доношења, на интернет страници националног савета, кoja сe вoди 
двojeзичнo, нa српском jeзику и на језику нaциoнaлнe мaњинe, или 
на други начин одређен статутом (огласној табли, дневним новинама, 
или на други погодан начин).

Приликом објављивања одлука и аката из става 2. овог члана 
води се рачуна да се не повреди право на приватност и право на 
заштиту података о личности, у складу са законом.

2. Број чланова националног савета

Члан 9.
Национални савет има најмање 15, а највише 35 чланова.
У случају националне мањине чији је број према резултатима 

последњег пописа становништва мањи од 10.000 лица, национални 
савет броји 15 чланова.

У случају националне мањине чији је број према резултатима 
последњег пописа становништва већи од 10.000 али мањи од 20.000 
лица, национални савет броји 19 чланова.

У случају националне мањине чији је број према резултатима 
последњег пописа становништва између 20.000 и 50.000 лица, наци-
онални савет броји 23 члана.

У случају националне мањине чији је број према резултатима 
последњег пописа становништва између 50.000 и 100.000 лица, на-
ционални савет броји 29 чланова.

У случају националне мањине чији је број према резултатима 
последњег пописа становништва већи од 100.000 лица, национални 
савет броји 35 чланова.

Брисани ранији ст. 7. и 8. (члан 7. Закона - 55/14)

Члан 9а
Мандат националног савета тече од конституисања националног 

савета и траје до истека четири године од конституисања.
Пре истека времена на које је конституисан, националном савету 

мандат престаје распуштањем.
Мандат националног савета који је конституисан после распу-

штања националног савета траје до истека мандата националног 
савета који је распуштен.
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Национални савет коме је истекао мандат врши текуће и неодложне 
послове у вези са вршењем овлашћења националног савета предви-
ђених овим законом до конституисања новог националног савета.

III. ОВЛАШЋЕЊА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

1. Општа овлашћења

Члан 10.
Национални савет, у складу са законом и својим статутом, преко 

својих органа самостално:
1) доноси и мења статут националног савета;
2) доноси финансијски план, финансијски извештај и завршни 

рачун;
3) располаже сопственом имовином;
4) одлучује о називу, симболима и печату националног савета;
5) утврђује предлоге националних симбола, знамења и празника 

националне мањине;
6) оснива установе, удружења, фондације, привредна друштва у 

областима културе, образовања, обавештавања и службене употребе 
језика и писма;

7) предлаже представника националне мањине у савету за ме-
ђунационалне односе у јединици локалне самоуправе;

7а) предлаже Републици, аутономној покрајини или јединици 
локалне самоуправе као оснивачу установе, утврђивање установе од 
посебног значаја из чл. 11а и 17. овог закона;

7б) иницира односно предлаже Републици, аутономној покрајини 
или јединици локалне самоуправе као оснивачу установе, која је, у 
складу са овим законом, утврђена за установу од посебног значаја 
за националну мањину, пренос оснивачких права;

8) установљава и додељује признања;
9) иницира доношење и прати спровођење закона и других 

прописа из области културе, образовања, обавештавања и службене 
употребе језика и писма;

10) учествује у припреми закона и других прописа и иницира 
доношење односно измене и допуне закона и других прописа којима 
се уређују Уставом гарантована права националних мањина у области 
културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма;
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11) иницира доношење, односно измене и допуне посебних 
прописа и привремених мера у областима у којима се остварује 
право на самоуправу, ради постизања пуне равноправности између 
припадника националне мањине и грађана који припадају већини;

12) подноси притужбу Заштитнику грађана, покрајинском и ло-
калном омбудсману и другом надлежном органу, када процени да је 
дошло до повреде уставом и законом гарантованих права и слобода 
припадника националних мањина;

13) подноси притужбу из тачке 12) овог члана у име припадника 
националне мањине;

14) заузима ставове, покреће иницијативе и предузима мере у 
вези са свим питањима која су непосредно повезана са положајем, 
идентитетом и правима националне мањине;

15) одлучује о другим питањима која су му поверена законом.

2. Овлашћења у области образовања

Оснивачка права

Члан 11.
Национални савет може, у складу са законом, оснивати установе 

васпитања, образовања, ученичког и студентског стандарда и вршити 
права и обавезе оснивача.

Установе из става 1. овог члана национални савет оснива самостално 
или заједно са Републиком, аутономном покрајином, јединицом локалне 
самоуправе или другим правним лицем у складу са законом.

Република, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе као 
оснивачи установа из става 1. овог члана, које су, у складу са овим законом, 
утврђене за установе од посебног значаја за националну мањину, могу у 
целини или делимично пренети оснивачка права на национални савет.

Установе од посебног значаја за образовање  
националне мањине

Члан 11а
Установа од посебног значаја за образовање националне мањине 

је установа образовањa и васпитања чији је оснивач Република, ау-
тономна покрајина, јединица локалне самоуправе или национални 
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савет, у којој се традиционално или у значајној мери остварује Уставом 
загарантовано право припадника националних мањина на образовање 
и васпитање на свом језику.

У установи из става 1. овог члана национални савет учествује у 
управљању у складу са законом.

Установом од посебног значаја за образовање националне ма-
њине може се прогласити установа образовања и васпитања у којој 
се настава изводи на језику националне мањине.

Установом из става 1. овог члана може се прогласити:
1) по једна установа основног и средњег образовања и васпитања у 

којој се настава изводи на језику националне мањине, односно и на језику 
националне мањине, уколико је у локалној самоуправи број установа у 
којима се настава изводи и на језику националне мањине мањи од четири;

2) највише 1/4 од укупног броја установа основног и средњег 
образовања и васпитања у којима се настава изводи на језику наци-
оналне мањине, односно и на језику националне мањине, уколико је 
у локалној самоуправи број установа у којима се настава изводи и на 
језику националне мањине већи од четири;

3) основна школа у којој наставу на језику националне мањине 
похађа најмање 1/3 ученика и средња школа у којој наставу на језику 
националне мањине похађа најмање 90 ученика, уколико у јединици 
локалне самоуправе постоји установа одређеног нивоа образовања 
која је проглашена за установу од посебног значаја за образовање 
националне мањине;

4) основна школа у јединици локалне самоуправе у којој се због 
опадања броја становника услед негативног природног прираштаја 
и емиграције припадници националних мањина морају посебно 
заштитити гарантовањем додатних права.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на установу у којој се 
изучава језик или говор са елементима националне културе, у случају 
националне мањине на чијем језику се не изводи настава.

Учешће у управљању установама

Члан 12.
У установама предшколског васпитања и образовања, и основ-

ног и средњег образовања и васпитања чији је оснивач Република, 
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у којима се 
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образовно-васпитни рад изводи и на језику националне мањине, или 
у којима се изучава говор, језик или култура националне мањине као 
посебан наставни предмет, национални савет:

1) даје мишљење о предложеним кандидатима за чланове управног, 
односно школског одбора – представницима јединице локалне самоуправе;

2) предлаже чланове управног, односно школског одбора – пред-
ставнике јединице локалне самоуправе у установи у којој се у већини 
одељења образовно-васпитни рад изводи на језику националне мањине 
или за коју је, у складу са чланом 10. тачка 7а) и чланом 11а овог закона, 
утврђено да је од посебног значаја за образовање националне мањине;

3) даје мишљење о кандидату за директора установе из става 1. 
овог члана;

4) брисана (члан 18. Закона - 47/18)
5) престала да важи (Одлука УС - 20/14)
У установама ученичког и студентског стандарда чији је оснивач 

Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, 
национални савет:

1) предлаже једног члана – представника оснивача и даје ми-
шљење о осталим кандидатима за чланове управног одбора установа 
ученичког стандарда чије је седиште на територији јединице локалне 
самоуправе у којој је језик националне мањине у службеној употре-
би. Ако је у јединици локалне самоуправе више језика националних 
мањина у службеној употреби, заинтересовани национални савети 
предлажу заједничког кандидата за члана управног одбора;

2) даје мишљење о кандидатима за чланове управних одбора 
установа студентског стандарда чије је седиште на територији је-
динице локалне самоуправе у којој је језик националне мањине у 
службеној употреби;

3) даје мишљење у поступку избора директора установа ученичког 
и студентског стандарда чије је седиште на територији јединице локалне 
самоуправе у којој је језик националне мањине у службеној употреби;

4) даје мишљење у поступку разрешења директора и чланова 
органа управљања из става 2. тач. 1) до 3) овог члана.

Престао да важи ранији став 3. (Одлука УС - 20/14)
У области високог образовања у установама чији је оснивач 

Република, национални савет:
1) одређује представника који са правом одлучивања учествује 

у раду Националног савета за високо образовање, у питањима од 
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значаја за извођење наставе на језику националне мањине када се у 
оквиру високог образовања у целини или делимично изводи настава 
на језику националне мањине;

2) даје мишљење о кандидатима предложеним за орган послово-
ђења и орган управљања високошколске установе у којој се настава 
у целини или делимично изводи на језику националне мањине.

Планови и програми наставе и учења

Члан 13.
Национални савет:
1) предлаже министру надлежном за послове образовања и ва-

спитања основе програма предшколског васпитања и образовања, 
програм наставе и учења основног и средњег образовања и васпитања 
и основе васпитног програма, за садржаје који изражавају посебност 
националне мањине, а нарочито из области историје, музичког ва-
спитања и ликовне уметности;

2) предлаже министру надлежном за послове образовања и ва-
спитања програм наставе и учења основног и средњег образовања 
и васпитања за језик националне мањине и језик, односно говор 
националне мањине са елементима националне културе;

3) даје мишљење министру надлежном за послове образовања 
и васпитања на наставне програме српског језика, као нематерњег;

4) предлаже министру надлежном за послове образовања и ва-
спитања мере и програм васпитног рада са ученицима у установама 
ученичког стандарда, који се односе на афирмацију међуетничке 
толеранције и мултикултурализма;

5) даје мишљење на школски и васпитни програм установа за 
које је утврђено да су од посебног значаја за националну мањину.

Уџбеници и наставна средства

Члан 14.
План уџбеника на језику и писму националних мањина и уџ-

беника за предмете од интереса за националне мањине, на предлог 
Завода за унапређење образовања и васпитања и националних савета,  
по прибављеном мишљењу Националног просветног савета, доноси 
министар надлежан за послове образовања и васпитања.



32

Национални савет даје претходну сагласност у поступку одобра-
вања рукописа уџбеника, приручника, додатних наставних средстава, 
наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних 
средстава на језику и писму националне мањине, у складу са законом. 
Уколико национални савет не достави одговор издавачу у року од 
30 дана од дана достављања захтева издавача за давање претходне 
сагласности, сматраће се да је сагласност дата.

Друга овлашћења у области образовања

Члан 15.
Национални савет у складу са законом:
1) проглашава образовно-васпитне установе од посебног знача-

ја за образовање националне мањине, у складу са чланом 11а овог 
закона, и предлаже оснивачу утврђивање тог статуса, у складу са 
чланом 10. тачка 7а) овог закона;

2) предлаже:
– једног заједничког представника националних савета за члана 

Националног просветног савета;
– министарству надлежном за послове образовања и васпитања 

одобравање ван конкурса, програма сталног стручног усавршавања 
наставника, васпитача и стручних сарадника на језику одређене 
националне мањине, у иностранству, ради признавања у процесу 
вредновања рада наставника;

– министарству надлежном за послове образовања и васпитања 
такмичења ученика основних и средњих школа у иностранству која 
ће бити бодована у складу са прописима;

3) даје мишљење:
– у поступку доношења акта о мрежи предшколских установа и 

основних школа у јединици локалне самоуправе у којој је у службеној 
употреби језик националне мањине или у којој се образовно-васпитни 
рад изводи на језику националне мањине;

– министру надлежном за послове образовања и васпитања, 
односно покрајинском органу надлежном за послове образовања у 
поступку утврђивања мреже средњих школа и установа ученичког 
и студентског стандарда;

– министру надлежном за послове образовања и васпитања, 
односно покрајинском органу надлежном за послове образовања  
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у поступку давања сагласности на отварање одељења на језику на-
ционалне мањине за мање од 15 ученика;

– у поступку утврђивања броја ученика за упис у средњу школу 
на језику националне мањине, као и у поступку одређивања броја 
ученика за стицање стручне оспособљености преквалификације, 
доквалификације и специјализације на језику националне мањине;

– у поступку расподеле места у установама ученичког и сту-
дентског стандарда;

– у поступку доношења акта о мрежи установа ученичког и сту-
дентског стандарда чији је оснивач Република, аутономна покрајина 
или јединица локалне самоуправе;

– у поступку расподеле средстава из буџета Републике, аутоном-
не покрајине и јединице локалне самоуправе која се додељују путем 
јавног конкурса установама и удружењима у области образовања;

4) одређује представника који присуствује седници Национал-
ног просветног савета и учествује у његовом раду без права гласа, 
када Национални просветни савет разматра питања од значаја за 
образовање националне мањине;

5) установљава стипендије из сопствених средстава и својим 
актима прописује критеријуме и поступак одлучивања о додели 
стипендија и спроводи поступак за додељивање;

6) учествује у праћењу и унапређивању квалитета образовања 
одраслих које се остварује на језику националне мањине;

7) обавља и друге послове из ове области утврђене законом и 
другим прописима.

3. Овлашћења у области културе

Оснивачка права

Члан 16.
Национални савет може, у складу са законом, оснивати установе 

културе ради очувања, унапређења и развоја културне посебности 
и очувања националног идентитета националне мањине и вршити 
права и обавезе оснивача.

Установе из става 1. овог члана национални савет оснива само-
стално или заједно са Републиком, аутономном покрајином, јединицом 
локалне самоуправе или другим правним лицем, у складу са законом.
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Република, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе 
као оснивачи установа из става 1. овог члана, које су, у складу са овим 
законом, утврђене за установе од посебног значаја за националну 
мањину, могу у целини или делимично пренети оснивачка права на 
национални савет.

Учешће у управљању установама

Члан 17.
Установа културе чије се програмске делатности претежно односе 

на проучавање, очување и представљање културе националних мањина 
у Републици Србији, а у складу са бројем припадника националних 
мањина на територији на којој обавља делатности, као и уколико 
су те програмске делатности од нарочитог значаја за задовољавање 
културних потреба специфичних за националне мањине, је установа 
од посебног значаја за националну мањину.

На предлог националног савета, оснивач, изменом оснивачког 
акта, може утврдити да је установа културе од посебног значаја за 
националну мањину.

У установама културе за које је изменом оснивачког акта утврђено 
да су од посебног значаја за националну мањину, национални савет:

1) именује најмање једног члана управног одбора установе, у 
складу са законом којим се уређује област културе;

2) дaje мишљeњe o прeдлoжeним члaнoвимa упрaвнoг oдбoрa устaнoвe;
3) дaje мишљeњe у пoступку избoрa дирeктoрa устaнoвe.
Ако је утврђено да је нека установа у области културе од посебног 

значаја за очување, унапређење и развој посебности и националног 
идентитета већег броја националних мањина, национални савети 
именују по једног члана управног одбора из става 3. тачка 1) овог члана.

Друга овлашћења у области културе

Члан 18.
Национални савет:
1) утврђује које су установе и манифестације у области културе 

од посебног значаја за очување, унапређење и развој посебности и 
националног идентитета одређене националне мањине;

2) утврђује стратегију развоја културе националне мањине;
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3) утврђује која су покретна и непокретна културна добра од 
посебног значаја за националну мањину;

4) покреће поступак пред надлежним органом или установом за 
утврђивање статуса законом заштићених покретних и непокретних 
културних добара од значаја за националну мањину;

5) предлаже предузимање мера заштите, санације и реконструк-
ције културних добара из става 1. тачка 4) овог члана;

6) даје мишљења и предлоге у поступку израде просторних и 
урбанистичких планова у јединици локалне самоуправе у којој се 
налазе културна добра из става 1. тачка 3) овог члана;

7) предлаже обустављање извршења просторних и урбанистичких 
планова ако сматра да се тиме угрожавају културна добра из става 
1. тачка 3) овог члана;

8) даје претходно мишљење надлежном органу у поступку изда-
вања дозволе за премештање непокретног културног добра из става 
1. тачка 3) овог члана на нову локацију;

9) даје мишљење у поступку оснивања или укидања библиотека 
или организационих јединица библиотека који имају фонд књига на 
језику националне мањине;

10) даје предлог за расподелу средстава која се додељују путем 
јавног конкурса из буџета Републике, аутономне покрајине или 
јединице локалне самоуправе установама, манифестацијама и удру-
жењима националне мањине у области културе;

11) у координацији са другим националним саветима предлаже 
два, или највише двоструко већи број кандидата за избор два члана 
Националног савета за културу;

12) у координацији са другим националним саветима организује 
поступак предлагања кандидата за чланове Националног савета за 
културу;

13) одлучује о другим питањима која су му поверена законом.

4. Овлашћења у области обавештавања

Оснивачка права

Члан 19.
Национални савет може да оснује установе и привредна друштва 

ради остваривања права на јавно информисање на језику национал-
не мањине, односно фондације ради остваривања општекорисног  
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циља унапређења јавног информисања на језику националне ма-
њине, у складу са законом.

Акти о оснивању установе, привредног друштва односно фон-
дације, која је издавач медија, морају бити усаглашени са законима 
којима се уређује област јавног информисања и медија.

Право предлагања члана Савета регулаторног тела  
за електронске медије

Члан 20.
Национални савети су дужни да надлежној служби Народне скуп-

штине, поднесу образложен предлог за два кандидата за члана Савета 
регулаторног тела за електронске медије, у складу са процедуром утвр-
ђеном законом који регулише избор чланова Савета регулаторног тела.

До предлога за два кандидата националних савета долази се 
заједничким договором националних савета.

Народна скупштина, на пленарној седници, гласањем бира једног 
кандидата за члана Савета регулаторног тела за електронске медије.

Друга овлашћења у области обавештавања

Члан 21.
Национални савет:
1) доноси стратегију развоја информисања на језику национал-

не мањине, у складу са стратегијом у области јавног информисања 
Републике Србије;

2) даје предлог за расподелу средстава за пројекте, који се прилажу 
на јавни конкурс који расписује орган јавне власти, ради подизања 
квалитета информисања припадника националних мањина;

3) даје предлоге и препоруке управним одборима и програмским 
саветима јавних медијских сервиса у вези са програмима на језицима 
националних мањина;

4) даје мишљење о кандидатима за одговорне уреднике програма 
на језицима националних мањина у јавним медијским сервисима, 
уколико јавни медијски сервиси имају уреднике за програм на јези-
цима националних мањина;

5) даје мишљење на извештај Програмског савета јавних сервиса 
у вези са програмским садржајима на језицима националних мањина.
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5. Овлашћења у области службене  
употребе језика и писма

Члан 22.
Национални савет:
1) утврђује традиционалне називе јединица локалне самоуправе, 

насељених места и других географских назива на језику националне 
мањине, ако је на подручју јединице локалне самоуправе или насе-
љеног места језик националне мањине у службеној употреби; називи 
које је утврдио национални савет постају називи у службеној упо-
треби поред назива на српском језику и објављују се у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, а у случају националних савета чије је 
седиште на територији Аутономне покрајине Војводине у „Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине”. Ови називи објављују 
се и у локалном службеном гласилу;

2) предлаже надлежном органу истицање назива јединица ло-
калне самоуправе, насељених места и других географских назива на 
језику националне мањине;

3) предлаже утврђивање језика и писма националне мањине као 
службеног језика и писма у јединици локалне самоуправе;

4) предлаже промену назива улица, тргова, градских четврти, 
заселака, других делова насељених места, као и установа за које је 
утврђено да су од посебног значаја за националну мањину;

5) даје мишљење у поступку утврђивања назива улица, тргова, 
градских четврти, заселака и других делова насељених места, ако је 
на подручју јединице локалне самоуправе или насељеног места језик 
националне мањине у службеној употреби;

6) предлаже надлежном органу вршење надзора над службеном 
употребом језика и писма националне мањине;

7) иницира објављивање најважнијих закона Републике Србије 
на језику националне мањине који је у службеној употреби и пружа 
стручну и другу помоћ, у складу са својим могућностима, у поступку 
превођења;

8) предузима мере и активности за унапређење службене упо-
требе језика и писма националне мањине;

9) одлучује о другим питањима из ове области која су му пове-
рена законом.
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6. Ништавост правних аката

Члан 23.
Престао да важи (Одлука УС - 20/14)

7. Пренос оснивачких права

Члан 24.
Престао да важи (Одлука УС - 20/14)

IV. ОДНОС СА РЕПУБЛИЧКИМ ОРГАНИМА,  
ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ОРГАНИМА  

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Однос са Владом и органима државне управе

Члан 25.
Национални савет може поднети министарствима и посебним 

организацијама предлоге, иницијативе и мишљења о питањима у 
вези са вршењем овлашћења предвиђених овим законом.

Пре разматрања и одлучивања о питањима из области из члана 
2. овог закона, органи из става 1. овог члана затражиће мишљење 
националних савета.

Престао да важи ранији став 3. (Одлука УС - 20/14)
Национални савет може поднети иницијативу Влади за укидање, 

односно поништење прописа министарстава и посебних организа-
ција, који нису у складу са одредбама овог закона и других закона и 
прописа који се односе на националне мањине.

Однос са органима аутономне покрајине  
и органима јединице локалне самоуправе

Члан 26.
Национални савети дају предлоге, иницијативе и мишљења о пи-

тањима која се односе на положај националних мањина и на очување 
посебности националних мањина органима аутономне покрајине и 
органима јединице локалне самоуправе.

Национални савет је дужан да органима аутономне покрајине 
у чији делокруг спадају области у којима се остварују овлашћења 
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предвиђена овим законом, најкасније у року од десет дана, достави 
тражене податке, списе и исправе.

Престали да важе ранији ст. 2. до 4. (Одлука УС - 20/14)

V. МЕЂУНАРОДНА И РЕГИОНАЛНА САРАДЊА

Члан 27.
Национални савет, у складу са законом, сарађује са међународ-

ним и регионалним организацијама које се баве питањима права 
припадника националних мањина, са организацијама и установама 
у матичним државама, као и са националним саветима или сличним 
телима националних мањина у другим државама.

Сарадња из става 1. овог члана мора се спроводити у складу са 
Уставом и законом Републике Србије и уз поштовање територијалног 
јединства и правног поретка Републике Србије.

Представници националног савета учествују у преговорима 
или се консултују поводом преговора о закључивању билатералних 
споразума са матичним државама, у делу који се непосредно односи 
на права националних мањина.

Представници националних савета учествују у раду мешо-
витих међудржавних тела чији је задатак да надзиру спровођење 
билатералних међудржавних споразума о заштити права одређене 
националне мањине.

Члан 28.
Представници националних мањина, преко Савета Републике 

Србије за националне мањине, учествују у поступку закључивања, 
односно приступања, међународним или регионалним споразумима 
који се односе на положај и заштиту права националних мањина.

VI. ИЗБОР НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА

1. Заједничке одредбе

Члан 29.
Чланови националног савета бирају се на непосредним изборима 

или путем електорске скупштине.
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Непосредни избори за чланове националних савета одржавају 
се када је 24 часа пре расписивања избора у посебан бирачки списак 
националне мањине уписано више од 40% припадника националне 
мањине према последњем попису становништва.

Ради утврђивања да ли су испуњени услови за непосредне избо-
ре, Министарство привремено закључује посебне бирачке спискове 
националних мањина 24 часа пре расписивања избора.

Избори путем електорске скупштине одржавају се ако нису испу-
њени услови за непосредне изборе и ако се после распуштања нацио-
налног савета нови избори расписују у року од 60 дана од распуштања.

Принципи избора националних савета

Члан 30.
Избори за национални савет заснивају се на принципима сло-

боде избора, једнакости изборног права, периодичности избора и 
принципу тајног гласања.

Посебна начела избора су добровољност, пропорционалност и 
демократичност.

Изборно право

Члан 31.
Изборно право припадника националних мањина за избор наци-

оналних савета укључује права припадника националне мањине да: 
бира чланове националног савета, буде биран за члана националног 
савета, предлаже кандидате за чланове националног савета, буде ин-
формисан о изборима за националне савете, о кандидатима за чланове 
националног савета, као и о њиховим програмима, буде уписан у посе-
бан бирачки списак националне мањине, гласа за избор националног 
савета и право на заштиту права везаних за избор националног савета.

Активно бирачко право

Члан 32.
Припадник националне мањине стиче право да бира чланове 

националног савета ако испуни Уставом и законом прописане опште 
услове за стицање активног бирачког права.
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Посебан услов за стицање активног бирачког права за избор 
чланова националног савета је упис у посебан бирачки списак на-
ционалне мањине, у складу са одредбама овог закона.

Посебан услов за стицање активног бирачког права за избор на-
ционалног савета националне мањине путем електорске скупштине 
је статус електора, који се стиче према одредбама овог закона.

Пасивно бирачко право

Члан 33.
За члана националног савета може бити биран припадник наци-

оналне мањине који испуњава услове из члана 32. овог закона и не 
обавља функцију судије, тужиоца или судије Уставног суда.

Посебне одредбе о гласању

Члан 34.
Гласање за избор чланова националног савета организује се само 

на територији Републике Србије.

Расписивање избора

Члан 35.
Изборе за чланове националног савета одлуком расписује ми-

нистар.
Одлука о расписивању избора за чланове свих националних са-

вета доноси се најраније 120, а најкасније 90 дана пре истека мандата 
националног савета који је последњи конституисан.

Кад је национални савет распуштен, нови избори за његове чла-
нове расписују се у року од 60 дана од распуштања и тако да се одрже 
у наредних 45 дана. Изузетно, ако је од распуштања националног 
савета до истека мандата националног савета остало мање од годину 
дана, министар расписује нове изборе за чланове националног савета 
истовремено када расписује и изборе за чланове свих националних 
савета и тако да се они одрже истог дана.

Избори се не расписују ако национални савет буде распуштен 
због обустављања поступка избора чланова националног савета или 
због тога што је број његових чланова смањен испод половине, јер 
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на изборним листама нема кандидата за које подносиоци изборних 
листа нису добили мандат.

Одлука о расписивању избора садржи: начин избора (непосред-
ни избори или избори путем електорске скупштине), број чланова 
националног савета који се бира, одредбе о започињању рокова за 
изборне радње и дан одржавања избора.

Одлука о расписивању избора објављује се у „Службеном гла-
снику Републике Србије” и доставља Републичкој изборној комисији.

Време одржавања избора

Члан 36.
Избори за чланове свих националних савета, па и за чланове 

првог сазива националног савета, одржавају се истог дана, изузев 
када се после распуштања националног савета нови избори расписују 
у року од 60 дана од распуштања.

Избори морају бити одржани најкасније 15 дана пре истека 
мандата националног савета који је последњи конституисан.

Трошкови избора

Члан 37.
Брисан ранији став 1. (члан 13. Закона - 55/14)
Финансијска средства за спровођење избора националног савета 

обезбеђују се из буџета Републике Србије, према спецификацији укуп-
них планираних трошкова коју споразумно утврђују Министарство 
и Републичка изборна комисија.

Обустављање поступка избора националног савета

Члан 37а
Министарство решењем обуставља поступак избора национал-

ног савета ако није потврђен овим законом прописан најмањи број 
електора. Решење се доноси 25 дана пре електорске скупштине и 
објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Решење Министарства је коначно и против њега се може покре-
нути управни спор у року од 24 часа од објављивања решења. Управни 
суд је дужан да о тужби одлучи у року од 48 часова од пријема тужбе.
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Органи за спровођење избора решењем обустављају поступак 
избора националног савета ако:

1) електорској скупштини не присуствује овим законом прописан 
најмањи број електора;

2) се за избор чланова националног савета не пријави ниједна 
изборна листа;

3) ниједна пријављена изборна листа не буде проглашена;
4) из овим законом прописаних разлога не буде утврђена збирна 

изборна листа.
Када решење о обустављању поступка избора националног савета 

које је донео орган за спровођење избора постане правноснажно, о 
њему се обавештава Министарство.

Организовање избора

Члан 38.
Све послове организовања и спровођења избора за националне 

савете обављају Министарство и органи за спровођење избора, у 
складу са овим законом.

Обавезе медија у вези са изборима националних савета

Члан 39.
Медији извештавају о изборима националних савета у складу са 

законима којима се регулише област јавног информисања и законима 
којима се регулише изборни поступак.

Распуштање националног савета  
и привремени орган управљања

Члан 40.
Министарство распушта национални савет:
1) ако нов сазив националног савета не буде конституисан у року 

од 30 дана од утврђивања коначних резултата избора;
2) ако поступак избора националног савета буде обустављен;
3) ако национални савет не заседа дуже од шест месеци;
4) ако национални савет не изабере председника националног 

савета у року од 30 дана од конституисања националног савета или 
од престанка функције ранијем председнику;
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5) ако се број чланова националног савета смањи испод поло-
вине, јер на изборним листама нема кандидата за које подносиоци 
изборних листа нису добили мандат.

Национални савет је распуштен када Министарство о томе 
донесе решење.

Решење о распуштању националног савета је коначно и против 
њега се може покренути управни спор.

Министарство решењем образује привремени орган управљања 
националног савета из реда чланова националног савета, водећи ра-
чуна о заступљености изборних листа са којих су изабрани чланови 
националног савета. Привремени орган управљања националног 
савета чине председник и четири члана.

До конституисања новог сазива националног савета текуће и 
неодложне послове у вези са вршењем овлашћења националног са-
вета предвиђених овим законом врши привремени орган управљања 
националног савета.

Решење којим се образује привремени орган управљања на-
ционалног савета је коначно и против њега се може покренути 
управни спор.

Привремени орган управљања националног савета не образује се 
када национални савет буде распуштен због обустављања поступка 
избора националног савета или због тога што је број његових чланова 
смањен испод половине.

Мандат чланова националног савета  
и престанак чланства у националном савету

Члан 41.
Члану националног савета мандат траје колико траје мандат 

националног савета у који је изабран.
Члану националног савета мандат престаје пре истека мандата 

националног савета у који је изабран:
1) подношењем оставке;
2) губитком једног од општих услова за стицање активног би-

рачког права;
3) ако дуже од годину дана не присуствује седницама нацио-

налног савета;
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4) ако му престане пребивалиште на територији Републике Србије;
5) ако је коначном одлуком надлежног органа брисан из посебног 

бирачког списка националне мањине;
6) ако је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело на 

казну затвора у трајању дужем од шест месеци;
7) у случају смрти.
Члан националног савета дужан је да овери оставку код органа 

надлежног за оверу потписа и да је националном савету поднесе у 
року од три дана од овере, непосредно или поштом препоручено.

Престанак мандата члану националног савета констатује наци-
онални савет на првој наредној седници након пријема обавештења 
о наступању разлога за престанак мандата.

О престанку мандата члану националног савета пре истека 
мандата националног савета у коме је члан, председник националног 
савета обавештава Републичку изборну комисију и Министарство.

Када члану националног савета престане мандат пре истека ман-
дата националном савету у коме је члан, мандат се додељује првом 
следећем кандидату са изборне листе на којој се налазио члан којем 
је престао мандат.

Члан националног савета бира се на четири године и може по-
ново бити биран за члана националног савета.

Члану националног савета престаје мандат конституисањем 
новог сазива националног савета.

Брисан назив изнад члана 42. (члан 17. Закона - 55/14)

Члан 42.
Брисан (члан 17. Закона - 55/14)

Примена других прописа

Члан 43.
На избор националног савета и питања која нису уређена овим 

законом сходно се примењују одредбе закона којима се уређује избор 
народних посланика и закона којим се уређује управни спор.

На питања поступања у управним стварима која нису другачије 
уређена овим законом примењују се одредбе закона који уређује 
општи управни поступак.
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2. Непосредни избори чланова националних савета

Бирачки спискови

Члан 44.
Посебан бирачки списак националне мањине (у даљем тексту: 

посебан бирачки списак) образује Министарство, на захтев за обра-
зовање посебног бирачког списка, који мора да подржи најмање 5% 
пунолетних припадника националне мањине према последњем попису 
становништва, с тим да њихов број не може да буде мањи од 300.

Изјава о подржавању захтева за образовање посебног бирачког 
списка даје се на прописаном обрасцу и оверава код органа надле-
жног за оверу потписа.

Облик и садржину обрасца изјаве о подржавању захтева за 
образовање посебног бирачког списка прописује министар.

О захтеву за образовање посебног бирачког списка Министар-
ство одлучује решењем.

Министарство одбија захтев за образовање посебног бирачког 
списка ако се подносилац захтева не сматра националном мањином 
у складу са законом или ако захтев није подржао потребан број при-
падника националне мањине.

Решење Министарства донето по захтеву за образовање посеб-
ног бирачког списка је коначно и против њега се може покренути 
управни спор.

Захтев и овера потписа не подлежу плаћању такси.

Члан 45.
Министарство обавештава путем средстава јавног информисања 

припаднике националне мањине из члана 44. овог закона да је почело 
образовање посебног бирачког списка.

Члан 46.
Брисан (члан 20. Закона - 55/14)

Општа правила о посебном бирачком списку

Члан 47.
Посебан бирачки списак је службена евиденција у коју се уписују 

припадници националне мањине који имају бирачко право.
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Посебан бирачки списак је сталан и редовно се ажурира.
Припадник националне мањине уписује се у посебан бирачки 

списак искључиво на лични захтев.

Члан 48.
Посебан бирачки списак води Министарство.
Вођење посебног бирачког списка обухвата: анализирање по-

датака из посебног бирачког списка и предузимање мера ради 
међусобне усклађености и тачности података и упис и промене у 
посебном бирачком списку (брисање, измене, допуне или исправке) 
од закључења посебног бирачког списка и вршење других послова 
прописаних овим законом.

У делу посебног бирачког списка за подручје јединице локалне 
самоуправе упис и промене у посебном бирачком списку (брисање, 
измене, допуне или исправке) врши општинска, односно градска 
управа, као поверен посао, до закључења посебног бирачког списка. 
У јединици локалне самоуправе у којој је у службеној употреби и 
језик и писмо националне мањине за коју се води посебан бирачки 
списак, упис и променe у посебном бирачком списку врше се и на 
њеном језику и писму, у складу са законом.

Посебни бирачки спискови воде се и ажурирају као јединствена 
електронска база података.

Промене у посебном бирачком списку врше се по службеној 
дужности или на захтев.

Министарство преузима податке из јединственог бирачког спи-
ска који су потребни за ажурирање и вршење промена по службеној 
дужности у посебном бирачком списку.

Нарочито осетљиви подаци обрађују се у складу са законом.
О свакој промени која се врши на основу података из става 6. 

овог члана доноси се решење.

Члан 49.
Брисан (члан 23. Закона - 55/14)

Члан 50.
Пoсeбaн бирaчки списaк сaдржи: рeдни брoj, име и презиме 

бирача, имe jeднoг oд рoдитeљa бирaчa, националну припадност 
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бирача, јединствени мaтични брoj грађана, дaтум и мeстo рoђeњa 
бирaчa, пoл бирaчa, мeстo прeбивaлиштa и aдрeсу бирaчa, jeдиницу 
лoкaлнe сaмoупрaвe у кojoj бирaч имa мeстo прeбивaлиштa и мeстo 
бoрaвиштa зa интeрнo рaсeљeнa лицa.

Члан 51.
Подаци из посебног бирачког списка уживају посебну заштиту.
Забрањено је и кажњиво свако коришћење података из посебног 

бирачког списка, изузев у сврху избора и у сврху остваривања других 
права националних мањина, ако је то прописано законом.

Члан 52.
Припадници националне мањине уписују се у посебан бирачки 

списак када испуне опште услове за стицање бирачког права про-
писане законом.

Припадник националне мањине може бити уписан у само један 
посебан бирачки списак.

Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне 
мањине, може на посебном обрасцу писмено затражити да буде 
уписан у посебан бирачки списак.

Захтев за упис у посебан бирачки списак припадник националне 
мањине подноси органу управе јединице локалне самоуправе према 
месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена 
лица, у писаној форми, на посебном обрасцу који прописује министар 
и својеручно га потписује.

Брисани ранији ст. 4. и 5. (члан 25. Закона - 55/14)

Члан 53.
Брисање из посебног бирачког списка врши се по службеној 

дужности или на захтев.
Брисање из посебног бирачког списка по службеној дужности 

врши се у случају смрти уписаног припадника националне мањине 
или ако уписани припадник националне мањине (у даљем тексту: би-
рач) изгуби бирачко право због тога што је престао да испуњава један 
од општих услова за стицање бирачког права прописаних законом.

Бирач подноси захтев за брисање из посебног бирачког списка 
органу управе јединице локалне самоуправе према месту пребива-
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лишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица, на по-
себном обрасцу који прописује министар, и својеручно га потписује.

Члан 54.
Брисан (члан 27. Закона - 55/14)

Члан 55.
Министар ближе прописује начин вођења посебног бирачког 

списка и друга питања од значаја за потпуно, тачно и ажурно вођење 
посебног бирачког списка.

Члан 56.
Ако у поступку уписа у посебан бирачки списак или брисања 

из списка, орган управе јединице локалне самоуправе који води 
бирачки списак одбије да изврши упис бирача у посебан бирачки 
списак или брисање из списка, бирач има право да поднесе жалбу 
Министарству. Решење Министарства је коначно и против њега се 
може покренути управни спор.

Министарство доноси решење о жалби у року до 15 дана.

Члан 57.
По закључењу посебног бирачког списка, упис, брисање, измене, 

допуне и исправке у посебном бирачком списку врши Министарство, 
на основу решења које доноси најкасније 72 часа пре дана одржавања 
избора.

Решење Министарства је коначно и против њега се може покре-
нути управни спор.

Члан 58.
Брисан (члан 30. Закона - 55/14)

Члан 59.
Примену прописа којима се уређује вођење посебних бирачких 

спискова у јединицама локалне самоуправе надзире Министарство, 
преко управне инспекције.

Ако Министарство утврди да се посебан бирачки списак не води 
како је одређено законом и другим прописима, налаже надлежном 
органу да отклони утврђене неправилности.
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Органи за спровођење избора

Члан 60.
Непосредне изборе за чланове националног савета спроводе 

органи који спроводе изборе за народне посланике.
Рад органа за спровођење избора могу надгледати представници 

предлагача проглашених изборних листа.
Брисан назив изнад члана 61. (члан 33. Закона - 55/14)

Члан 61.
Брисан (члан 33. Закона - 55/14)

Надлежност Републичке изборне комисије

Члан 62.
Надлежности Републичке изборне комисије (у даљем тексту: 

Комисија) су:
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, у вези са изборима;
4) прописује обрасце и правила за спровођење изборних радњи 

прописаних овим законом;
5) одређује бирачка места и објављује их у „Службеном гласнику 

Републике Србије”, најкасније 20 дана пре одржавања избора;
6) образује бирачке одборе и именује председника и чланове 

бирачких одбора и њихове заменике;
7) припрема и оверава гласачке листиће;
8) утврђује да ли је изборна листа састављена и поднета у складу 

са овим законом и проглашава изборну листу;
9) утврђује збирну изборну листу;
10) доноси решење о обустављању избора чланова национал-

ног савета ако се за избор чланова националног савета не пријави 
ниједна изборна листа, ако ниједна пријављена изборна листа не 
буде проглашена и ако из овим законом прописаних разлога не буде 
утврђена збирна изборна листа;

11) одређује начин чувања и руковања изборним материјалом;
12) утврђује и објављује укупне и коначне резултате избора;
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13) утврђује број мандата који припадају свакој изборној листи;
14) доставља податке органима који су надлежни за прикупљање 

и обраду статистичких података;
15) доноси упутство за спровођење избора и врши друге послове 

прописане овим законом.
Комисија је дужна да обрасце из става 1. тачка 4) овог члана 

објави у року од пет дана од доношења одлуке о расписивању избора.
За рад на спровођењу избора, члановима Комисије припада ме-

сечна накнада у износу две просечне зараде без пореза и доприноса 
исплаћене у Републици Србији у месецу који претходи месецу у којем 
је донета одлука о расписивању избора.

Брисан назив изнад члана 63. (члан 35. Закона - 55/14)

Члан 63.
Брисан (члан 35. Закона - 55/14)
Брисан назив изнад члана 64. (члан 35. Закона - 55/14)

Члан 64.
Брисан (члан 35. Закона - 55/14)

Састав бирачког одбора

Члан 65.
Бирачки одбор чине председник и најмање четири члана.
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике.
Комисија образује бирачки одбор и именује председника, чланове 

и њихове заменике.
Чланови бирачког одбора, радних тела Комисије и стручни 

радници у Служби Народне скупштине који учествују у раду органа 
за спровођење избора имају право на накнаду за рад коју утврђује 
Комисија.

Надлежност бирачког одбора

Члан 66.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком месту, 

обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује резултате гласања 
на бирачком месту и обавља друге послове одређене овим законом.
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Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту 
за време гласања.

Ближа правила о раду бирачког одбора прописује Комисија.

Бирачка места

Брисан назив изнад члана 67. (члан 38. Закона - 55/14)

Члан 67.
Гласање на изборима одвија се на бирачким местима која утвр-

ђује Комисија.

Одређивање бирачких места

Члан 68.
Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 

2.500 бирача уписаних у посебне бирачке спискове.
Изузетно, бирачко место може се одредити и за гласање мање 

од 100 бирача ако би, због удаљености или неповољног географског 
положаја, бирачима било знатно отежано гласање на другом бирач-
ком месту.

За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној 
својини, а само изузетно и просторије у приватној својини.

Бирачко место не може да буде у објекту који је у својини поли-
тичке странке или који користи политичка странка, као ни објекту 
који је у својини кандидата за члана националног савета или члана 
његове породице. Под чланом породице кандидата подразумевају 
се његови родитељи, деца и супружник.

Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да би-
рачко место буде приступачно особама са инвалидитетом.

Брисан назив изнад члана 69. (члан 40. Закона - 55/14)

Члан 69.
Брисан (члан 40. Закона - 55/14)

Уређење бирачког места

Члан 70.
Правила у вези са уређењем бирачког места утврђује Комисија.
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Кандидовање – изборне листе

Брисан назив изнад члана 71. (члан 41. Закона - 55/14)

Члан 71.
Изборне листе могу, под условима прописаним овим законом, 

предлагати група бирача уписаних у посебан бирачки списак, удру-
жења чији се циљеви остварују у области заштите права националне 
мањине и регистроване политичке странке националне мањине (у 
даљем тексту: предлагач).

Групу бирача образује најмање три бирача писменим споразу-
мом овереним код органа надлежног за оверу потписа. Споразум о 
образовању групе бирача садржи циљеве образовања групе бирача, 
податке о лицима која су је образовала (име и презиме, јединствен ма-
тични број грађана и пребивалиште, према подацима из личне карте). 
Споразумом се обавезно одређује лице које заступа групу грађана.

Изборну листу својим потписима мора подржати најмање 1%, а 
не мање од 50 бирача уписаних у посебан бирачки списак.

Бирач може својим потписом подржати изборну листу само 
једног предлагача.

Потписи за подршку треба да су оверени код органа надлежног 
за оверу потписа. Овера потписа не подлежe плаћању такси.

Изборну листу може поднети заступник предлагача изборне 
листе или лице које он овласти.

Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу, овлашћено је и 
да у име предлагача изборне листе врши све друге радње у изборима, 
ако предлагач изборне листе друкчије не одреди.

Изборна листа – структура

Члан 72.
На изборној листи мора да се налази најмање једна трећина кан-

дидата од броја чланова националног савета који се бира, а највише 
онолико кандидата колико се чланова националног савета бира.

Кандидат може бити само оно лице које је уписано у посебан 
бирачки списак.

Име и презиме кандидата наводе се у изборној листи пре-
ма српском правопису и ћириличким писмом, а могу да буду  
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наведени и према правопису и писму националне мањине, при чему 
редослед одређује предлагач.

Носиоца изборне листе и редослед кандидата одређује предлагач.
На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на 

листи (прва три места, друга три места и тако до краја листе) мора 
бити најмање по један кандидат – припадник оног пола који је мање 
заступљен на листи.

Повлачење изборне листе

Члан 73.
Предлагач изборне листе може повући изборну листу најкасније 

до дана утврђивања збирне изборне листе.
Брисан ранији став 2. (члан 43. Закона - 55/14)

Назив изборне листе

Члан 74.
Изборна листа има назив који одређује предлагач изборне листе.
Ако изборну листу предлаже група бирача, назив изборне ли-

сте садржи назив утврђен споразумом о образовању групе бирача. 
У назив изборне листе може се укључити име и презиме лица које 
група бирача одреди као носиоца изборне листе. Назив изборне листе 
групе бирача не може да садржи речи „удружење” и „странка” ни у 
једном падежу, нити назив регистрованог удружења или регистро-
ване политичке странке.

Ако изборну листу предлаже удружење, назив изборне листе 
може да садржи назив удружења, који се наводи према називу удру-
жења из акта о његовој регистрацији. У назив изборне листе може се 
укључити и име и презиме лица које удружење одреди као носиоца 
изборне листе.

Ако изборну листу предлаже политичка странка националне 
мањине, назив изборне листе мора да садржи назив политичке 
странке из акта о њеној регистрацији. У назив изборне листе може се 
укључити и име и презиме лица које политичка странка националне 
мањине одреди као носиоца изборне листе.

Назив изборне листе коју предлаже група бирача или удружење 
не може да упућује на назив цркве и верске заједнице.
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Назив изборне листе наводи се на српском језику и ћирилич-
ким писмом, а може се навести и на језику и писму националне  
мањине.

Брисан назив изнад члана 75. (члан 45. Закона - 55/14)

Члан 75.
Брисан (члан 45. Закона - 55/14)

Подношење изборне листе

Члан 76.
Изборна листа подноси се Комисији најкасније 15 дана пре 

одржавања избора.
Уз изборну листу, Комисији се подноси:
1) оверена изјава кандидата да прихвата кандидатуру за члана 

националног савета;
2) сагласност носиоца изборне листе (ако је одређен) да буде 

носилац изборне листе;
3) овлашћење лица које је предлагач овластио да поднесе из-

борну листу;
4) оверене изјаве бирача да подржавају изборну листу;
5) списак бирача који подржавају изборну листу, израђен у пи-

сменом и електронском облику (цд или двд), тако да списак у оба 
облика буде истоветан, а који потписује лице које подноси изборну  
листу;

6) оверен споразум о образовању групе бирача, ако изборну 
листу предлаже група бирача;

7) оверена копија статута удружења, ако изборну листу предлаже 
удружење.

Проглашење изборне листе

Члан 77.
Комисија проглашава изборну листу предлагача одмах по при-

јему изборне листе и пратеће документације, а најкасније у року од 
24 часа од пријема изборне листе.

Решење о проглашењу изборне листе из става 1. овог члана Ко-
мисија доставља без одлагања предлагачу.
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Недостаци изборне листе

Члан 78.
Када Комисија утврди да изборна листа није поднета благовре-

мено, донеће решење о одбацивању изборне листе.
Када Комисија утврди да изборна листа садржи недостатке који 

онемогућују проглашење изборне листе, донеће, у року од 24 часа 
од пријема изборне листе, закључак којим се предлагачу изборне 
листе налаже да, најкасније у року од 48 часова од часа достављања 
закључка, отклони те недостатке. У закључку се предлагачу изборне 
листе указује на начин отклањања недостатака.

Када Комисија утврди да изборна листа садржи недостатке, од-
носно ако утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени 
у прописаном року, донеће у наредних 48 часова решење о одбијању 
проглашења изборне листе.

Збирна изборна листа

Члан 79.
Збирну изборну листу утврђује Комисија, за сваку националну 

мањину посебно, десет дана пре одржавања избора.
Збирна изборна листа укључује све изборне листе за сваку на-

ционалну мањину, са личним именима свих кандидата и подацима 
о години рођења, занимању и пребивалишту.

Редослед изборних листа на збирној изборној листи утврђује се 
према редоследу проглашења изборне листе.

Збирну изборну листу за сваку националну мањину Комисија 
објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Предлагач изборне листе има право да, у року од 48 часова од дана 
објављивања збирне изборне листе изврши, преко лица које овласти, 
увид у документацију која је поднета уз проглашене изборне листе.

Комисија не утврђује збирну изборну листу ако број кандидата 
на проглашеним изборним листама буде мањи од броја чланова 
националног савета који се бира.

Члан 80.
Министарство решењем закључује посебан бирачки списак 15 

дана пре одржавања избора.
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Решењем о закључењу посебног бирачког списка утврђује се 
укупан број бирача за сваку националну мањину, као и број бирача 
по бирачким местима, и то укупно за свако бирачко место и развр-
стано по националним мањинама.

Министарство објављује у „Службеном гласнику Републике 
Србије” решење о закључењу посебног бирачког списка у року од 24 
часа од доношења решења и доставља га Комисији.

Решење Министарства је коначно и против њега се може покре-
нути управни спор у року од 24 часа од објављивања решења.

Управни суд је дужан да о тужби одлучи у року од 48 часова од 
пријема тужбе.

Министарство саставља оверене изводе из посебног бирачког 
списка за свако бирачко место и доставља их Комисији у року од 48 
часова од закључења посебног бирачког списка.

Извод из посебног бирачког списка, осим података из члана 50. 
овог закона, садржи назив органа који га је сачинио, датум сачиња-
вања и ознаку бирачког места за које је извод сачињен.

Министарство доставља Комисији сва решења о уписима, бри-
сањима, изменама, допунама и исправкама у посебном бирачком 
списку које је донело од закључења бирачког списка до 72 часа пре 
дана одржавања избора.

Комисија узима у обзир само она решења Министарства која је 
примила најмање 48 часова пре дана избора и на основу њих уноси 
промене у изводе из посебног бирачког списка и одмах потом утврђује 
и у „Службеном гласнику Републике Србије” објављује коначан број 
бирача за сваку националну мањину, као и број бирача по бирачким 
местима, и то укупан за свако бирачко место и разврстан по наци-
оналним мањинама.

Члан 81.
Републички органи, органи аутономне покрајине, органи јединице 

локалне самоуправе, јавне установе и други органи дужни су да, на 
захтев бирача, одмах издају јавне исправе битне за остваривање би-
рачког права, а најкасније наредног дана од дана подношења захтева.

Члан 82.
Министарство и органи јединица локалне самоуправе дужни су 

да овлашћеним представницима подносилаца потврђених изборних 
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листа омогуће увид у посебан бирачки списак, као и увид у службену 
документацију на основу које орган надлежан за вођење посебног 
бирачког списка врши упис, брисање, измене, допуне или исправке 
бирачког списка.

Увид се врши у службеним просторијама органа код којих се 
службена документација налази.

Члан 83.
Брисан (члан 49. Закона - 55/14)

Спровођење избора

Гласање

Члан 84.
Бирач гласа на бирачком месту на коме је уписан у извод из 

посебног бирачког списка.
Изузетно, бирач може да гласа и изван бирачког места из става 1. 

овог члана на начин утврђен Законом о избору народних посланика.
Начин гласања изван бирачког места и број бирача који су тако 

гласали, уноси се у записник о раду бирачког одбора.

Обавештавање бирача о гласању

Члан 85.
Сваком бирачу обавезно се, најкасније пет дана пре дана одр-

жавања избора, доставља обавештење о дану и времену одржавања 
избора, са бројем и адресом бирачког места на коме гласа и бројем 
под којим је уписан у извод из посебног бирачког списка.

Обавештење из става 1. овог члана бирачима доставља орган 
надлежан за вођење бирачког списка.

Начин гласања

Члан 86.
Бирач гласа лично.
Бирач у току одржавања избора може гласати само једанпут.
Гласање је тајно.
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Гласа се на овереним гласачким листићима.
На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено 

је истицање сваког пропагандног материјала.
Ако се у току гласања наруше правила из ст. 1. до 4. овог члана, 

бирачки одбор се распушта, а гласање на том бирачком месту се 
понавља.

На бирачком месту забрањено је коришћење мобилних телефона 
и других средстава веза и комуникација.

Ближа упутства о мерама којима се обезбеђује тајност гласања 
утврђује Комисија.

Време гласања на бирачком месту

Члан 87.
Бирачка места се отварају у 7,00 часова, а затварају у 20,00 часова. 

У току тог времена бирачко место мора бити непрекидно отворено.
Бирачима који су се затекли на бирачком месту у тренутку за-

тварања омогућиће се да гласају.
За време гласања чланови бирачког одбора или њихови заменици 

морају бити на бирачком месту.

Одржавање реда на бирачком месту

Члан 88.
Ако се на бирачком месту наруши ред, бирачки одбор може пре-

кинути гласање док се ред не успостави. Разлози и трајање прекида 
гласања уносе се у записник о раду бирачког одбора.

Ако је гласање прекинуто дуже од једног часа, продужава се за 
онолико времена колико је прекид трајао.

У просторији у којој се обавља гласање може бити присутан само 
онолики број бирача колико има обезбеђених места за тајност гласања.

Забрањено је задржавање на бирачком месту лица која, у складу 
са овим законом, немају права и дужности у вези са спровођењем 
избора.

Припадници полиције на дужности могу ући на бирачко место 
само ако су на бирачком месту нарушени ред и мир, на позив пред-
седника бирачког одбора.
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Због повреде одредаба ст. 1. до 5. овог члана може се поднети 
приговор Комисији, која одлучује да ли ће се гласање на том бирач-
ком месту поновити.

Изборни материјал

Језик и писмо изборног материјала

Члан 89.
Целокупан изборни материјал и документација штампају се 

двојезично, на српском језику и ћириличком писму и на језику и 
писму националне мањине чији национални савет се бира, ако су 
њен језик и писмо у службеној употреби у најмање једној јединици 
локалне самоуправе.

Гласачки листић

Члан 90.
Гласачки листић садржи:
1) редни број испред назива изборне листе;
2) називе изборних листа, према редоследу утврђеном на збирној 

изборној листи, са личним именом првог кандидата на изборној листи;
3) напомену да се гласа само за једну изборну листу, заокружи-

вањем редног броја испред назива те листе.
Гласачке листиће припрема и оверава Комисија.
Комисија утврђује број гласачких листића, који мора бити једнак 

броју бирача уписаних у посебан бирачки списак.
Гласачки листићи штампају се на једном месту, на хартији за-

штићеној воденим жигом.
Предлагач изборне листе доставља Комисији име лица које има 

право да присуствује штампању, бројању, паковању гласачких листића 
и њиховом достављању органима надлежним за спровођење избора.

Комисија ближе прописује облик и изглед гласачких листића, 
начин и контролу њиховог штампања и достављање и руковање 
гласачким листићима.

Брисан ранији став 7. (члан 51. Закона - 55/14)
Комисија је дужна да за сваки бирачки одбор благовремено 

припреми материјал за гласање, а нарочито потребан број гласачких 
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листића, збирну изборну листу, извод из посебног бирачког списка 
и образац записника о раду бирачког одбора.

Примопредаја изборног материјала обавља се најкасније 48 часова 
пре дана одржавања избора.

Управа јединице локалне самоуправе, стара о уређивању бирачких 
места и припрема за сваки бирачки одбор потребан број гласачких 
кутија са прибором за њихово печаћење и прибором за писање.

На дан гласања, пре почетка гласања, бирачки одбор утврђује да ли 
је изборни материјал за то бирачко место потпун и исправан, да ли је 
бирачко место уређено на начин којим се обезбеђује тајност гласања и 
да ли гласање може почети. Наведени подаци уносе се у записник о раду.

Збирна изборна листа сваке националне мањине мора за време 
гласања бити видно истакнута на бирачком месту.

Брисан ранији став 13. (члан 51. Закона - 55/14)
Представници предлагача изборних листа имају право увида у 

изборни материјал. Увид се врши у просторијама Комисије. Увид у из-
борни материјал може се извршити у року од пет дана од дана гласања.

Чување изборног материјала

Члан 91.
Изборни материјал чува се најмање четири године.
Комисија прописује начин увида и чувања изборног материјала.

Гласање

Члан 92.
Бирачки одбор проверава гласачку кутију у присуству бирача 

који први дође на бирачко место. Провером се утврђује да ли је 
гласачка кутија исправна, празна и погодна да обезбеди сигурност 
и тајност садржине гласачких листића. Резултат контроле уписује се 
у контролни лист, који потписују чланови бирачког одбора и бирач 
који је први дошао на бирачко место.

У гласачку кутију убацује се контролни лист, а затим се она у 
присуству првог бирача печати, што се уноси у записник о раду 
бирачког одбора.

По отварању гласачке кутије, најпре се проверава да ли у њој 
постоји контролни лист. Ако у гласачкој кутији нема контролног 
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листа, бирачки одбор се распушта и именује се нови, а гласање на 
том бирачком месту се понавља.

Образац контролног листа и начин печаћења гласачке кутије 
прописује Комисија.

Ток гласања

Члан 93.
Бирач саопштава бирачком одбору своје лично име и предаје 

обавештење о гласању, а личном картом или другом исправом до-
казује свој идентитет.

Бирач не може гласати без подношења доказа о свом идентите-
ту. Председник или члан бирачког одбора, пошто утврди идентитет 
бирача, заокружује редни број под којим је бирач уписан у извод из 
посебног бирачког списка и објашњава му начин гласања.

Бирач потписује бирачки списак и преузима гласачки листић.
Сваком бирачу који је приступио гласању и примио гласачки ма-

теријал, специјалним спрејом ће бити обележен кажипрст десне руке, 
као знак да је већ гласао. Ознака на кажипрсту траје најмање 24 часа.

Чланови бирачког одбора не смеју ни на који начин утицати на 
одлуку бирача.

Чланови бирачког одбора дужни су да бирачу, на његов захтев, 
објасне начин гласања.

Чланови бирачког одбора дужни су да нарочито пазе да нико 
не омета бирача приликом попуњавања гласачког листића и да у 
потпуности буде обезбеђена тајност гласања.

На дан избора не могу се вршити никакве промене у изводима 
из посебних бирачких спискова.

Ако се у току гласања повреде одредбе ст. 5. до 8. овог члана, 
Комисија распушта бирачки одбор, образује нови бирачки одбор и 
одређује понављање гласања на том бирачком месту.

Начин гласања

Члан 94.
Бирач може гласати само за једну изборну листу. Гласа се заокру-

живањем редног броја испред назива изборне листе за коју се гласа.
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Бирач сам пресавија гласачки листић тако да се не види како је 
гласао и ставља га у гласачку кутију, а затим напушта бирачко место.

На гласање изван бирачког места сходно се примењују правила 
о избору народних посланика.

Утврђивање резултата избора

Утврђивање резултата избора на бирачком месту

Члан 95.
По завршеном гласању, бирачки одбор приступа утврђивању 

резултата гласања на бирачком месту.
Бирачки одбор утврђује број неупотребљених гласачких листића, 

ставља их у посебан омот који печати и број уноси у записник.
На основу извода из посебног бирачког списка, бирачки одбор 

утврђује укупан број бирача који су гласали.
Кад се гласачка кутија отвори, после провере контролног листа, 

важећи гласачки листићи одвајају се од неважећих и број неважећих 
листића се уноси у записник.

Неважећи гласачки листић је непопуњени гласачки листић, листић 
који је попуњен тако да се не може утврдити за коју се изборну листу 
гласало и листић на коме је заокружено више од једне изборне листе.

Ако је на гласачком листићу заокружено име и презиме првог 
кандидата на изборној листи или је заокружен назив или део нази-
ва изборне листе, односно, ако су истовремено заокружени редни 
број и назив изборне листе и име и презиме првог кандидата, такав 
изборни листић сматра се важећим.

Ако се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији 
већи од броја бирача који су гласали, бирачки одбор се распушта и 
именује нови, а гласање на том бирачком месту се понавља.

После утврђивања резултата гласања, бирачки одбор у записник о 
свом раду уноси: број примљених гласачких листића, број неупотребље-
них гласачких листића, број неважећих гласачких листића, број важећих 
гласачких листића, број гласова датих за сваку изборну листу, број 
бирача према изводу из бирачког списка и број бирача који су гласали.

У записник о раду бирачког одбора уносе се и примедбе и ми-
шљења чланова бирачког одбора, предлагача изборних листа, као и 
све друге чињенице од значаја за гласање.
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Записник о раду бирачког одбора потписују сви чланови би-
рачког одбора.

Записник о раду бирачког одбора

Члан 96.
Записник о раду бирачког одбора саставља се на прописаном 

обрасцу који се штампа у шест примерака.
Први примерак записника са изборним материјалом доставља 

се Комисији.
Други примерак записника истиче се на бирачком месту на 

јавни увид.
Преостала четири примерка записника уручују се представници-

ма предлагача изборних листа које су освојиле највећи број гласова 
на том бирачком месту и то одмах уколико предлагач изборне листе 
има представника у бирачком одбору, а уколико га нема, представник 
предлагача изборне листе може преузети примерак записника од 
Комисије у року од 12 часова од завршетка гласања.

Остали предлагачи изборних листа имају право да, у року од 
12 часова од достављања материјала са бирачког места Комисије, од 
Комисије добију оверену фотокопију записника са бирачког места.

Достављање резултата гласања са бирачког места

Члан 97.
По утврђивању резултата гласања, бирачки одбор без одлагања, 

а најкасније у року од 12 часова од часа затварања бирачког места, 
доставља Комисији: записник о раду; извод из посебног бирач-
ког списка; у посебним запечаћеним ковертама неупотребљене, 
неважеће и важеће гласачке листиће, као и преостали изборни  
материјал.

Утврђивање и објављивање резултата избора

Члан 97а
На основу записника о раду бирачких одбора, Комисија утврђује 

укупне резултате избора за сваки национални савет, и то:
1) број бирача уписаних у посебан бирачки списак;
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2) број бирачких места на којима је обављено гласање;
3) укупан број бирача који су гласали;
4) број примљених гласачких листића;
5) број неупотребљених гласачких листића;
6) број употребљених гласачких листића;
7) број неважећих гласачких листића;
8) број важећих гласачких листића;
9) број гласова који су добиле изборне листе;
10) број мандата у националном савету који је добила свака од 

изборних листа.
Извештај са укупним резултатима избора Комисија објављује 

у „Службеном гласнику Републике Србије” у року од 96 часова од 
часа завршетка гласања.

Од завршетка гласања до објављивања резултата избора, Коми-
сија објављује преко средстава обавештавања привремене податке 
о резултатима избора.

Расподела мандата по изборним листама

Члан 98.
Свакој изборној листи припада број мандата сразмеран броју 

добијених гласова.
Комисија расподељује мандате применом система највећег ко-

личника.
Мандати се расподељују тако што се укупан број гласова који је 

добила свака изборна листа, дели бројевима од један до закључно са 
бројем чланова националног савета који се бира.

Добијени количници разврставају се по величини, а у обзир се 
узима онолико највећих количника колико чланова националног 
савета се бира.

Ако две или више изборних листа добију исте количнике на 
основу којих се додељује један мандат, а нема више нерасподељених 
мандата, мандат ће се доделити изборној листи која је добила већи 
број гласова.

Када изборној листи припадне више мандата него што је на 
њој кандидата за чланове националног савета, мандат се додељује 
изборној листи која има следећи највећи количник.
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Мандати који припадају изборној листи додељују се кандидатима 
са изборне листе према њиховом редоследу на изборној листи, почев 
од првог кандидата.

У року од три дана од утврђивања коначних резултата избора 
Комисија доноси решење о додели мандата чланова националног 
савета.

Решење се доставља Министарству и објављује у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

Против решења о додели мандата чланова националног савета 
може се покренути управни спор у року од 24 часа од објављивања 
решења.

Управни суд је дужан да о тужби одлучи у року од 48 часова од 
пријема тужбе.

Кандидатима којима су додељени мандати Комисија издаје уве-
рење о избору за члана националног савета.

Брисан назив изнад члана 99. (члан 55. Закона - 55/14)

Члан 99.
Брисан (члан 55. Закона - 55/14)

3. Избор за чланове националних савета  
путем електорске скупштине

Брисан назив изнад члана 100. (члан 56. Закона - 55/14)

Члан 100.
Електорска скупштина бира чланове националног савета ако 

нису испуњени услови за непосредне изборе и ако се после распу-
штања националног савета нови избори расписују у року од 60 дана 
од распуштања.

Поступак избора чланова националних савета путем електорске 
скупштине покреће се одлуком о расписивању избора.

Брисан ранији став 3. (члан 56. Закона - 55/14)
Датум и место одржавања електорске скупштине објављује се 

у средствима јавног информисања, са јавним позивом свим електо-
рима да благовремено поднесу потпуне писмене пријаве за учешће 
у електорској скупштини.
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Члан 101.
Право да буде електор има припадник националне мањине уписан 

у посебан бирачки списак чију кандидатуру писмено подржи најмање:
1) 20 припадника националне мањине уписаних у посебан би-

рачки списак, за националну мањину чији број према последњем 
попису становништва износи мање од 10.000 лица;

2) 30 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки 
списак, за националну мањину чији број према последњем попису 
становништва износи више од 10.000 лица, али мање од 20.000 лица;

3) 45 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки 
списак, за националну мањину чији број према последњем попису 
становништва износи више од 20.000 лица, али мање од 50.000 лица;

4) 60 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки 
списак, за националну мањину чији број према последњем попису 
становништва износи више од 50.000 лица, али мање од 100.000 лица;

5) 100 припадника националне мањине уписаних у посебан 
бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем 
попису становништва износи више од 100.000 лица.

Потписи за подршку електора морају да буду оверени код органа 
надлежног за оверу потписа. Овера потписа не подлеже плаћању такси.

Члан 102.
Кандидат за електора подноси Министарству електорску пријаву 

на потврђивање.
Електорска пријава садржи изјаву да се кандидат пријављује 

за електорску скупштину националне мањине и личне податке и 
оверене изјаве бирача да подржавају кандидатуру за електора, као 
и списак бирача који подржавају кандидатуру за електора израђен у 
писменом и електронском облику (цд или двд), тако да списак у оба 
облика буде истоветан, а који потписује лице које подноси електорску 
пријаву на потврђивање.

Припадник националне мањине може да подржи само једног 
електора.

Облик и садржину обрасца за прикупљање потписа бирача који 
подржавају електоре прописује министар.

Електорска пријава подноси се Министарству најкасније 30 дана 
пре електорске скупштине.
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Министарство решењем одлучује о потврђивању електорске 
пријаве у року од 48 часова од пријема електорске пријаве.

Решење Министарства је коначно и против њега се може покре-
нути управни спор у року од 24 часа од пријема решења, а Управни 
суд одлучује о тужби у року од 48 часова.

Министарство упућује писмени позив на електорску скупштину 
свим електорима чија је електорска пријава потврђена.

Члан 103.
Брисан (члан 59. Закона - 55/14)

Члан 104.
Брисан (члан 59. Закона - 55/14)

Члан 105.
Електорска скупштина се може одржати ако је присутно више 

од половине електора чије су електорске пријаве потврђене.
Изузетно од става 1. овог члана, електорска скупштина не одр-

жава се ако за електорску скупштину не буде потврђено или ако 
електорској скупштини не присуствује:

1) најмање 20 електора код националних мањина чији број према 
последњем попису становништва износи мање од 10.000 лица;

2) најмање 30 електора код националних мањина чији број према 
последњем попису становништва износи више од 10.000 лица, али 
мање од 20.000 лица;

3) најмање 45 електора код националних мањина чији број према 
последњем попису становништва износи више од 20.000 лица, али 
мање од 50.000 лица;

4) најмање 60 електора код националних мањина чији број према 
последњем попису становништва износи више од 50.000 лица, али 
мање од 100.000 лица;

5) најмање 100 електора код националних мањина чији број пре-
ма последњем попису становништва износи више од 100.000 лица.

Члан 106.
Изборе на електорској скупштини спроводи одбор од три члана 

(у даљем тексту: Одбор), које именује Комисија међу познаваоцима 
изборних поступака.
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Комисија именује Одбор у року од три дана од када од Мини-
старства прими обавештење о томе да је за електорску скупштину 
потврђен довољан број електора прописан овим законом.

Одбор доноси и решење о обустављању избора националног савета 
ако електорској скупштини не присуствује овим законом прописан 
најмањи број електора, ако се за избор чланова националног савета 
не пријави ниједна изборна листа, ако ниједна пријављена изборна 
листа не буде проглашена и ако из овим законом прописаних разлога 
не буде утврђена збирна изборна листа.

Против сваког решења Одбора електор може да изјави жалбу 
Комисији у року од три часа од доношења решења.

Комисија одлучује о жалби у року од 12 часова од пријема жалбе.
Против решења Комисије може да се поднесе тужба Управном 

суду у року од три часа од пријема решења, а Управни суд одлучује 
о тужби у року од 12 часова.

Чланови Одбора имају право на накнаду за рад у Одбору, коју 
утврђује Комисија.

Члан 107.
Електорска скупштина почиње свој рад тако што Одбор утврђује 

број присутних електора, уз помоћ списка електора чија је електорска 
пријава потврђена који доставља Министарство.

Брисан ранији став 2. (члан 62. Закона - 55/14)

Члан 108.
Електорска скупштина одлучује јавно, већином гласова при-

сутних електора.
О избору чланова националног савета, електорска скупштина 

одлучује тајним гласањем.
Електорска скупштина може да одлучује тајним гласањем и о 

другим питањима, ако тако одлучи.

Спровођење избора

Члан 109.
Електорска скупштина бира чланове националног савета из реда 

бирача уписаних у посебан бирачки списак.



70

Електорска скупштина бира чланове националног савета по 
пропорционалном систему.

Листу кандидата (у даљем тексту: листа) за чланове национал-
ног савета може да предложи једна четвртина присутних електора.

Уз листу кандидата прилаже се оверена изјава бирача о прихва-
тању кандидатуре.

На листи међу свака три кандидата по редоследу на листи (прва 
три места, друга три места и тако до краја листе) мора бити најмање по 
један кандидат – припадник оног пола који је мање заступљен на листи.

Електор може својим гласом подржати само једну листу.
На листи мора да се налази најмање једна трећина кандидата од 

броја чланова националног савета који се бира, а највише онолико 
кандидата колико се чланова националног савета бира. Редослед 
кандидата одређује предлагач листе.

Електори гласају тајно, на унапред припремљеним листићима, 
на које уписују име носиоца, односно број листе.

Одбор расподељује мандате применом система највећег количника.
Мандати се расподељују тако што се укупан број гласова који је 

добила свака листа, дели бројевима од један до закључно са бројем 
чланова националног савета који се бира.

Добијени количници разврставају се по величини, а у обзир се 
узима онолико највећих количника, колико чланова националног 
савета се бира.

Ако две или више листа добију исте количнике на основу којих се 
додељује један мандат, а нема више нерасподељених мандата, мандат 
ће се доделити листи која је добила већи број гласова.

Када листи припадне више мандата него што је на њој кандидата 
за чланове националног савета, мандат се додељује листи која има 
следећи највећи количник.

Мандати који припадају листи додељују се кандидатима са листе 
према њиховом редоследу на листи, почев од првог кандидата.

У року од три дана од утврђивања коначних резултата избора 
Одбор доноси решење о додели мандата чланова националног савета 
и доставља га Министарству и објављује у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

Кандидатима којима су додељени мандати Одбор издаје уверење 
о избору за члана националног савета.
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VIа КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА  
НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Члан 109а
Конститутивну седницу националног савета сазива министар, 

тако да она буде одржана у року од 20 дана од утврђивања коначних 
резултата избора.

На конститутивној седници се потврђује мандат чланова наци-
оналног савета.

Потврђивање мандата члана националног савета врши се на 
основу уверења о избору за члана националног савета и решења о 
додели мандата чланова националног савета.

Национални савет је конституисан потврђивањем мандата свих 
чланова националног савета.

Рад на конститутивној седници првог сазива националног савета 
уређује се привременим пословником који доноси Министарство.  
У одсуству својих правила, привремени пословник примењују и 
други национални савети.

Брисан назив изнад члана 110. (члан 65. Закона - 55/14)

Члан 110.
Брисан (члан 65. Закона - 55/14)

Члан 111.
Брисан (члан 66. Закона - 55/14)

VII. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ  
НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Члан 112.
Национални савет усваја годишњи финансијски план и завршни 

рачун.
Саставни део завршног рачуна је годишњи финансијски изве-

штај о извршењу плана, који садржи годишњи извештај о учинку 
програма, са образложењем.

Национални савет годишњи финансијски план усваја по програм-
ском моделу у коме су приходи и расходи усклађени са овлашћењима 
националног савета.
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Годишњи финансијски план се усваја по поступку и на начин 
предвиђен статутом националног савета и доставља се кориснику 
буџетских средстава код кога су опредељена средства за финансира-
ње рада националних савета у року од пет дана од дана доношења.

Национални савет усваја годишњи финасијски извештај за стати-
стичке потребе и финансијско извештавање ради уписа у регистар фи-
нансијских извештаја према прописима којима се уређује рачуноводство.

Национални савет, у року од 15 дана од дана доношења финансиј-
ског извештаја или завршног рачуна, примерак извештаја или рачуна 
доставља кориснику буџетских средстава код кога су опредељена 
средства за финансирање рада националних савета.

Коришћење средстава

Члан 113.
Стечена средства, у складу са овим законом, могу се користити 

за финансирање редовне делатности и сталних трошкова нацио-
налног савета.

У трошкове редовне делатности националног савета спадају:
1) финансирање или суфинансирање програма и пројеката у 

области образовања, културе, обавештавања и службене употребе 
језика и писма националне мањине;

2) финансирање рада установа, фондација и привредних друштава 
чији је оснивач или суоснивач национални савет или чија су осни-
вачка права делимично или у целини пренета на национални савет.

У сталне трошкове националног савета спадају:
1) трошкови за изнајмљивање и коришћење просторија наци-

оналног савета;
2) зараде, порези и доприноси запослених у националном савету;
3) хонорари и доприноси за обављен рад за потребе национал-

ног савета;
4) путни трошкови и дневнице за службена путовања;
5) набавка канцеларијског материјала и опреме за рад нацио-

налног савета;
6) књиговодствене услуге;
7) трошкови годишње ревизије;
8) трошкови одржавања интернет странице националног савета.
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Средства за финансирање сталних трошкова националног са-
вета не могу износити више од 50% средстава опредељених буџетом 
Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе.

Врсте средстава

Члан 114.
Средства за финансирање рада националних савета обезбеђују 

се из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета 
јединице локалне самоуправе, донација и осталих прихода.

Члан 115.
За финансирање делатности националних савета средства се 

обезбеђују законом о буџету Републике Србије, односно одлукама о 
буџету АП Војводине и јединица локалне самоуправе.

Средства из става 1. овог члана која се обезбеђују у буџету Репу-
блике Србије распоређују се тако да се 30% распоређује у једнаким 
износима свим регистрованим националним саветима у Републици 
Србији, а остатак средстава (70%) сразмерно броју припадника одре-
ђене националне мањине коју национални савет представља према 
резултатима последњег пописа становништва, као и укупном броју 
установа, фондација и привредних друштава чији је оснивач или 
суоснивач национални савет или чија су оснивачка права делимично 
или у целини пренета на национални савет.

Одлуку о расподели средстава из буџета Републике Србије до-
носи буџетски корисник код кога су опредељена средства у буџету 
за финансирање рада националних савета, имајући у виду предлоге 
националних савета.

Националном савету се не могу дозначавати средства ако према 
финансијском плану расходи нису у сагласности са наменама пред-
виђеним чланом 113. овог закона, нити извршити пренос средстава 
у случају да национални савет има евидентиране основе и налоге о 
принудној наплати.

Критеријуме за расподелу средстава за финансирање делатности 
националних савета из буџета ближе уређује Влада, АП Војводина 
и јединица локалне самоуправе.
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Средства из става 1. овог члана која се обезбеђују у буџету 
јединице локалне самоуправе, распоређују се, у складу са одлуком 
надлежног органа јединице локалне самоуправе, националним  
саветима који:

1) имају седиште на територији јединице локалне самоуправе;
2) представљају националне мањине које у становништву 

јединице локалне самоуправе достижу најмање 10% од укупног  
становништва;

3) представљају националне мањине чији је језик у службеној 
употреби на територији јединице локалне самоуправе.

Финансирање рада установа чија су оснивачка права  
пренета на националне савете

Члан 116.
Финансирање рада установа или других организација чија су 

оснивачка права, делимично или у целини, пренета на националне 
савете врши се из истих извора и на основу истих норматива из 
којих су те установе или организације финансиране пре преношења 
оснивачких права на националне савете.

У уговору о преносу оснивачких права на националне савете 
уређују се финансијске обавезе претходног оснивача према установи 
или другој организацији чији оснивач постаје национални савет.

Национални савет може обезбедити допунска средства за рад и 
делатност установа и других организација чија оснивачка права су 
пренета на национални савет.

Рачун националног савета, обавеза вођења књиговодства  
и финансијска контрола

Члан 117.
Национални савет има рачун евидентиран код филијале Упра-

ве за трезор преко кога се обављају све трансакције из примљених 
буџетских средстава.

Књиговодствене евиденције се воде по извору, висини и струк-
тури прихода и расхода, у складу са прописима којима се уређује 
рачуноводство и помоћне евиденције за потребе о извештавању о 
учинку програмских активности.
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Књиговодствене евиденције прихода и расхода и помоћне еви-
денције програмских активности националног савета су предмет 
годишње ревизије у складу са прописима којима се уређује међуна-
родна рачуноводствена и ревизорска регулатива.

Национални савет је обавезан да води посебну евиденцију о 
својој имовини.

Национални савет је у обавези да квартално извештава надле-
жног корисника буџетских средстава о употреби средстава која су 
обезбеђена законом, односно одлуком о буџету за финансирање 
рада националних савета. Ако се у поступку ревизије, инспекцијске 
контроле, односно на основу кварталних извештаја утврди да наци-
онални савет није наменски користио средства из буџета, буџетски 
корисник који врши дотацију из буџета обуставља пренос средстава 
из буџета до отклањања неправилности.

Буџетски корисник који врши дотацију из буџета обавештава 
национални савет о обустави и налаже отклањање неправилности 
изнетих у мишљењу ревизора.

Рок за отклањање неправилности изнетих у мишљењу ревизо-
ра износи 60 дана од дана пријема обавештења о обустави преноса 
средстава од стране буџетског корисника који врши дотацију из  
буџета.

У случају да национални савет не отклони неправилности из-
нете у мишљењу ревизора, буџетски корисник који врши дотацију 
из буџета, умањиће средства опредељена за финансирање рада на-
ционалног савета за наредну буџетску годину у односу на годину за 
коју је извршена ревизија. Износ умањења једнак је износу средстава 
за које национални савет није отклонио неправилности изнете у 
мишљењу ревизора.

Одговорно лице

Члан 118.
Статутом националног савета одређује се лице одговорно за 

финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига 
националног савета.

Ако национални савет статутом не одреди одговорно лице, 
одговорним лицем ће се сматрати председник националног савета.
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Буџетски фонд за националне мањине

Члан 119.
Буџетским фондом за националне мањине (у даљем тексту: Фонд) 

управља Министарство.
Средства из Фонда додељују се путем јавног конкурса за фи-

нансирање програма и пројеката из области културе, образовања, 
обавештавања и службене употребе језика и писма националних  
мањина.

Поступак доделе средстава из Фонда и спровођења јавног кон-
курса ближе уређује Влада.

VIII. НАДЗОР

Члан 120.
Надзор над законитошћу рада и аката националних савета, у 

складу са Уставом и законом врше, у оквиру свог делокруга, мини-
старства надлежна за послове у области управе, културе, образовања, 
обавештавања и службене употребе језика и писама.

Национални савет је дужан да министарству које врши надзор 
над законитошћу рада и аката, на његов захтев, у року од осам дана 
достави тражене податке, списе и исправе.

За достављање тражених података, списа и исправа одговоран 
је председник националног савета.

Члан 121.
Надлежно министарство ће покренути поступак за оцену устав-

ности и законитости статута, прописа или другог општег акта на-
ционалног савета пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у 
сагласности са Уставом и законом.

Члан 122.
Ако нађе да појединачни акт националног савета против кога 

није обезбеђена судска заштита, није у сагласности са законом или 
другим прописом, односно са статутом, прописом или другим општим 
актом националног савета, надлежно министарство ће предложити 
националном савету да такав акт укине или поништи.
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Ако национални савет не поступи по предлогу надлежног министар-
ства из става 1. овог члана у року од 30 дана, надлежно министарство 
ће својим решењем укинути или поништити акт из става 1. овог члана.

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 123.
Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се одго-

ворно лице у надлежном органу:
1) ако не обезбеди достављање аката из члана 4в овог закона 

надлежном покрајинском органу управе;
2) не обезбеди тачност и ажурност бирачког списка у смислу 

члана 48. овог закона;
3) не спроведе или противно одредбама члана 48. овог закона 

спроведе упис или брисање бирача из посебног бирачког списка;
4) користи податке из посебног бирачког списка у сврхе за које 

то није дозвољено овим законом, супротно члану 51. овог закона.

Члан 124.
Новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара казниће се за прекршај 

лице које на бирачком месту користи пејџер, мобилни телефон и друга 
средства веза и комуникација, супротно члану 86. став 7. овог закона.

Члан 125.
Новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара казниће се за 

прекршај лице које изазове неред на бирачком месту, услед чега је 
гласање, у складу са чланом 88. овог закона, морало бити прекинуто.

Члан 126.
Новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара казниће се за пре-

кршај правно или физичко лице које ремети или злоупотребљава 
право на коришћење националних симбола.

Члан 127.
Новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара казниће се за 

прекршај национални савет ако:
1) не поступи по члану 4а став 1. овог закона;
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2) не поступи по члану 6. став 6. овог закона;
3) се не објаве све одлуке и акти националног савета најкасније 

у року од десет дана од дана ступања на снагу, односно њиховог 
доношења, на интернет страници националног савета или на други 
начин одређен статутом (огласној табли, дневним новинама, или на 
други погодан начин) ‒ (члан 8. став 2);

4) органима аутономне покрајине у чији делокруг спадају области 
у којима се остварују овлашћења националних савета предвиђена 
овим законом најкасније у року од десет дана, не доставе тражене 
податке, списе и исправе (члан 26. став 2);

5) супротно одредбама члана 120. став 2. овог закона у року од 
осам дана од дана достављања захтева, не достави министарству које 
врши надзор над законитошћу рада и аката националних мањина 
тражене податке, списе и исправе.

За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном од 5.000 
до 50.000 динара казниће се за прекршај и одговорно лице у наци-
оналном савету.

Члан 128.
Брисан (члан 48. Закона - 47/18)

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 129.
У року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, 

министар доноси одлуку о расписивању избора за националне савете.
Од дана расписивања до дана одржавања избора из става 1. овог 

члана не може да протекне мање од 60 ни више од 90 дана.
Електорска скупштина ће се одржати у року који не може бити 

краћи од 60 дана, ни дужи од 90 дана од дана доношења одлуке из 
члана 100. став 2.

Начин спровођења избора одредиће се у складу са одредбама 
овог закона.

Члан 130.
Национални савети су дужни да, у року од три месеца од дана 

њиховог конституисања, донесу нов статут или да постојећи статут 
и опште акте ускладе са одредбама овог закона.
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Члан 131.
Одредбе овог закона које се односе на право давања предлога 

или мишљења у поступку избора, односно именовања чланова тела 
које именује Република Србија, аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе, примењиваће се од првог наредног поступка 
за избор, односно именовање чланова тих тела.

Члан 132.
Министарство ће стални састав ЦИК-а именовати у року од 30 

дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 133.
Прописе из члана 4. став 4, члана 52. став 3, члана 55. и члана 

102. став 4. овог закона, Министарство ће донети у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 134.
Извршни одбор Савеза јеврејских оштина Србије врши функције 

националног савета, а председник Савеза јеврејских општина Србије 
је члан Савета Републике Србије за националне мањине.

Члан 135.
Ако национални савет не утврди традиционалне називе из члана 

22. овог закона у року од три месеца од дана ступања на снагу овог 
закона, традиционалне називе ће утврдити Влада, односно надлежни 
орган аутономне покрајине, ако национални савет има седиште на 
територији аутономне покрајине, у сарадњи са јединицама локалне 
самоуправе, организацијама националних мањина и стручњацима 
за језик, историју и географију те националне мањине.

Одредба из става 1. овог члана се не односи на националне савете 
који су традиционалне називе из члана 22. овог закона утврдили и 
објавили пре ступања на снагу овог закона.

Члан 136.
Министарство може за поједине изборе да дозволи да се преби-

валиште као услов за коришћење активног или пасивног бирачког 
права замени условом боравишта, ако је реч о лицима са пребива-
лиштем на подручју Косова и Метохије.
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Члан 137.
Ступањем на снагу овог закона врши се општи избор, односно 

реизбор свих националних савета.
Ако на дан расписивања избора за националне савете, национални 

савет није навршио половину мандата, његов мандат се обнавља и 
трајаће колико и мандати националних савета који се бирају.

Национални савети који су изабрани пре ступања на снагу 
овог закона, а чији је мандат истекао, настављају да раде до избора, 
односно конституисања националног савета према одредбама овог  
закона.

Члан 138.
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе:
1) Члан 24. Закона о заштити права и слобода националних 

мањина („Службени лист СРЈ”, број 11/02);
2) Правилник о начину рада скупштина електора за избор савета 

националних мањина („Службени лист СРЈ”, број 41/02).

Члан 139.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

*
*  *

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У НЕЗВАНИЧНО  
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ЗАКОНА

Закон о изменама и допунама Закона о националним  
саветима националних мањина

(„Службени гласник РС“, број 55/14)

Члан 67.
Одредбе овог закона о броју пунолетних припадника националне 

мањине који морају да подрже захтев за образовање посебног бирачког 
списка примењују се на националне мањине за које до дана ступања 
на снагу овог закона није образован посебан бирачки списак.
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Министар расписује изборе за чланове националног савета у 
складу са овим законом тако да се они одрже у октобру 2014. године.

Национални савети дужни су да после одржаних избора у складу 
са овим законом ускладе своје статуте са овим законом у року од 20 
дана од дана њиховог конституисања.

Национални савети дужни су да рад својих органа ускладе са 
овим законом најкасније 40 дана од конституисања националних 
савета у складу са овим законом.

Министар је дужан да донесе акте предвиђене овим законом у 
року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 68.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

Закон о изменама и допунама Закона о националним  
саветима националних мањина

(„Службени гласник РС“, број 47/18)

Члан 49.
Од дана ступања на снагу овог закона национални савети на-

стављају да врше јавна овлашћења која су им поверена у складу са 
овим законом.

Национални савети који до ступања на снагу овог закона користе 
традиционални назив националног савета, уважавајући дугогоди-
шњи рад и препознатљивост у јавности, могу да наставе да користе 
овај назив само уз јасну одредницу у називу да је реч о националном 
савету у Републици Србији.

Одредбе члана 11. овог закона, којима се додаје нови члан 7а, 
примењују се по спровођењу првих наредних избора за чланове 
националних савета.

Национални савети дужни су да, по спровођењу првих наредних 
избора за чланове националних савета, ускладе своје статуте са овим 
законом у року од 20 дана од дана њиховог конституисања.

Национални савети дужни су да, по спровођењу првих наредних 
избора за чланове националних савета, ускладе oвлашћења пред-
седника и извршног одбора националног савета са чланом 10. овог 
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закона (измењени члан 7. Закона) и обезбеде јавност рада у складу са 
чланом 13. овог закона (члан 8а Закона), са даном ступања на снагу 
статута усклађеног са овим законом.

Оснивач устaнoвe oбрaзoвaњa и вaспитaњa, односно устaнoвe 
културе коју је национални савет до ступања на снагу овог закона 
прогласио за установу од посебног значаја за националну мањину, 
дужан је да у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона 
усагласи оснивачки акт са одредбама овог закона.

Буџетско финансирање рада националних савета спроводиће 
се према правилима из овог закона од дана почетка примене Закона 
о буџету за 2019. годину, односно прописа покрајинске и локалне 
власти о буџетима за 2019. годину.

Министар је дужан да донесе акте предвиђене Законом у року 
од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Министар је дужан да у садржини образаца из члана 3. став 6, 
члана 44. став 3, члана 52. став 4, члана 53. став 3. и члана 102. став 
4. Закона, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона, 
пропише и напомену да је подносилац пријаве, захтева, односно 
изјаве истовремено с потписивањем обавештен о обради података о 
личности и да пристаје на обраду тих података, у складу са законом.

Члан 50.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.
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З А К О Н 
О ИЗБОРУ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА*

I. OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона

Члан 1.
Овим законом уређују се избор и престанак мандата народних 

посланика Народне скупштине (у даљем тексту: народни посланици).
Народна скупштина има 250 народних посланика, који се бирају 

на четири године.

Основна начела избора за народне посланике

Члан 2.
Грађани бирају народне посланике на основу општег и једнаког 

изборног права.
Избори за народне посланике су слободни и непосредни, а гла-

сање је тајно и лично.

Изборно право

Члан 3.
Право да бира народне посланике и да буде биран за народног 

посланика има пунолетни држављанин Републике Србије над којим 
није продужено родитељско право, односно који није потпуно лишен 
пословне способности.

Лице делимично лишено пословне способности може да бира 
народне посланике и да буде бирано за народног посланика ако суд 

* „Службени гласник РС“, број 14/22.
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решењем о делимичном лишењу пословне способности није утврдио 
да је неспособно да врши изборно право.

Слобода гласања

Члан 4.
Бирач је слободан да одлучи хоће ли гласати и како ће гласати.
Нико нема право да спречава или приморава бирача да гласа, да 

га позива на одговорност због тога што је гласао или што није гласао и 
да од њега тражи да се изјасни за кога је гласао или зашто није гласао.

Једнако изборно право и пропорционални изборни систем

Члан 5.
Бирач има само један глас.
Гласа се за изборну листу кандидата за народне посланике  

(у даљем тексту: изборна листа).
Народни посланици бирају се у Републици Србији као једној 

изборној јединици.
Посланички мандати расподељују се изборним листама сразмер-

но броју добијених гласова, а број мандата који припада изборним 
листама утврђује се применом система највећег количника.

Посланички мандати које је освојила изборна листа додељују 
се кандидатима за народне посланике према њиховом редоследу на 
изборној листи.

Обавештавање о изборима

Члан 6.
Грађани имају право да преко јавних медијских сервиса буду 

обавештени о изборним програмима и активностима подносилаца 
изборних листа, као и о кандидатима за народне посланике у складу 
са прописима који уређују јавне медијске сервисе и електронске 
медије.

Пружалац медијске услуге дужан је да у току изборне кампање 
подносиоцима проглашених изборних листа и кандидатима за народне 
посланике обезбеди заступљеност без дискриминације, у складу са 
прописима који уређују јавне медијске сервисе и електронске медије.
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Забрањено је 48 часова пре дана гласања и на дан гласања до 
затварања бирачких места да се у медијима и на јавним скуповима 
објављују процене резултата избора, јавно представљају кандидати на 
изборима за народне посланике и њихови изборни програми и позивају 
бирачи да гласају, односно да не гласају за одређене изборне листе.

Под медијем се у смислу овог закона подразумевају дневне и 
периодичне новине, сервис новинске агенције, радио-програм и 
телевизијски програм и електронска издања тих медија, као и са-
мостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет 
странице или интернет портали), а који су регистровани у Регистру 
медија, у складу са законом.

II. ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  
ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ

1. Заједничка правила за органе за спровођење избора

Надлежност за спровођење избора за народне посланике

Члан 7.
Изборе за народне посланике (у даљем тексту: избори) спроводе 

Републичка изборна комисија, локалне изборне комисије и бирачки 
одбори.

Општа правила о положају органа за спровођење избора

Члан 8.
Органи за спровођење избора су самостални и независни и раде 

на основу закона и прописа донетих на основу закона.
За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који 

их је образовао.
Рад органа за спровођење избора је јаван.
Раду органа за спровођење избора не може да присуствује кан-

дидат за народног посланика.
Услове за рад органа за спровођење избора обезбеђују Народна 

скупштина и општинске, односно градске управе. 
Сви државни и други органи и организације дужни су да пружају 

помоћ органима за спровођење избора и да им достављају податке 
који су им потребни за рад.
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Члан и заменик члана у органу за спровођење избора

Члан 9.
Орган за спровођење избора чине председник и други чланови 

органа за спровођење избора и њихови заменици.
Исто лице може више пута да буде именовано у орган за спро-

вођење избора.
Заменик члана органа за спровођење избора има иста права и 

дужности као и члан којег замењује.
Заменик члана органа за спровођење избора има право гласа 

само када је одсутан члан којег замењује.
Орган за спровођење избора може да овласти свог члана, од-

носно заменика члана да у име тог органа за спровођење избора 
обавља поједине радње које су у вези са организацијом, припремом 
и спровођењем избора, односно гласања.

Орган за спровођење избора у сталном  
и проширеном саставу 

Члан 10.
Орган за спровођење избора ради у сталном и проширеном 

саставу.
Подносилац проглашене изборне листе има право да предложи члана 

и заменика члана органа за спровођење избора у проширеном саставу.
Ако подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, 

односно заменика члана органа за спровођење избора у проширеном 
саставу у року који је прописан законом, орган наставља да ради и 
пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне листе.

Члан, односно заменик члана органа за спровођење избора у 
проширеном саставу има иста права и дужности као и члан, односно 
заменик члана у сталном саставу.

Општа правила о предлагању чланова и заменика чланова  
у органе за спровођење избора

Члан 11.
Када овлашћени предлагачи предлажу чланове и заменике чланова 

у органе за спровођење избора, треба да воде рачуна о уравнотеженој 
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заступљености полова и потреби да укључе особе са инвалидитетом 
у спровођење изборног поступка.

Предлог за именовање члана и заменика члана органа за спро-
вођење избора садржи име и презиме, јединствени матични број 
грађана (у даљем тексту: ЈМБГ), место и адресу пребивалишта, број 
телефона и адресу за пријем електронске поште предложеног члана, 
односно заменика члана и означење посланичке групе у Народној 
скупштини (у даљем тексту: посланичка група) или другог овлашће-
ног предлагача.

Одлучивање органа за спровођење избора

Члан 12.
Орган за спровођење избора одлучује већином од укупног броја 

гласова чланова у сталном, односно проширеном саставу.

Услов за чланство у органу за спровођење избора

Члан 13.
За члана и заменика члана органа за спровођење избора може 

бити именовано само оно лице које има изборно право и није народни 
посланик, нити кандидат за народног посланика.

Престанак функције у органу за спровођење избора

Члан 14.
Члану и заменику члана органа за спровођење избора функција 

престаје по сили закона, а орган надлежан за његово именовање по 
службеној дужности утврђује престанак његове функције:

1) ако умре;
2) ако изгуби изборно право;
3) када се прогласи изборна листа на којој је кандидат за народ-

ног посланика;
4) ако подносилац изборне листе који га је предложио повуче 

изборну листу;
5) ако се поништи решење о проглашењу изборне листе чији 

подносилац га је предложио;
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6) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на казну за-
твора у трајању од најмање шест месеци;

7) ако изгуби радну способност;
8) у другим случајевима предвиђеним законом.
Члана, односно заменика члана органа за спровођење избора 

разрешава орган надлежан за његово именовање:
1) ако поднесе оставку у писменој форми;
2) ако се накнадно утврди да не испуњава посебан услов за 

именовање;
3) у другим случајевима предвиђеним овим законом.
Када одлука о расписивању избора ступи на снагу, тада је Репу-

бличка изборна комисија надлежна да разреши члана и заменика члана 
Републичке изборне комисије и локалне изборне комисије у сталном 
саставу, да утврди да му је функција престала по сили закона, као и да 
на предлог овлашћеног предлагача именује новог члана уместо оног 
који је разрешен, односно којем је функција престала по сили закона. 

Одлука органа за спровођење избора не може се оспоравати 
на основу тога што орган није одлучивао у прописаном саставу ако 
није било благовремено поднето прописано правно средство којим 
је оспорен његов састав. 

Посебан случај престанка функције

Члан 15.
Исто лице не може бити члан двају органа за спровођење избора.
Ако је једно лице именовано у више органа за спровођење из-

бора, по сили закона му престаје функција у оном органу у којем је 
касније именовано.

2. Републичка изборна комисија

Посебан услов за именовање члана и заменика члана  
Републичке изборне комисије

Члан 16. 
За члана и заменика члана Републичке изборне комисије може 

да буде именовано само оно лице које има високо образовање у 
области правних наука.
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Републичка изборна комисија у сталном саставу

Члан 17.
Републичку изборну комисију у сталном саставу чине председ-

ник, 16 чланова, заменик председника и 16 заменика чланова, које 
именује Народна скупштина.

Одлука о именовању сталног састава Републичке изборне коми-
сије објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Мандат сталног састава Републичке изборне комисије престаје 
када нов сазив Народне скупштине именује нов стални састав Ре-
публичке изборне комисије.

Нов сазив Народне скупштине дужан је да именује нов стални 
састав Републичке изборне комисије у року од шест месеци од дана 
конституисања Народне скупштине.

Овлашћени предлагач за именовање члана  
и заменика члана Републичке изборне комисије  

у сталном саставу

Члан 18.
Чланови и заменици чланова Републичке изборне комисије у 

сталном саставу именују се на предлог посланичких група сразмерно 
њиховој заступљености у укупном броју народних посланика који 
припадају посланичким групама.

Ниједна посланичка група не може да предложи више од половине 
чланова Републичке изборне комисије у сталном саставу.

Посланичка група која има више од половине од укупног броја 
народних посланика предлаже председника, заменика председника, 
седам чланова и седам заменика чланова Републичке изборне коми-
сије у сталном саставу, док преостале чланове и заменике чланова у 
Републичкој изборној комисији у сталном саставу предлажу остале 
посланичке групе сразмерно њиховој заступљености у укупном броју 
народних посланика који припадају посланичким групама. 

Посланичком групом у смислу предлагања чланова и заменика 
чланова Републичке изборне комисије у сталном саставу сматра се 
и народни посланик појединац или група народних посланика која 
броји мање од оног броја народних посланика који је потребан за 
образовање посланичке групе: 
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1) ако су сви ти народни посланици изабрани са исте изборне 
листе;

2) ако изборна листа на којој су изабрани није освојила онолико 
мандата колико је потребно за образовање посланичке групе;

3) ако нико од њих није приступио некој посланичкој групи;
4) ако су сви ти народни посланици потписали предлог за име-

новање члана, односно заменика члана Републичке изборне комисије 
у сталном саставу.

Заступљеност полова у Републичкој изборној комисији  
у сталном саставу

Члан 19.
Посланичка група којој припада право да предложи два лица у 

стални састав Републичке изборне комисије дужна је да предложи 
по једног припадника оба пола.

Посланичка група којој припада право да предложи три лица у 
стални састав Републичке изборне комисије дужна је да предложи 
два припадника једног пола и једног припадника другог пола.

Посланичка група којој припада право да предложи четири лица 
у стални састав Републичке изборне комисије дужна је да предложи 
по два припадника оба пола.

Посланичка група којој припада право да предложи пет лица у 
стални састав Републичке изборне комисије дужна је да предложи 
три припадника једног пола и два припадника другог пола.

Предлог посланичке групе којој припада право да предложи 
више од пет лица у стални састав Републичке изборне комисије мора 
да садржи најмање 40% припадника мање заступљеног пола међу 
предложеним лицима.

Жалба против одлуке о именовању члана и заменика члана  
Републичке изборне комисије у сталном саставу

Члан 20.
Против одлуке о именовању члана и заменика члана Републичке 

изборне комисије у сталном саставу сваки подносилац проглашене 
изборне листе која је освојила мандате у постојећем сазиву Народне 
скупштине и сваки бирач могу поднети жалбу Управном суду преко 
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Народне скупштине у року од седам дана од дана њеног објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Народна скупштина дужна је да у року од 24 часа од пријема 
жалбе достави Управном суду жалбу и све списе тог предмета.

Управни суд доноси одлуку по жалби у року од седам дана 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.

Учесници у раду Републичке изборне комисије  
без права одлучивања

Члан 21.
Учесници у раду Републичке изборне комисије без права одлучивања 

су секретар Републичке изборне комисије, заменик секретара Републичке 
изборне комисије и два учесника задужена за послове статистике. 

Секретара и заменика секретара Републичке изборне комисије 
именује Народна скупштина на предлог председника Народне скуп-
штине из реда запослених у Служби Народне скупштине.

Учеснике задужене за послове статистике именује Народна скуп-
штина на предлог републичкoг органа надлежног за послове статистике.

За учесника у раду Републичке изборне комисије без права 
одлучивања може да буде именовано само оно лице које има изборно 
право и није народни посланик, нити кандидат за народног посланика.

За секретара и заменика секретара Републичке изборне комисије 
може да буде именовано само оно лице које има високо образовање 
у области правних наука.

Одредбе овог закона којима се уређује престанак функције у 
органу за спровођење избора примењују се и на учеснике у раду 
Републичке изборне комисије без права одлучивања.

Републичка изборна комисија у проширеном саставу

Члан 22.
Члана и заменика члана Републичке изборне комисије у про-

ширеном саставу именује Републичка изборна комисија на предлог 
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подносиоца проглашене изборне листе који мора бити достављен 
најкасније седам дана пре дана гласања.

Републичка изборна комисија дужна је да донесе решење о 
предлогу за именовање члана и заменика члана Републичке изборне 
комисије у проширеном саставу у року од 24 часа од пријема предлога.

Решење о именовању члана и заменика члана Републичке изборне 
комисије у проширеном саставу примењује се од наредног дана од 
дана када је донето.

Члан, односно заменик члана Републичке изборне комисије у 
проширеном саставу који је разрешен, односно којем је функција 
престала по сили закона може се променити на захтев подносиоца 
проглашене изборне листе на чији предлог је именован само док 
Републичка изборна комисија ради у проширеном саставу.

Републичка изборна комисија ради у проширеном саставу док 
укупан извештај о резултатима избора не постане коначан.

Приговор против решења о предлогу за именовање  
члана и заменика члана Републичке изборне комисије  

у проширеном саставу

Члан 23.
Против решења којим је одбијен или одбачен предлог за именовање 

члана и заменика члана Републичке изборне комисије у проширеном 
саставу подносилац предлога може поднети приговор Републичкој 
изборној комисији у року од 48 часова од објављивања тог решења 
на веб-презентацији Републичке изборне комисије (у даљем тексту: 
веб-презентација).

Против решења о именовању члана и заменика члана Републичке 
изборне комисије у проширеном саставу подносилац проглашене 
изборне листе, регистрована политичка странка и бирач могу под-
нети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова 
од објављивања тог решења на веб-презентацији.

Надлежност Републичке изборне комисије

Члан 24.
Републичка изборна комисија:
1) стара се о законитом спровођењу избора;
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2) прописује упутства за спровођење изборних радњи;
3) објављује роковник за вршење изборних радњи;
4) прописује обрасце за спровођење изборних радњи;
5) прати примену и даје мишљења у вези с применом овог закона;
6) именује, разрешава и констатује престанак функције члана 

и заменика члана органа за спровођење избора, у складу са овим 
законом;

7) прописује јединствене стандарде за изборни материјал;
8) обезбеђује изборни материјал за спровођење избора;
9) прописује начин примoпредаје изборног материјала пре и 

после гласања;
10) одређује бирачка места, у складу са овим законом; 
11) одлучује о поднетој изборној листи;
12) саставља и објављује приручник за практичну примену пра-

вила која уређују како бирачки одбори спроводе гласање и утврђују 
резултате гласања на бирачком месту;

13) прописује начин праћења излазности бирача на гласање;
14) прописује програме обука и спроводи обуке чланова и за-

меника чланова локалних изборних комисија и бирачких одбора;
15) информише и едукује бираче о начину остваривања изборног 

права, као и друге учеснике у изборном поступку;
16) одлучује о приговорима, у складу са овим законом;
17) ближе прописује начин подношења приговора и поступање 

по приговорима у Републичкој изборној комисији; 
18) утврђује резултате избора, доноси и објављује укупан изве-

штај о резултатима избора;
19) усклађује и надзире рад органа за спровођење избора;
20) прописује кодекс понашања чланова и заменика чланова 

органа за спровођење избора; 
21) подноси Народној скупштини извештај о спроведеним из-

борима;
22) обавља и друге послове предвиђене овим законом.
У вршењу надзора над радом локалних изборних комисија Ре-

публичка изборна комисија је овлашћена да по службеној дужности 
поништи одлуку локалне изборне комисије донету супротно одред-
бама овог закона.
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Обрасце који су потребни за подношење изборне листе Репу-
бличка изборна комисија прописује у року од три дана од дана када 
је одлука о расписивању избора ступила на снагу.

Републичка изборна комисија доноси свој пословник.
Упутство за спровођење изборних радњи и Пословник Републичке 

изборне комисије објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Oбјављивање одлука Републичке изборне комисије

Члан 25.
Одлуке Републичке изборне комисије објављују се на веб-пре-

зентацији без одлагања, а најкасније у року од 24 часа од завршетка 
седнице на којој су одлуке донете.

На веб-презентацији мора бити назначен датум и време обја-
вљивања одлуке. 

Одлуке Републичке изборне комисије објављују се у „Службеном 
гласнику Републике Србије” када је то предвиђено законом.

Када донесе и објави одлуку по захтеву, Републичка изборна ко-
мисија је дужна да подносиоца захтева телефоном или електронском 
поштом обавести о томе да је одлука по његовом захтеву донета и 
објављена на веб-презентацији.

Ако је донета одлука Републичке изборне комисије по захтеву, 
подносилац захтева може тражити да му се писмени отправак те 
одлуке уручи у седишту Републичке изборне комисије или пошаље 
поштом.

Време када је подносилац захтева обавештен телефоном или 
електронском поштом да је донета и објављена одлука по његовом 
захтеву, односно време када му је уручен писмени отправак одлуке у 
седишту Републичке изборне комисије или послат поштом не утиче 
на рачунање рока у којем може да поднесе правна средства против 
те одлуке.

Јавност рада Републичке изборне комисије

Члан 26.
Рад Републичке изборне комисије је јаван.
Јавност рада Републичке изборне комисије обезбеђује се тако 

што Републичка изборна комисија на веб-презентацији преноси 
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своје седнице и конференције за медије и објављује записнике са 
својих седница, обезбеђује за средства јавног обавештавања аудио и 
видео сигнал који им омогућава да преносе њене седнице, омогућава 
заинтересованим домаћим, страним и међународним организација-
ма и удружењима (посматрачи) да прате њен рад и на други начин 
у складу са законом и Пословником Републичке изборне комисије.

3. Локална изборна комисија

Локална изборна комисија у сталном саставу

Члан 27.
Локалне изборне комисије су општинске изборне комисије, 

градске изборне комисије и изборне комисије градских општина 
Града Београда.

Локална изборна комисија у сталном саставу именује се у складу 
са законом којим се уређују локални избори.

Ако се након расписивања избора промене одборничке групе, 
скупштина града, општине, односно градске општине не може име-
новати нову локалну изборну комисију пре окончања избора.

Посебан случај образовања локалне изборне комисије  
у сталном саставу

Члан 28.
Ако на дан када је одлука о расписивању избора ступила на снагу 

у скупштини града, односно општине не постоји локална изборна 
комисија, Републичка изборна комисија у року од седам дана од да-
на када је одлука о расписивању избора ступила на снагу решењем 
образује локалну изборну комисију у сталном саставу као орган за 
спровођење избора за територију тог града, односно општине.

Локална изборна комисија у сталном саставу коју образује Репу-
бличка изборна комисија има председника, шест чланова и њихове 
заменике, који се именују на предлог посланичких група сразмерно 
њиховој заступљености у Народној скупштини на дан када је одлука 
о расписивању избора ступила на снагу.

Посланичка група која има више од половине од укупног броја 
народних посланика предлаже председника, заменика председника, 
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два члана и два заменика члана локалне изборне комисије у сталном 
саставу коју образује Републичка изборна комисија, док преостале 
чланове и заменике чланова у локалној изборној комисији у стал-
ном саставу предлажу остале посланичке групе сразмерно њиховој 
заступљености у укупном броју народних посланика који припадају 
посланичким групама.

Републичка изборна комисија може локалној изборној комисији у 
сталном саставу коју образује својим решењем поверити надлежност 
за више јединица локалне самоуправе у којима не постоје локалне 
изборне комисије.

За председника и заменика председника изборне комисије мо-
же да буде именовано само оно лице које има високо образовање у 
области правних наука.

Када образује локалну изборну комисију у сталном саставу, 
Републичка изборна комисија на предлог начелника управног окру-
га именује секретара и заменика секретара локалне изборне ко-
мисије у сталном саставу, који учествују у њеном раду без права  
одлучивања.

За секретара и заменика секретара локалне изборне комисије 
може да буде именовано само оно лице које има високо образовање 
у области правних наука.

Предлагање члана и заменика члана  
локалне изборне комисије у сталном саставу

Члан 29.
Посланичком групом у смислу предлагања члана и заменика 

члана локалне изборне комисије у сталном саставу коју образује 
Републичка изборна комисија сматра се и народни посланик поје-
динац или група народних посланика која броји мање од оног броја 
народних посланика који је потребан за образовање посланичке  
групе: 

1) ако су сви ти народни посланици изабрани са исте изборне 
листе;

2) ако изборна листа на којој су изабрани није освојила онолико 
мандата колико је потребно за образовање посланичке групе;

3) ако нико од њих није приступио некој посланичкој групи;
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4) ако су сви ти народни посланици потписали предлог за име-
новање члана, односно заменика члана локалне изборне комисије у 
сталном саставу.

У сврху образовања локалне изборне комисије у сталном саставу 
Републичка изборна комисија благовремено прописује и објављује 
на веб-презентацији распоред места по којем посланичке групе 
предлажу чланове и заменике чланова те локалне изборне комисије.

Ако посланичка група не достави благовремено предлог за име-
новање члана, односно заменика члана локалне изборне комисије у 
сталном саставу, Републичка изборна комисија у локалну изборну 
комисију у сталном саставу именује лице које предложи начелник 
управног округа.

Када предлаже кандидата за члана, заменика члана, секретара и 
заменика секретара локалне изборне комисије, овлашћени предла-
гач, по могућности, даје предност лицу које је прошло обуку за рад 
у локалној изборној комисији и има искуство у спровођењу избора.

Локална изборна комисија у проширеном саставу

Члан 30.
Члана и заменика члана локалне изборне комисије у проширеном 

саставу именује локална изборна комисија на предлог подносиоца 
проглашене изборне листе, који мора бити достављен најкасније 
седам дана пре дана гласања.

Локална изборна комисија дужна је да донесе решење о предлогу 
за именовање члана и заменика члана локалне изборне комисије у 
проширеном саставу у року од 24 часа од пријема предлога.

Решење о именовању члана и заменика члана локалне изборне 
комисије у проширеном саставу примењује се од наредног дана од 
дана када је донето. 

Члан односно заменик члана локалне изборне комисије у проши-
реном саставу који је разрешен, односно којем је функција престала 
по сили закона може се променити на захтев подносиоца проглашене 
изборне листе на чији предлог је именован само док локална изборна 
комисија ради у проширеном саставу.

Локална изборна комисија ради у проширеном саставу док збирни 
извештај о резултатима гласања не постане коначан.
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Приговор против решења о предлогу за именовање  
члана и заменика члана локалне изборне комисије  

у проширеном саставу

Члан 31.
Против решења којим је одбијен или одбачен предлог за именова-

ње члана и заменика члана локалне изборне комисије у проширеном 
саставу подносилац предлога може поднети приговор Републичкој 
изборној комисији у року од 48 часова од објављивања тог решења 
на веб-презентацији.

Против решења о именовању члана, односно заменика члана 
локалне изборне комисије у проширеном саставу подносилац про-
глашене изборне листе и бирач могу поднети приговор Републичкој 
изборној комисији у року од 48 часова од објављивања тог решења 
на веб-презентацији.

Надлежност локалне изборне комисије

Члан 32.
Локална изборна комисија:
1) организује техничку припрему за изборе;
2) именује, разрешава и констатује престанак функције чланова 

и заменика чланова органа за спровођење избора, у складу са овим 
законом;

3) одређује бирачка места, у складу са овим законом;
4) одлучује о захтевима за поништавање гласања на бирачком 

месту због неправилности током спровођења гласања;
5) прима изборни материјал од Републичке изборне комисије и 

предаје га бирачким одборима;
6) преузима изборни материјал од бирачких одбора по завршетку 

гласања;
7) пружа подршку бирачким одборима приликом спровођења 

гласања;
8) обавештава Републичку изборну комисију о току гласања;
9) доноси збирни извештај о резултатима гласања са бирачких 

места која се налазе на њеној територији;
10) обавља друге послове у складу са законом и актима Репу-

бличке изборне комисије. 
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Oбјављивање и достављање одлука  
локалне изборне комисије

Члан 33.
Одлуке локалне изборне комисије објављују се на веб-презента-

цији без одлагања, а најкасније у року од 24 часа од завршетка сед-
нице на којој су одлуке донете, на начин који прописује Републичка 
изборна комисија.

Сваку одлуку коју доноси у вези са спровођењем избора локална 
изборна комисија дужна је да без одлагања достави Републичкој из-
борној комисији у писменом облику и електронским путем на начин 
који прописује Републичка изборна комисија.

Када донесе и објави одлуку по захтеву, локална изборна коми-
сија је дужна да подносиоца захтева телефоном или електронском 
поштом обавести да је одлука по његовом захтеву донета и објављена 
на веб-презентацији.

Ако је одлука локалне изборне комисије донета по захтеву, под-
носилац захтева може тражити да му се писмени отправак те одлуке 
уручи у седишту локалне изборне комисије или пошаље поштом.

Време када је подносилац захтева обавештен телефоном или елек-
тронском поштом да је донета и објављена одлука по његовом захтеву, 
односно време када му је уручен писмени отправак одлуке у седишту 
локалне изборне комисије или послат поштом не утиче на рачунање 
рока у којем може да поднесе правна средства против те одлуке.

4. Бирачки одбор

Именовање и трајање функције члана  
и заменика члана бирачког одбора

Члан 34.
Чланови и заменици чланова бирачког одбора морају бити име-

новани најкасније десет дана пре дана гласања.
Предлог за именовање члана и заменика члана бирачких одбора 

може се поднети најкасније 15 дана пре дана гласања.
Функција члана и заменика члана бирачког одбора почиње од дана 

објављивања решења о њиховом именовању, а престаје када се преда 
изборни материјал после гласања и изврши контрола записника о раду 
бирачког одбора, као и у другим случајевима који су предвиђени законом. 
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Бирачки одбор у сталном саставу

Члан 35.
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник, два члана, 

заменик председника и два заменика члана које именује локална 
изборна комисија на предлог посланичких група.

Поступак предлагања члана и заменика члана бирачког одбора 
у сталном саставу ближе уређује Републичка изборна комисија.

Када предлаже кандидата за председника и заменика председника 
бирачког одбора, посланичка група, по могућности, даје предност 
лицу које је прошло обуку за рад у бирачком одбору и има искуство 
у спровођењу избора.

Мерила за именовање бирачког одбора у сталном саставу

Члан 36.
Број председника, заменика председника, чланова и заменика 

чланова свих бирачких одбора у сталном саставу на територији 
одређене локалне изборне комисије који припада посланичкој групи 
мора да буде сразмеран њеној заступљености у Народној скупштини 
на дан када је одлука о расписивању избора ступила на снагу.

Посланичка група која на дан када је одлука о расписивању 
избора ступила на снагу има више од половине од укупног броја 
народних посланика предлаже у једној половини бирачких одбора 
председника и два заменика члана, а у другој половини бирачких 
одбора предлаже заменика председника, једног члана и заменика дру-
гог члана, док се преостала места у бирачким одборима расподељују 
осталим посланичким групама сразмерно њиховој заступљености 
у Народној скупштини на дан када је одлука о расписивању избора 
ступила на снагу.

Ниједна посланичка група не може на једном бирачком месту да 
предложи и председника и заменика председника бирачког одбора.

На основу законом прописаних мерила, Републичка изборна 
комисија за територију сваке локалне изборне комисије благовремено 
прописује и објављује на веб-презентацији распоред места по којем 
посланичке групе предлажу чланове и заменике чланова бирачких 
одбора у сталном саставу.
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Посланичком групом у смислу предлагања члана бирачких од-
бора у сталном саставу сматра се народни посланик појединац или 
група народних посланика која броји мање од оног броја народних 
посланика који је потребан за образовање посланичке групе: 

1) ако су сви ти народни посланици изабрани са исте изборне 
листе;

2) ако изборна листа на којој су изабрани није освојила онолико 
мандата колико је потребно за образовање посланичке групе;

3) ако нико од њих није приступио некој посланичкој групи;
4) ако су сви ти народни посланици потписали предлог за име-

новање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном 
саставу.

Предлог за именовање члана и заменика члана  
бирачког одбора у сталном саставу

Члан 37.
Предлог за именовање члана и заменика члана бирачког одбора 

у сталном саставу посланичка група доставља локалним изборним 
комисијама на обрасцу који прописује Републичка изборна комисија.

Ако посланичка група не достави благовремено предлог за имено-
вање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу, 
локална изборна комисија у бирачки одбор у сталном саставу именује 
лице које предложи начелник општинске, односно градске управе.

Када предлаже члана, односно заменика члана у бирачки одбор 
у сталном саставу, начелник општинске, односно градске управе, 
по могућности, даје предност лицу које је прошло обуку за рад у 
бирачком одбору и има искуство у спровођењу избора.

Бирачки одбори у сталном саставу у иностранству  
и у заводима за извршење кривичних санкција

Члан 38.
Члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу у 

иностранству именује Републичка изборна комисија на предлог 
министарства надлежног за спољне послове, по могућности, из реда 
бирача који имају боравиште у иностранству, а председник бирачког 
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одбора именује се из реда запослених у дипломатско-конзуларном 
представништву Републике Србије у иностранству (у даљем тексту: 
дипломатско-конзуларно представништво).

Члана и заменика члана бирачког одбора у сталном саставу у 
заводу за извршење кривичних санкција именује Републичка изборна 
комисија на предлог министарства које је надлежно за правосуђе, а 
ниједан међу њима не може да буде лице које ради у том министар-
ству или које гласа у заводу.

Бирачки одбор у проширеном саставу

Члан 39.
Члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу 

именује локална изборна комисија на предлог подносиоца прогла-
шене изборне листе.

Члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу у 
иностранству и у заводима за извршење кривичних санкција именује 
Републичка изборна комисија на предлог подносиоца проглашене 
изборне листе.

Предлог за именовање члана и заменика члана бирачког одбо-
ра у проширеном саставу подносилац проглашене изборне листе 
доставља на обрасцу који прописује Републичка изборна комисија.

Поступак предлагања члана и заменика члана бирачког одбора 
у проширеном саставу ближе уређује Републичка изборна комисија.

Приговор против решења о именовању члана  
и заменика члана бирачког одбора

Члан 40.
Против решења којим је одбијен или одбачен предлог за имено-

вање члана, односно заменика члана бирачког одбора подносилац 
предлога може поднети приговор Републичкој изборној комисији у 
року од 48 часова од објављивања тог решења на веб-презентацији.

Против решења о именовању члана, односно заменика члана 
бирачког одбора у сталном саставу подносилац проглашене изборне 
листе, посланичка група и бирач могу поднети приговор Републичкој 
изборној комисији у року од 48 часова од објављивања тог решења 
на веб-презентацији.
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Против решења о именовању члана, односно заменика члана 
бирачког одбора у проширеном саставу подносилац проглашене 
изборне листе и бирач могу поднети приговор Републичкој избор-
ној комисији у року од 48 часова од објављивања тог решења на 
веб-презентацији.

Промена члана бирачког одбора

Члан 41.
Члан, односно заменик члана бирачког одбора у сталном саставу 

може се променити на захтев овлашћеног предлагача најкасније три 
дана пре дана гласања.

Изузетно, председник и заменик председника бирачког одбора 
могу се променити најкасније до отварања бирачког места ради 
гласања ако умру, разболе се или изгубе изборно право.

Решење о промени члана, односно заменика члана бирачког од-
бора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно 
члан комисије кога она за то овласти.

III. ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ

Општа правила

Члан 42.
За спровођење избора користи се изборни материјал израђен у 

складу са овим законом и упутством Републичке изборне комисије. 
Републичка изборна комисија обезбеђује гласачки листић, кон-

тролни лист за проверу исправности гласачке кутије (у даљем тексту: 
контролни лист), извод из бирачког списка, збирну изборну листу 
кандидата за народне посланике (у даљем тексту: збирна изборна 
листа), oбразац записника о раду бирачког одбора, гласачку кутију, 
параван за обезбеђивање тајности гласања (у даљем тексту: параван), 
спреј за обележавање прста бирача, УВ-лампу и остали материјал 
потребан за спровођење гласања.

Одлуку којом утврђује боју гласачког листића и боју контролног 
листа Републичка изборна комисија објављује у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.
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Гласачки листић и контролни лист не могу бити исте боје.
Гласачки листићи и остали изборни материјал штампају се у 

штампарији Јавног предузећа „Службени гласник” (у даљем тексту: 
штампарија).

Гласачки листић

Члан 43.
Гласачки листић садржи:
1) назив избора и датум гласања;
2) редни број који се ставља испред назива изборне листе;
3) називе изборних листа према редоследу утврђеном на збирној 

изборној листи са именом и презименом првог кандидата са изборне 
листе;

4) напомену да се гласа само за једну изборну листу и то тако 
што се заокружи редни број испред назива те листе;

5) напомену да је гласање тајно, да се обавља иза паравана за 
гласање и да након што попуни гласачки листић, бирач треба да га 
пресавије тако да се не види како је попуњен и да га тако пресавијеног 
убаци у гласачку кутију;

6) отисак печата Републичке изборне комисије. 

Употреба језика и писама

Члан 44.
Текст гласачког листића штампа се на српском језику, ћирилич-

ким писмом.
За општине, односно градове у којима је на дан расписивања 

избора у службеној употреби језик националне мањине, текст гла-
сачког листића штампа се на српском језику, ћириличким писмом, 
а испод тог текста штампа се текст на језику и писму националне 
мањине истим обликом и величином слова.

Ако је у општини, односно граду на дан расписивања из-
бора у службеној употреби више језика националних мањина, 
текст на језицима националних мањина исписује се после текста 
на српском језику по азбучном реду назива језика националне  
мањине.
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Број гласачких листића

Члан 45.
Број гласачких листића који се штампају мора да буде једнак 

укупном броју бирача који су уписани у бирачки списак.
Републичка изборна комисија одлуком која се објављује у „Слу-

жбеном гласнику Републике Србије” утврђује број гласачких листића 
који се штампа.

Штампање гласачких листића

Члан 46.
Гласачки листићи се штампају на папиру заштићеном воденим 

жигом.
Републичка изборна комисија одлуком утврђује облик и изглед 

гласачког листића, а саставни део те одлуке је и узорак гласачког 
листића.

На основу овереног узорка гласачког листића штампарија врши 
припрему за штампање гласачких листића.

Први примерци гласачких листића се на лицу места уништавају 
све док се не одштампа гласачки листић који испуњава потребне 
графичке стандарде.

Први одштампани гласачки листић који испуњава потребне 
графичке стандарде упоређује са овереним узорком гласачког ли-
стића председник Републичке изборне комисије или лице које он 
за то овласти.

Пошто утврди да је одштампани примерак гласачког листића 
подударан са овереним узорком, председник Републичке изборне 
комисије или лице које он за то овласти својим потписом одобрава 
да се штампа гласачки листић у утврђеном броју примерака.

Уништавање гласачких листића који су  
технички вишак и материјала за припремање  

штампања гласачких листића

Члан 47.
Одмах пошто се заврши штампање, у присуству најмање три 

овлашћена члана, односно заменика члана Републичке изборне 
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комисије који су именовани на предлог различитих овлашћених 
предлагача уништавају се сви гласачки листићи који су технички 
вишак, као и сав материјал који је служио за припрему штампања 
гласачких листића, о чему се сачињава записник.

Када се одређују чланови, односно заменици чланова Републичке 
изборне комисије који присуствују уништавању гласачких листића 
који су технички вишак и материјала који је служио за припрему 
штампања гласачких листића, најмање један члан, односно заме-
ник члана Републичке изборне комисије мора бити представник 
опозиционе изборне листе (изборна листа чији подносилац није 
парламентарна странка, односно изборна листа чији подносилац 
није део парламентарне већине на дан када је одлука о расписивању 
избора ступила на снагу).

Надзор над штампањем и примопредајом  
гласачких листића

Члан 48.
Републичка изборна комисија контролише штампање гласачких 

листића. 
Представници подносилаца изборних листа и представници 

домаћих и страних посматрача имају право да присуствују штампа-
њу, бројању и паковању гласачких листића и њиховом достављању 
Републичкој изборној комисији, локалним изборним комисијама и 
бирачким одборима пре и после гласања.

Републичка изборна комисија дужна је да благовремено обавести 
подносиоце изборних листа и домаће и стране посматраче о томе где 
и када почиње штампање гласачких листића, где и када се гласачки 
листићи предају локалним изборним комисијама, као и о томе где и 
када се гласачки листићи предају бирачким одборима.

Ускраћивање права на надзор над штампањем  
и примопредајом гласачких листића

Члан 49.
Представник Републичке изборне комисије који је овлашћен 

да контролише штампање гласачких листића може представнику 
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проглашене изборне листе и представнику домаћег или страног 
посматрача ускратити право да надзире штампање гласачких ли-
стића ако омета штампање и паковање гласачких листића или ако 
се не придржава прописаних мера заштите у штампарији, о чему 
се сачињава службена белешка која се одмах доставља Републичкој 
изборној комисији.

Представник Републичке изборне комисије, локалне изборне 
комисије и бирачког одбора који су овлашћени за вршење послова 
примопредаје гласачких листића пре и после гласања могу пред-
ставнику проглашене изборне листе и представнику домаћег или 
страног посматрача ускратити право да посматра примопредају 
гласачких листића ако омета примопредају гласачких листића, о чему 
се сачињава службена белешка која се одмах доставља Републичкој 
изборној комисији.

Против одлуке да се представнику проглашене изборне листе и 
представнику посматрача ускрати право на надзор над штампањем 
гласачких листића, односно право на посматрање примопредаје 
гласачких листића, посматрач, односно подносилац проглашене 
изборне листе чијем представнику је ускраћено право на надзор 
или на посматрање може поднети приговор Републичкој изборној 
комисији у року од 48 часова од када је представнику ускраћено 
право на надзор, односно на посматрање. 

Гласачка кутија

Члан 50.
За гласање на изборима користи се провидна гласачка кутија са 

покретним поклопцем који има отвор за убацивање гласачких листића.
Републичка изборна комисија ближе прописује облик и димен-

зије гласачке кутије.

Спреј за обележавање прста бирача

Члан 51.
Као знак да је бирач гласао обележава се прст бирача спрејом од 

специјалног нерастворљивог УВ-мастила, видљивог под светлошћу 
УВ-лампе.
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Параван

Члан 52.
Републичка изборна комисија прописује облик и димензије па-

равана и начин на који се они постављају на бирачком месту.

Чување изборног материјала након завршетка избора

Члан 53.
Гласачки листићи, контролни листови и изводи из бирачког 

списка чувају се годину дана од дана објављивања укупног извештаја 
о резултатима избора.

Остали изборни материјал и документација у вези са спровође-
њем избора чува се у складу са прописима којима се уређује чување 
архивске грађе и документарног материјала.

Право на увид у изборни материјал након завршетка гласања

Члан 54.
Представник подносиоца проглашене изборне листе и кандидат 

за народног посланика имају право да у року од пет дана од дана гла-
сања изврше увид у изборни материјал у службеним просторијама 
локалне изборне комисије, укључујући изводе из бирачког списка, 
записнике о раду бирачких одбора и гласачке листиће.

Увид у изборни материјал са бирачких места у иностранству 
врши се у службеним просторијама Републичке изборне комисије.

Када се врши увид у изборни материјал, забрањено је да се снима-
ју, фотографишу и бележе подаци о бирачима из извода из бирачког 
списка, као и да се копирају изводи из бирачког списка.

Републичка изборна комисија ближе прописује начин оствари-
вања права на увид у изборни материјал.

Правила која се односе на остваривање права на увид представ-
ника подносиоца проглашене изборне листе и кандидата за народног 
посланика примењују се и на захтеве за увид у изборни материјал по 
основу других закона, као и на захтеве за увид у изборни материјал 
у складу са одредбама овог закона које уређују контролу записника 
о раду бирачког одбора коју врше чланови Републичке изборне 
комисије и локалне изборне комисије и контролу записника о раду 
бирачког одбора по узорку.
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Информација о евидентирању у изводу  
из бирачког списка

Члан 55.
Бирач има право да затражи од локалне изборне комисије ин-

формацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано 
да је гласао на изборима.

Републичка изборна комисија надлежна је за давање информа-
ције о томе да ли је евидентирано у изводу из бирачког списка да је 
бирач гласао на бирачком месту у иностранству.

Републичка изборна комисија прописује начин остваривања права 
на информацију о томе да ли је евидентирано да је неки бирач гласао.

IV. БИРАЧКА МЕСТА

Надлежност за одређивање бирачких места

Члан 56.
Локална изборна комисија одређује бирачка места на основу 

предлога општинских, односно градских управа најкасније десет 
дана од дана када је одлука о расписивању избора ступила на снагу.

Републичка изборна комисија одређује бирачка места у заводима 
за извршење кривичних санкција на предлог министарства надлежног 
за правосуђе и бирачка места у иностранству на предлог министарства 
надлежног за спољне послове најкасније 20 дана пре дана гласања.

Бирачка места на којима гласају лица која се на дан гласања на-
лазе на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању 
у јединицама или установама Војске Србије утврђује Републичка 
изборна комисија на предлог министарства надлежног за вођење 
бирачког списка, који оно сачињава у сарадњи са општинским, 
односно градским управама на основу података које им доставља 
министарство надлежно за одбрану.

Начин одређивања бирачких места

Члан 57.
Бирачко место одређује се тако да буде приступачно бирачима 

и да им омогући да без тешкоћа гласају.
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Бирачко место се, по могућности, одређује за гласање највише 
2.500, а најмање 100 бирача.

У изузетним случајевима, бирачко место се уз сагласност Репу-
бличке изборне комисије може одредити и за више од 2.500 бирача 
ако не постоје услови да се отвори више бирачких места, односно 
за мање од 100 бирача ако би због просторне удаљености или непо-
вољног географског положаја становницима одређеног места било 
знатно отежано гласање на другом бирачком месту.

За свако бирачко место одређује се број бирачког места, назив 
бирачког места, адреса бирачког места и подручје с којег гласају 
бирачи на том бирачком месту (улица, село, заселак, насеље и сл.).

Начин одређивања бирачких места ближе прописује Републичка 
изборна комисија.

Просторије за гласање

Члан 58.
За бирачка места се одређују просторије у објектима у јавној сво-

јини, а само изузетно и просторије у објектима у приватној својини.
За бирачко место не може бити одређена просторија у верском 

објекту, објекту у власништву политичке странке или објекту који 
користи политичка странка, као ни у објекту у власништву кандидата 
за народног посланика или члана његове породице.

Сви објекти у којима се налазе просторије одређене као бирачка 
места, без обзира да ли су у јавној или приватној својини сматрају се 
док траје гласање објектима у јавној употреби у смислу закона који 
уређује кретање уз помоћ пса водича.

V. ТОК ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА

1. Расписивање избора

Надлежност за расписивање избора

Члан 59.
Изборе расписује председник Републике.
Одлука о расписивању избора ступа на снагу оног дана када је 

објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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Рокови за расписивање избора и гласање

Члан 60.
Одлука о расписивању избора доноси се 90 дана пре него што ис-

текну четири године од дана када је конституисана Народна скупштина.
Од дана расписивања избора до дана гласања не може проћи 

мање од 45 ни више од 60 дана. 

Садржина одлуке о расписивању избора

Члан 61.
Одлуком о расписивању избора одређује се дан гласања.
Као дан гласања одређује се нерадни дан.

2. Подношење изборне листе

Подносилац изборне листе

Члан 62.
Изборну листу може поднети политичка странка уписана у Ре-

гистар политичких странака (у даљем тексту: политичка странка), 
коалиција политичких странака и група грађана.

Изборну листу не може поднети коалиција коју чини политичка 
странка и група грађана.

Политичка странка као подносилац изборне листе

Члан 63.
Изборну листу у име политичке странке подноси заступник упи-

сан у Регистар политичких странака или лице које он за то овласти.
Овлашћење за подношење изборне листе даје се у писменом 

облику, а потпис на овлашћењу не мора да буде оверен.

Коалиција политичких странака  
као подносилац изборне листе

Члан 64.
Коалицију политичких странака (у даљем тексту: коалиција) 

образују најмање две политичке странке споразумом (у даљем  
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тексту: коалициони споразум) који се закључује у форми јавно ове-
рене (легализоване) исправе.

Коалициони споразум обавезно садржи:
1) назив коалиције;
2) навод да се коалиција образује ради подношења изборне листе 

за учешће на изборима за народне посланике;
3) назив изборне листе;
4) податке о највише два лица која се овлашћују за подношење 

изборне листе (име и презиме, ЈМБГ, место и адреса пребивалишта, 
број телефона и адреса за пријем електронске поште);

5) назначење политичке странке и податке о лицу које је одго-
ворно за финансијско пословање, подношење извештаја, поштовање 
обавеза, забрана и ограничења прописаних законом којим се уређује 
финансирање политичких активности, за вођење књига и контакт са 
Агенцијом за спречавање корупције (име и презиме, ЈМБГ, место и 
адреса пребивалишта, број телефона и адреса за пријем електронске 
поште);

6) датум закључења коалиционог споразума.
Коалициони споразум мора да буде закључен и оверен након 

ступања на снагу одлуке о расписивању избора, а пре почетка при-
купљања потписа бирача за подршку изборној листи.

Група грађана као подносилац изборне листе

Члан 65.
Групу грађана образује најмање десет бирача споразумом који се 

закључује у форми јавно оверене (легализоване) исправе.
Споразум о образовању групе грађана обавезно садржи:
1) назив групе грађана; 
2) навод да се група грађана образује ради подношења изборне 

листе за учешће на изборима за народне посланике;
3) име, презиме, ЈМБГ, место и адресу пребивалишта бирача који 

образују групу грађана;
4) назив изборне листе;
5) податке о највише два лица која се овлашћују за подношење 

изборне листе (име и презиме, ЈМБГ, место и адреса пребивалишта, 
број телефона и адреса за пријем електронске поште);
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6) податке о лицу које је одговорно за финансијско пословање, 
подношење извештаја, поштовање обавеза, забрана и ограничења 
прописаних законом којим се уређује финансирање политичких 
активности, за вођење књига и контакт са Агенцијом за спречавање 
корупције (име и презиме, ЈМБГ, место и адреса пребивалишта, број 
телефона и адреса за пријем електронске поште);

7) датум закључења споразума о образовању групе грађана.
Споразум о образовању групе грађана мора да буде закључен и 

оверен након ступања на снагу одлуке о расписивању избора, а пре 
почетка прикупљања потписа бирача за подршку изборној листи.

Положај лица које је овлашћено  
за подношење изборне листе

Члан 66.
Подносилац изборне листе може овластити највише два лица за 

подношење изборне листе.
Ако није другачије одређено актом којим су за подношење 

изборне листе овлашћена два лица, свако од њих може самостално 
предузимати радње на које је овлашћен.

Лице које је овлашћено за подношење изборне листе може у 
име подносиоца изборне листе да врши и друге радње у изборном 
поступку уколико подносилац изборне листе није другачије одредио 
актом којим му даје то овлашћење.

Опозивање и сужавање овлашћења за подношење изборне листе 
и за предузимање других радњи у изборном поступку почиње да 
производи правно дејство када Републичка изборна комисија прими 
писмено обавештење о томе. 

Лице овлашћено за подношење изборне листе може своје овла-
шћење пренети на друго лице уколико подносилац изборне листе 
није другачије одредио актом којим се даје овлашћење.

Назив подносиоца изборне листе

Члан 67.
Политичка странка у изборној листи као назив подносиоца 

листе наводи свој пуни и/или скраћени назив под којим је уписана 
у Регистар политичких странака. 
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Коалиција у изборној листи као назив подносиоца изборне 
листе наводи назив утврђен коалиционим споразумом који мора да 
почиње речју: Коалиција.

Група грађана у изборној листи као назив подносиоца изборне 
листе наводи назив утврђен споразумом о образовању групе грађана 
који мора да почиње речима: Група грађана.

Назив групе грађана не може да садржи реч „странка” или  
„партија” ни у једном падежу. 

Назив коалиције или групе грађана може да садржи име и презиме 
физичког лица или назив правног лица ако се оно с тим сагласи у 
писменој форми, при чему се узима да се физичко лице тиме што је 
потписало изборну листу, коалициони споразум, споразум о обра-
зовању групе грађана или овлашћење за закључење тих споразума 
сагласило и с тиме да се његово име употреби у називу подносиоца 
изборне листе. 

Назив изборне листе

Члан 68.
Политичка странка у изборној листи наводи назив своје листе, 

док коалиција и група грађана у изборној листи наводе назив листе 
који је утврђен коалиционим споразумом, односно споразумом о 
образовању групе грађана.

Назив изборне листе може да садржи и назив правног лица ако 
се правно лице с тим сагласи у писменој форми.

Назив изборне листе коју подноси група грађана не може да 
садржи реч „странка” или „партија” ни у једном падежу.

Носилац листе

Члан 69.
Назив изборне листе може да садржи име и презиме једног или 

више физичких лица (носилац листе) ако се они с тиме сагласе у 
писменој форми, при чему се узима да се лице тиме што је потписало 
изборну листу, овлашћење за подношење изборне листе, коалициони 
споразум, споразум о образовању групе грађана или овлашћење за 
закључење тих споразума сагласило и с тиме да се његово име упо-
треби у називу изборне листe.
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Назив изборне листе може уз име носиоца листе да садржи његов 
надимак или општепознати псеудоним.

Назив изборне листе не може да садржи имена историјских или 
измишљених личности.

Носилац листе може, али не мора бити кандидат за посланика 
на тој изборној листи.

Носилац листе може бити и лице које је кандидат за други др-
жавни орган, односно кандидат или носилац листе за избор органа 
аутономне покрајине или јединица локалне самоуправе за који се 
истовремено спроводе избори.

Исто лице не може бити носилац двеју изборних листа, нити 
може бити носилац једне изборне листе, а кандидат за народног 
посланика на другој изборној листи.

Рок за подношење изборне листе и њена садржина 

Члан 70.
Изборна листа подноси се непосредно Републичкој изборној ко-

мисији у писменом и електронском облику на прописаном обрасцу, 
а најкасније 20 дана пре дана гласања.

Изборна листа садржи назив подносиоца изборне листе, назив 
изборне листе, редни број кандидата за народног посланика, као 
и име, презиме, ЈМБГ, занимање, место и адресу пребивалишта за 
сваког кандидата за народног посланика, име, презиме, ЈМБГ, место 
и адресу пребивалишта, број телефона, адресу за пријем електронске 
поште и потпис лица које подноси изборну листу.

Ако изборну листу подноси коалиција, у изборној листи се за 
сваког кандидата за народног посланика наводи пун или скраћени 
назив политичке странке која га је кандидовала.

Након проглашења изборне листе, подносилац изборне листе не 
може да мења распоред кандидата на изборној листи.

Документација која се доставља уз изборну листу

Члан 71.
Приликом подношења изборне листе Републичкој изборној 

комисији обавезно се доставља и следећа документација:
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1) писмена сагласност сваког кандидата да прихвата кандидатуру 
за народног посланика на обрасцу који прописује Републичка изборна 
комисија, а која садржи његово име, презиме, ЈМБГ, занимање, место 
и адресу пребивалишта;

2) исправа о очитаној личној карти са микроконтролером (чи-
пом), односно фотокопија личне карте без микроконтролера за сваког 
кандидата за народног посланика;

3) најмање 10.000 писмених изјава бирача да подржавају избор-
ну листу на обрасцу који прописује Републичка изборна комисија 
које су оверене пре истека рока за подношење изборне листе и 
које садрже име, презиме, ЈМБГ, место и адресу пребивалишта за 
сваког бирача;

4) списак бирача који су потписали поднете изјаве да подржавају 
изборну листу у електронском облику на обрасцу који прописује 
Републичка изборна комисија, а који садржи презиме и име бирача, 
његов ЈМБГ и податке о оверитељу који је оверио потпис на изјави;

5) писмена сагласност носиоца листе да се у називу изборне 
листе употреби његово лично име, која садржи његово име, прези-
ме, ЈМБГ, место и адресу пребивалишта ако изборна листа у свом 
називу садржи његово лично име и ако он није потписао други 
документ који се предаје уз изборну листу, а чије се потписивање 
сматра давањем сагласности да се његово лично име употреби у 
називу изборне листе;

6) писмена сагласност правног лица да се у називу изборне листе 
употреби његов назив, која садржи назив и седиште правног лица 
које ту сагласност даје;

7) овлашћење да се у име политичке странке поднесе изборна 
листа ако је не подноси заступник уписан у Регистар политичких 
странака, које се даје у писменом облику, а које садржи име, презиме, 
ЈМБГ, место и адресу пребивалишта овлашћеног лица;

8) коалициони споразум ако изборну листу подноси коалиција;
9) овлашћење да се у име политичке странке закључи коали-

циони споразум ако га није закључио заступник уписан у Регистар 
политичких странака, које се даје у писменом облику, а које садржи 
име, презиме, ЈМБГ, место и адресу пребивалишта овлашћеног лица;

10) споразум о образовању групе грађана ако изборну листу 
подноси група грађана;
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11) писмена сагласност да се у називу коалиције, односно гру-
пе грађана употреби лично име физичког лица или назив правног 
лица, која садржи име, презиме, ЈМБГ, место и адресу пребивали-
шта физичког лица, односно назив и седиште правног лица које ту 
сагласност даје ако коалиција, односно група грађана у свом називу 
садржи лично име тог физичког лица, односно назив тог правног 
лица и ако то физичко лице није потписало неки документ који се 
предаје уз изборну листу, а чије се потписивање сматра давањем 
сагласности да се његово лично име употреби у називу коалиције, 
односно групе грађана.

Прикупљање потписа бирача  
који подржавају изборну листу

Члан 72.
Бирач може потписом подржати само једну изборну листу.
Изјава бирача да подржава изборну листу оверава се код јавног 

бележника или у општинској, односно градској управи, а у општина-
ма, односно градовима где нису именовани јавни бележници изјаву 
бирача да подржава изборну листу може оверити и основни суд, 
судска јединица или пријемна канцеларија основног суда.

Износ накнаде за оверу потписа бирача који подржава изборну 
листу утврђује министарство надлежно за правосуђе.

Оверена изјава бирача да подржава изборну листу пуноважна 
је и када су учињене омашке приликом попуњавања обрасца изјаве 
ако се са сигурношћу може утврдити којој изборној листи је дата 
подршка и да је изјаву оверио надлежни орган. 

Забрањено је да се потписи подршке прикупљају од бирача на 
њиховом радном месту или да се бирач на било који начин изложи 
притиску да потписом подржи изборну листу.

Републичка изборна комисија најкасније седам дана пре дана 
гласања на веб-презентацији објављује за сваку проглашену изборну 
листу број оверених изјава бирача који су својим потписом подржали 
ту изборну листу по јединицама локалне самоуправе, са подацима о 
томе колико је изјава у оквиру сваке јединице локалне самоуправе 
појединачно оверио сваки од овлашћених оверитеља (јавни бележник, 
општинска односно градска управа или основни суд, судска јединица 
или пријемна канцеларија основног суда).
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Заступљеност полова на изборној листи

Члан 73.
На изборној листи мора бити најмање 40% припадника мање 

заступљеног пола, тако да међу сваких пет кандидата по редоследу 
на листи (првих пет места, других пет места и тако до краја) морају 
бити три припадника једног и два припадника другог пола.

Рок за одлучивање о изборној листи

Члан 74.
Републичка изборна комисија дужна је донесе одлуку о изборној 

листи у року од 48 часова од њеног подношења.

Проглашење изборне листе

Члан 75.
Републичка изборна комисија решењем проглашава благовремено 

поднету и уредну изборну листу, уз коју је приложена сва законом 
прописана документација и која испуњава све законом прописане 
услове за проглашење.

Изборне листе се проглашавају по редоследу  
испуњавања услова за проглашење.

Одбацивање изборне листе

Члан 76.
Неблаговремено поднету изборну листу, неуредну изборну листу 

и изборну листу коју је поднело лице које по закону није овлашћено 
да предлаже кандидате за народне посланике Републичка изборна 
комисија одбацује решењем.

Неуредном изборном листом сматра се списак кандидата за 
народне посланике који није поднет на прописаном обрасцу или 
који не садржи назив изборне листе или назив подносиоца изборне 
листе или прописане податке о кандидатима за народне посланике.

Одбијање проглашења изборне листе

Члан 77. 
Републичка изборна комисија решењем одбија да прогласи из-

борну листу ако је за народног посланика предложено лице које нема 
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изборно право, које је кандидат за народног посланика на раније 
проглашеној изборној листи или које је носилац раније проглашене 
изборне листе, ако нису поштована законска правила о заступљености 
полова на изборној листи и ако назив подносиоца изборне листе и 
назив изборне листе нису одређени у складу са законом.

Отклањање недостатака

Члан 78.
Ако подносилац изборне листе није приложио сву документацију 

која се доставља уз изборну листу и ако постоје други недостаци за 
проглашење изборне листе који не представљају основ за одбацивање 
или одбијање изборне листе, Републичка изборна комисија доноси 
закључак којим налаже подносиоцу да те недостатке отклони у року 
од 48 часова од објављивања тог закључка на веб-презентацији и 
указује му коју документацију треба да достави, односно шта треба 
да уради да би отклонио те недостатке и упозорава га на правне 
последице ако не отклони недостатке у року.

Ако подносилац изборне листе не достави документацију, 
односно не отклони недостатке на које му је указала закључком, 
Републичка изборна комисија у року од 24 часа од истека рока за 
поступање по закључку доноси решење којим одбија да прогласи ту  
изборну листу.

Ако подносилац изборне листе отклони све недостатке на које 
му је указала закључком, Републичка изборна комисија мора у року 
од 24 часа од отклањања недостатака да донесе решење којим про-
глашава ту изборну листу.

Приговори против одлука о изборној листи

Члан 79.
Против решења о одбијању да се прогласи изборна листа и ре-

шења о одбацивању изборне листе подносилац изборне листе може 
поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова 
од објављивања тог решења на веб-презентацији.

Против решења о проглашењу изборне листе кандидат за на-
родног посланика на тој изборној листи, лице чије је име садржано 
у називу те изборне листе, односно у називу подносиоца те изборне 
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листе, политичка странка, подносилац проглашене изборне листе 
и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у 
року од 48 часова од објављивања тог решења на веб-презентацији.

Против закључка којим се налаже подносиоцу да отклони не-
достатке изборне листе није дозвољен приговор, већ се тај закључак 
може побијати приговором против решења којим је одлучено о 
изборној листи.

Право на увид

Члан 80.
Подносилац проглашене 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.

Када се врши увид у проглашене изборне листе и документаци-
ју која је поднета уз њих, забрањено је снимање, фотографисање и 
бележење података о личности.

Правила која се односе на остваривање права на увид пред-
ставника подносиоца проглашене изборне листе примењују се и на 
захтеве за увид у проглашене изборне листе и документацију која је 
поднета уз њих по основу других закона.

Повлачење проглашене изборне листе

Члан 81.
Подносилац може повући проглашену изборну листу најкасније 

до дана када се утврђује збирна изборна листа.
Проглашена изборна листа коју је поднела коалиција може се 

повући ако се с тим сагласе све странке које су закључиле коалициони 
споразум, осим ако коалиционим споразумом није другачије одређено.

Проглашена изборна листа коју је поднела група грађана може 
се повући ако се с тим сагласе сви бирачи који су образовали групу 
грађана, осим ако споразумом о образовању групе грађана није 
другачије одређено.

Републичка изборна комисија најкасније до дана када се утврђује 
збирна изборна листа решењем констатује да је проглашена изборна 
листа повучена.
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Изостављање кандидата са проглашене изборне листе

Члан 82.
Кандидат за народног посланика не може да одустане од кан-

дидатуре након што је донето решење о проглашењу изборне листе.
Ако кандидат за народног посланика умре или изгуби изборно 

право након што је донето решење о проглашењу изборне листе, 
подносилац изборне листе не може предложити новог кандидата, 
а Републичка изборна комисија најкасније до дана када се утврђује 
збирна изборна листа решењем констатује да место тог кандидата 
на изборној листи остаје празно.

Проглашена изборна листа не може се оспоравати ако је услед 
смрти или губитка изборног права нарушено законом прописано 
правило о заступљености полова на изборној листи.

Збирна изборна листа

Члан 83.
Републичка изборна комисија доноси одлуку којом утврђује 

збирну изборну листу и објављује је у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” најкасније 15 дана пре дана гласања.

Збирна изборна листа садржи све изборне листе са личним 
именима свих кандидата за народне посланике и подацима о години 
њиховог рођења, занимању и месту пребивалишта.

Редослед изборних листа на збирној изборној листи утврђује се 
према редоследу којим су проглашене.

У општини и граду у којима је на дан расписивања избора у 
службеној употреби језик националне мањине, поред збирне из-
борне листе која се штампа на српском језику ћириличким писмом, 
израђује се и збирна изборна листа на језику и писму националне 
мањине истим обликом и величином слова.

Збирна изборна листа мора бити видно истакнута на бирачком 
месту за време гласања.

Приговор на збирну изборну листу

Члан 84.
Против одлуке о утврђивању збирне изборне листе подносилац 

проглашене изборне листе може поднети приговор Републичкој  
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изборној комисији у року од 48 часова од објављивања те одлуке  
на веб-презентацији.

Приговором против одлуке о утврђивању збирне изборне листе 
не може се оспоравати пуноважност проглашене изборне листе.

3. Гласање на бирачком месту

Бирачко место на којем бирач гласа

Члан 85.
Бирач гласа на бирачком месту на којем је уписан у извод из 

бирачког списка.
Изузетно, бирач може да гласа и ван бирачког места на којем је 

уписан у извод из бирачког списка у складу са законом.

Позив за гласање

Члан 86.
Општинска, односно градска управа најкасније пет дана пре 

дана гласања доставља бирачу позив за гласање који садржи: дан и 
време гласања, број и адресу бирачког места и број под којим је бирач 
уписан у извод из бирачког списка.

Бирачу који гласа у иностранству позив за гласање доставља 
дипломатско-конзуларно представништво.

Бирачу који гласа у заводу за извршење кривичних санкција 
позив за гласање доставља министарство надлежно за правосуђе.

Бирачу који се на дан гласања налази на одслужењу војног рока, на 
војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске 
Србије позив за гласање доставља министарство надлежно за одбрану. 

Oпшта правила о раду бирачког одбора

Члан 87.
Бирачки одбор мора да буде на бирачком месту један час пре 

отварања бирачког места и док траје гласање и утврђивање резул-
тата гласања.

Члан бирачког одбора и његов заменик могу да буду присутни 
на бирачком месту истовремено или да се смењују.
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Потпуност и исправност изборног материјала 

Члан 88.
Бирачком одбору се најкасније 24 часа пре дана гласања доставља 

потребан број гласачких листића, контролни лист, гласачка кутија, 
збирна изборна листа, образац записника о раду бирачког одбора, 
образац записника о посматрачима рада бирачког одбора, спреј за 
обележавање прста бирача, УВ-лампа и други материјал потребан 
за спровођење гласања на бирачком месту.

Пре почетка гласања бирачки одбор утврђује да ли је примљени 
изборни материјал потпун и исправан.

Поступање када је изборни материјал  
непотпун или неисправан

Члан 89.
Ако је примљени изборни материјал непотпун или неисправан, 

бирачки одбор о томе одмах обавештава локалну изборну комисију.
Ако недостаје извод из бирачког списка, гласачка кутија, контрол-

ни лист и други материјал без којег се гласање не може спровести, 
бирачки одбор не отвара бирачко место.

Ако прими мање гласачких листића од броја бирача који су упи-
сани у извод из бирачког списка, бирачки одбор је дужан да отвори 
бирачко место. 

Бирачки одбор не сме дописивати бираче у извод из бирач-
ког списка, чак ни онда када сматра да је неко лице изостављено 
очигледном омашком органа надлежног за сачињавање извода из 
бирачког списка.

Уређење бирачког места

Члан 90.
Просторија за гласање мора бити уређена тако да од улаза у 

просторију места за обављање изборних радњи буду постављена 
следећим редоследом: место на коме члан бирачког одбора рукује 
УВ-лампом, место на коме се утврђује идентитет бирача, место на 
коме се налази извод из бирачког списка, место на коме члан бирачког 
одбора рукује спрејом за обележавање прста бирача, место на коме 
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се уручују гласачки листићи, место на којем су постављени паравани 
и место на којем је постављена гласачка кутија.

О уређењу бирачких места старају се локална изборна комисија, 
бирачки одбор и општинска, односно градска управа.

О уређењу бирачких места у иностранству старају се бирачки 
одбор и министарство надлежно за спољне послове. 

О уређењу бирачких места у заводима за извршење кривичних 
санкција старају се бирачки одбор и министарство надлежно за 
правосуђе.

Ближа правила о уређењу просторије за гласање прописује Ре-
публичка изборна комисија.

Трајање гласања на бирачком месту

Члан 91.
Гласање траје непрекидно од 7.00 до 20.00 часова.
Ако је отварање бирачког места одложено или ако је гласање 

прекинуто дуже од једног часа, гласање се продужава за онолико 
времена за колико је отварање бирачког места било одложено, односно 
за онолико времена за колико је прекид гласања трајао.

Бирачко место се затвара пре 20.00 часова када гласају сви би-
рачи уписани у извод из бирачког списка, а резултати гласања на 
том бирачком месту не смеју се јавно саопштавати нити истицати 
на бирачком месту пре 20.00 часова.

Републичка изборна комисија водећи рачуна о разлици у вре-
менским зонама одређује време почетка и завршетка гласања на 
бирачким местима у иностранству, тако да оно траје 13 часова и да 
се заврши најкасније у 20.00 часова по времену у Републици Србији.

Резултати гласања на бирачким местима у иностранству не смеју 
се јавно саопштавати нити истицати на бирачком месту пре него што 
се заврши гласање у Републици Србији.

Исправност гласачке кутије

Члан 92.
Бирачки одбор у присуству бирача који први дође на бирачко 

место утврђује да је гласачка кутија исправна и празна и то уписује 
у контролни лист.
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Контролни лист потписују бирач који први дође на бирачко 
место и најмање један члан бирачког одбора.

Бирачки одбор у присуству бирача који први дође на бирачко 
место убацује попуњен и потписан контролни лист у гласачку кутију, 
коју након тога печати.

Исправност гласачке кутије не може се проверити у присуству 
бирача за кога је након провере УВ-лампом утврђено да је изашао на 
изборе на другом бирачком месту, који нема важећу јавну исправу за 
утврђивање идентитета, који није уписан у извод из бирачког списка 
и који је члан бирачког одбора на том бирачком месту.

Гласање на бирачком месту

Члан 93.
Бирачки одбор уручује гласачки листић бирачу за којег је  

УВ-лампом утврдио да није гласао на другом бирачком месту, којем 
је утврдио идентитет увидом у његову личну карту или другу одго-
варајућу јавну исправу с фотографијом и ЈМБГ (нпр. путна исправа, 
војна легитимација и друга исправа у складу са упутством Републичке 
изборне комисије) и који је уписан у извод из бирачког списка.

Бирач за кога је након провере УВ-лампом утврђено да има 
трагове УВ-мастила на прстима, може да гласа ако поднесе на увид 
решење да је члан бирачког одбора.

Када надлежни члан бирачког одбора заокружи редни број под 
којим је бирач уписан у извод из бирачког списка и када се бирач пот-
пише у извод из бирачког списка, бирачки одбор му обележава кажи-
прст десне руке, односно други одговарајући ручни прст спрејом који 
остаје као ознака најмање 24 часа и уручује му један гласачки листић.

Бирач попуњава гласачки листић иза паравана који је постављен 
тако да обезбеди потпуну тајност гласања.

Пошто попуни гласачки листић, бирач га пресавија тако да се не 
види како га је попунио и тако пресавијеног га убацује у гласачку кутију.

Поучавање бирача

Члан 94.
Када бирачу уручи гласачки листић, бирачки одбор је дужан 

да га поучи да може гласати за једну изборну листу тако што ће  
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заокружити редни број испред назива те изборне листе, да је гласање 
тајно и да се обавља иза паравана и да након што попуни гласачки 
листић, бирач треба да га пресавије тако да се не види како је гласачки 
листић попуњен и да га тако пресавијеног убаци у гласачку кутију.

Бирачки одбор је дужан да посебно упозори бирача да је гласање 
слободно и да нико нема право да га спречава и приморава да гласа, 
да га позива на одговорност због тога што јесте или није гласао или 
да од њега тражи да се изјасни зашто је и за кога је гласао.

Посебна јемства слободног и тајног гласања

Члан 95.
На бирачком месту може бити присутно онолико бирача колико 

има паравана. 
Бирачки одбор је дужан да између паравана остави oдговарајући 

размак и да их постави на одговарајућој удаљености од чланова би-
рачког одбора и посматрача тако да други бирачи, чланови бирачког 
одбора и посматрачи не могу видети како бирач попуњава гласачки 
листић. 

Бирачки одбор је дужан да посебно води рачуна о томе да нико 
не прилази паравану док бирач попуњава гласачки листић. 

Није дозвољено да на бирачком месту чланови бирачког одбора, 
други бирачи, посматрачи или било која друга лица сугеришу бирачу 
за кога да гласа.

Није дозвољено да једно лице гласа уместо другог лица.

Гласање ван бирачког места

Члан 96.
Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту услед 

тешке болести, старости или инвалидитета може да гласа ван бирачког 
места, а на подручју које обухвата бирачко место, ако о томе обаве-
сти локалну изборну комисију најраније 72 часа пре дана гласања а 
најкасније до 11.00 часова на дан гласања, односно бирачки одбор 
на дан гласања, најкасније до 11.00 часова.

Локална изборна комисија до отварања бирачких места на веб-
-презентацији објављује укупан број бирача са њеног подручја који су 
је до дана гласања обавестили да желе да гласају ван бирачког места.
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Бирачки одбор одређује своја три члана (повереници бирачког 
одбора) који су именовани на предлог различитих овлашћених 
предлагача да оду код бирача који гласа ван бирачког места, утврде 
његов идентитет, изврше проверу УВ-лампом и предају му потврду 
о изборном праву за гласање ван бирачког места.

Када бирач који гласа ван бирачког места потпише потврду о 
изборном праву за гласање ван бирачког места, предаје је повере-
ницима бирачког одбора, који му након тога спрејом обележавају 
кажипрст десне руке, односно други одговарајући ручни прст и 
уручују гласачки листић, збирну изборну листу и посебан коверат у 
који ће он ставити попуњен гласачки листић.

Потом повереници бирачког одбора упознају бирача који гласа 
ван бирачког места са начином гласања и напуштају просторију у 
којој се он налази.

Пошто бирач који гласа ван бирачког места попуни гласачки 
листић, он га пресавија и ставља у посебан коверат који повереници 
бирачког одбора пред њим печате и заједно са потврдом о изборном 
праву за гласање ван бирачког места стављају у службени коверат.

Одмах по повратку на бирачко место повереници бирачког одбора 
предају службени коверат бирачком одбору који га отвара и проверава 
да ли постоји потписана потврда о изборном праву за гласање ван 
бирачког места и ако та потврда постоји, заокружује редни број под 
којим је бирач уписан у извод из бирачког списка и на месту за потпис 
бирача у изводу из бирачког списка ставља напомену да је бирач гласао 
ван бирачког места, отвара запечаћен коверат, вади из њега пресави-
јени гласачки листић и тако пресавијеног га убацује у гласачку кутију.

Ако у службеном коверту нема потврде о изборном праву за гла-
сање ван бирачког места или ако та потврда није потписана, сматра 
се да бирач није гласао, а посебан коверат са гласачким листићем 
се не отвара, већ се одлаже у врећу за изборни материјал заједно са 
неупотребљеним гласачким листићима. 

Гласање са помагачем

Члан 97.
Бирач који услед неписмености, слабовидости, инвалидитета 

или неког другог разлога није у стању да сам попуни гласачки листић 
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има право да гласа на бирачком месту уз помоћ помагача којег сам 
одреди да уместо њега онако како му наложи попуни гласачки листић.

Право да гласа уз помоћ помагача којег сам одреди има и бирач 
који гласа ван бирачког места, а који услед неписмености, слабови-
дости, инвалидитета или неког другог разлога није у стању да сам 
попуни гласачки листић.

Одржавање реда на бирачком месту

Члан 98.
Бирачки одбор је дужан да одржава ред на бирачком месту.
Ако се наруши ред на бирачком месту, бирачки одбор може да 

прекине гласање док се ред не успостави.
Ред на бирачком месту сматра се нарушеним нарочито онда 

када се на бирачком месту или непосредно испред бирачког места:
1) задржавају лица која немају права и дужности у вези са спро-

вођењем избора;
2) неовлашћено снимају и фотографишу дешавања на бирачком 

месту;
3) употребом мобилног телефона и других средстава за везу 

неовлашћено дају обавештења о дешавањима на бирачком месту, а 
нарочито о томе која лица су изашла, односно нису изашла на изборе; 

4) праве спискови бирача који су изашли или нису изашли на 
изборе ван службене евиденције у изводу из бирачког списка;

5) истичу симболи политичке странке и подносиоца проглашене 
изборне листе, као и други изборни пропагандни материјал.

Чланови бирачког одбора који су задужени за извод из бирачког 
списка могу на посебном листу папира да уписују цртицу за сваког 
бирача који је изашао на изборе и на тај начин воде евиденцију о 
излазности.

Ако се води евиденција о излазности на одређеном бирачком 
месту, подаци о броју бирача који су изашли на изборе морају бити 
доступни свим члановима бирачког одбора.

Бирачким местом, у смислу одредаба овог закона којим се уређује 
одржавање реда на бирачком месту, сматра се просторија у којој се 
обавља гласање, а ако се у једном објекту налази више просторија за 
гласање, бирачким местом сматра се цео тај објекат.
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Завршетак гласања на бирачком месту

Члан 99.
Бирачки одбор обавештава све бираче који се у време затвара-

ња бирачког места затекну на њему или непосредно испред њега да 
могу да гласају.

Бирачки одбор одређује једног свог члана да утврди број бирача 
који су се затекли у време када се бирачко место затвара и редо-
след по којем они гласају, да стане иза последњег затеченог бирача 
како би означио крај реда и да сачека да сви бирачи који су у реду  
гласају.

Гласање у посебним ситуацијама

Члан 100.
Када се услед елементарне непогоде, епидемије или других ра-

злога гласање на појединим бирачким местима не може спровести по 
правилима овог закона а да се тиме не угрозе безбедност и здравље 
бирача, Републичка изборна комисија, пошто прибави мишљење од 
надлежних државних органа, прописује посебна правила по којима 
се образују бирачки одбори, врши примопредаја изборног материјала 
или спроводи гласање на тим бирачким местима.

Републичка изборна комисија ни у ком случају не може образовати 
бирачки одбор који има мање од три члана, нити може одступити 
од правила овог закона која се тичу: утврђивања исправности и 
потпуности изборног материјала, поступања када је изборни мате-
ријал непотпун или неисправан, уређења бирачког места, провере 
исправности гласачке кутије, гласања на бирачком месту, поучавања 
бирача, посебних јемстава тајности гласања и одржавања реда на 
бирачком месту. 

4. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту

Место утврђивања резултата гласања

Члан 101.
Бирачки одбор утврђује резултате гласања на самом бирачком 

месту.
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Ако се резултат гласања не може утврдити на самом бирачком 
месту а да се тиме не доведе у опасност безбедност и здравље чланова 
бирачког одбора и безбедност изборног материјала, Републичка из-
борна комисија може прописати да се изборни материјал премести 
на друго место и тамо утврди резултат гласања.

Ако се изборни материјал премешта, бирачки одбор је дужан да 
на гласачкој кутији запечати отвор за убацивање гласачких листића, 
као и да неупотребљене гласачке листиће и извод из бирачког списка 
стави у посебне коверте које печати.

Поступак утврђивања резултата гласања

Члан 102.
Бирачки одбор утврђује број бирача који су изашли на изборе 

пребројавањем бирача који су се потписали у извод из бирачког 
списка и напомена у изводу из бирачког списка о бирачима који су 
гласали ван бирачког места.

Пошто утврди број бирача који су уписани у извод из бирач-
ког списка и број бирача који су изашли на изборе, бирачки одбор 
пребројава неупотребљене гласачке листиће, а потом утврђује да ли 
је гласачка кутија све време гласања била запечаћена и исправна, 
отвара гласачку кутију и проверава да ли се у њој налази попуњен и 
потписан контролни лист.

Бирачки одбор разврстава све гласачке листиће који се налазе 
у гласачкој кутији на важеће и неважеће, а затим утврђује број не-
важећих гласачких листића.

Важеће гласачке листиће бирачки одбор разврстава према из-
борним листама и утврђује број гласова који је добила свака изборна 
листа.

Неважећи и важећи гласачки листић

Члан 103.
Неважећи гласачки листић је онај који није попуњен, на којем су 

заокружени редни бројеви испред двеју или више изборних листа, 
као и сваки други гласачки листић који је попуњен тако да се не може 
поуздано утврдити за коју је изборну листу бирач гласао.
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Важећи гласачки листић је онај на којем је заокружен редни 
број испред назива једне изборне листе, као и гласачки листић ко-
ји је попуњен тако да се са сигурношћу може закључити за кога је  
бирач гласао.

Записник о раду бирачког одбора

Члан 104.
Записник о раду бирачког одбора израђује се на прописаном 

обрасцу који се попуњава у шест примерака.
У општинама и градовима у којима је на дан расписивања из-

бора у службеној употреби језик националне мањине, поред обра-
сца записника о раду бирачког одбора који се штампа на српском 
језику ћириличким писмом, израђује се и образац записника на 
језику и писму националне мањине, истим обликом и величином  
слова.

Први примерак записника о раду бирачког одбора доставља се 
Републичкој изборној комисији, други локалној изборној комисији, 
трећи се истиче на бирачком месту на јавни увид, док се преостала 
три примерка записника о раду бирачког одбора уручују представ-
ницима изборних листа које су освојиле највећи број гласова на 
бирачком месту.

Садржина записника о раду бирачког одбора

Члан 105.
Бирачки одбор у записник о раду бирачког одбора уноси: број 

бирача који су уписани у извод из бирачког списка, број бирача који 
су изашли на изборе, број гласачких листића који се налазе у гласачкој 
кутији, број неважећих гласачких листића, број важећих гласачких 
листића и број гласова који је добила свака изборна листа.

Записник о раду бирачког одбора садржи и друге чињенице 
значајне за ток и утврђивање резултата гласања на бирачком месту, 
укључујући податке о времену када је отворено и затворено бирач-
ко место, о провери исправности гласачке кутије и попуњавању и 
потписивању контролног листа, о провери да ли је гласачка кутија 
све време била исправна и запечаћена и да ли је пронађен контролни 



132

лист, о евентуалном прекиду гласања и нарушавању реда на бирачком 
месту, као и примедбе чланова бирачког одбора.

Записник о раду бирачког одбора потписују чланови бирачког 
одбора, односно њихови заменици.

Примопредаја изборног материјала  
након затварања бирачког места

Члан 106.
Пошто утврди резултате гласања, бирачки одбор без одлагања, 

а најкасније у року од 12 часова од затварања бирачког места доста-
вља локалној изборној комисији први и други примерак записника 
о раду бирачког одбора, образац записника о посматрачима рада 
бирачког одбора, извод из бирачког списка, запечаћене коверте у 
којима се налазе контролни лист, неупотребљени гласачки листићи, 
неважећи гласачки листићи и важећи гласачки листићи, као и други 
изборни материјал.

Изборни материјал предаје председник бирачког одбора или 
његов заменик.

Изборни материјал примају најмање два члана локалне изборне 
комисије који су именовани на предлог различитих предлагача.

Примопредаји изборног материјала могу да присуствују сви 
чланови бирачког одбора.

Изборни материјал са бирачког места у иностранству без одла-
гања се преноси у Републичку изборну комисију на начин на који се 
доставља дипломатска пошиљка.

Посебна јемства за представнике  
опозиционе изборне листе у бирачком одбору

Члан 107.
Члан, односно заменик члана бирачког одбора који је именован 

на предлог опозиционе изборне листе има право да буде укључен у све 
активности бирачког одбора, а нарочито да учествује у примопредаји 
изборног материјала, разврставању и пребројавању гласачких листића, 
попуњавању записника о раду бирачког одбора и контроли записника 
о раду бирачког одбора приликом примопредаје изборног материјала.
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Председник бирачког одбора дужан је да подстиче чланове и 
заменике чланова бирачког одбора који су именовани на предлог 
опозиционе изборне листе да посебно провере одређене изборне 
радње, као што су: контрола исправности гласачке кутије, развр-
ставање гласачких листића на важеће и неважеће и пребројавање 
гласова које су добиле изборне листе.

Када се одређују повереници бирачког одбора за спровођење 
гласања ван бирачког места, најмање један повереник мора бити 
представник опозиционе изборне листе.

Ако за спровођење гласања у посебним ситуацијама Републич-
ка изборна комисија прописује посебна правила за образовање 
бирачких одбора, тим посебним правилима мора бити предвиђено 
да се најмање трећина чланова бирачких одбора именује на предлог 
опозиционих изборних листа.

5. Утврђивање резултата избора

Контрола записника о раду бирачког одбора

Члан 108.
Приликом примопредаје изборног материјала након завршетка 

гласања представници бирачког одбора и локалне изборне комисије 
дужни су да изврше контролу записника о раду бирачког одбора и 
констатују евентуалне грешке у попуњавању записника, и о томе 
сачине извештај.

Ако је приликом контроле записника о раду бирачког одбора 
вршен увид у изборни материјал, у извештај о контроли записника 
о раду бирачког одбора уноси се чињенично стање утврђено увидом 
у изборни материјал.

У извештају о контроли записника о раду бирачког одбора 
констатује се да ли постоје примедбе чланова бирачког одбора и 
посматрача рада бирачког одбора. 

Записнике о раду бирачких одбора који су спроводили гласање у 
иностранству контролише и исправља Републичка изборна комисија.

Републичка изборна комисија све записнике о раду бирачког 
одбора објављује на веб-презентацији, а ако је исправљена грешка 
у попуњавању записника о раду бирачког одбора, објављује се и 
решење о исправљању записника о раду бирачког одбора.
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Поступање са лаким грешкама

Члан 109.
Ако у записнику о раду бирачког одбора постоје очигледне 

омашке у попуњавању тог записника (лаке грешке), локална изборна 
комисија на основу извештаја о контроли записника о раду бирачког 
одбора доноси решење о исправљању записника о раду бирачког  
одбора.

Лаке грешке су:
1) ако у записнику о раду бирачког одбора није забележен или 

је погрешно забележен број бирача који су уписани у извод из би-
рачког списка;

2) ако у записнику о раду бирачког одбора није забележен број 
бирача који је изашао на изборе, а остали резултати су логичко-ра-
чунски исправни;

3) ако је у записнику о раду бирачког одбора забележен број бирача 
који је изашао на изборе већи од броја уписаних бирача у извод из 
бирачког списка, а остали резултати су логичко-рачунски исправни;

4) ако у записнику о раду бирачког одбора није забележен уку-
пан број гласачких листића у гласачкој кутији, а остали резултати 
су логичко-рачунски исправни;

5) ако у записнику о раду бирачког одбора није забележен број 
важећих гласачких листића, а збир броја неважећих гласачких 
листића и броја гласова које је појединачно добила свака изборна 
листа једнак је броју гласачких листића који се налазе у гласачкој  
кутији.

Поступање са тешким грешкама

Члан 110.
Ако у записнику о раду бирачког одбора постоје грубе логичко-

-рачунске грешке (тешке грешке), представници бирачког одбора и 
локалне изборне комисије дужни су да приликом контроле записника 
о раду бирачког одбора изврше и увид у изборни материјал.

Локална изборна комисија на основу извештаја о контроли запи-
сника о раду бирачког одбора доноси решење о исправљању записника 
о раду бирачког одбора, решење којим констатује да се на одређеном 
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бирачком месту не могу утврдити резултати гласања или решење 
којим поништава гласање на бирачком месту по службеној дужности.

Тешке грешке су нарочито:
1) ако је у записнику о раду бирачког одбора број гласачких листи-

ћа у гласачкој кутији већи од броја бирача који су изашли на изборе;
2) ако у записнику о раду бирачког одбора збир броја гласова које 

је појединачно добила свака изборна листа није једнак броју важећих 
гласачких листића, а збир броја неважећих гласачких листића и броја 
важећих гласачких листића једнак је броју гласачких листића који 
се налазе у гласачкој кутији;

3) ако је у записнику о раду бирачког одбора збир броја неваже-
ћих гласачких листића и бројева гласова које је појединачно добила 
свака изборна листа већи од броја бирача који су уписани у извод 
из бирачког списка;

4) ако број важећих гласачких листића који је забележен у записнику 
о раду бирачког одбора није једнак збиру броја гласова које је поједи-
начно добила свака изборна листа, а збир броја неважећих гласачких 
листића и броја гласова које је појединачно добила свака изборна листа 
једнак је броју гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији;

5) ако у записнику о раду бирачког одбора није забележен број 
неважећих гласачких листића, а збир броја гласова које је појединачно 
добила свака изборна листа једнак је или мањи од броја гласачких 
листића који се налазе у гласачкој кутији;

6) ако број неважећих гласачких листића који је забележен у 
записнику о раду бирачког одбора није једнак разлици броја гла-
сачких листића који се налазе у гласачкој кутији и броја важећих 
гласачких листића, а збир броја гласова које је појединачно добила 
свака изборна листа једнак је или мањи од броја гласачких листића 
који се налазе у гласачкој кутији.

Контрола записника о раду бирачког одбора коју врше  
чланови и заменици чланова Републичке изборне комисије  

и локалних изборних комисија

Члан 111.
Члан и заменик члана Републичке изборне комисије и локалне 

изборне комисије има право да у року од 48 часова од завршетка 
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гласања изврши увид у изборни материјал са сваког бирачког места 
и да провери да ли је гласао бирач који му достави своју адресу, ЈМБГ 
и писмену сагласност за ту проверу.

Захтев за контролу записника о раду  
бирачког одбора по узорку

Члан 112.
На захтев који се подноси у року од 48 часова од затварања 

бирачких места, Републичка изборна комисија одређује да локална 
изборна комисија увидом у изборни материјал изврши контролу 
записника о раду бирачких одбора са највише 5% бирачких места 
на територији локалне изборне комисије.

Захтев за контролу записника о раду бирачког одбора по узорку 
могу поднети проглашена опозициона изборна листа која је према 
прелиминарним резултатима избора освојила више од 2% гласова 
и проглашена опозициона мањинска изборна листа која је према 
прелиминарним резултатима избора освојила више од 1% гласова.

Ако је захтевана контрола записника о раду бирачких одбора по 
узорку за више од 5% бирачких места, контрола записника о раду 
бирачких одбора врши се на оним бирачким местима на којима је 
уписано највише бирача. 

Против решења којим је одбијен или одбачен захтев за контролу 
записника о раду бирачког одбора по узорку подносилац захтева 
може поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 
48 часова од објављивања тог решења на веб-презентацији.

Против решења којим је усвојен захтев за контролу записника 
о раду бирачког одбора по узорку подносилац проглашене изборне 
листе може поднети приговор Републичкој изборној комисији у 
року од 48 часова од објављивања тог решења на веб-презентацији.

Контрола записника о раду бирачког одбора по узорку

Члан 113. 
О извршеној контроли записника о раду бирачких одбора 

локална изборна комисија сачињава извештај и објављује га на 
веб-презентацији.
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Ако се на основу контроле записника о раду бирачких одбора у 
погледу броја гласова који је добила одређена изборна листа утврди 
да постоји укупно одступање између садржине изборног материјала 
и записника о раду бирачког одбора веће од 10% на свим контроли-
саним бирачким местима са територије локалне изборне комисије, 
Републичка изборна комисија одређује да се изврши контрола запи-
сника о раду бирачких одбора са још 5% бирачких места.

Ако се након додатне контроле записника о раду бирачких од-
бора у погледу броја гласова који је добила одређена изборна листа 
утврди да постоји укупно одступање између садржине изборног 
материјала и записника о раду бирачког одбора веће од 10% на свим 
контролисаним бирачким местима са територије локалне изборне 
комисије, Републичка изборна комисија одређује да се изврши кон-
трола записника о раду бирачког одбора са свих бирачких места на 
територији локалне изборне комисије.

Контрола записника о раду бирачких одбора по узорку завршава 
се када Републичка изборна комисија усвоји извештај локалне из-
борне комисије којим се констатује да на контролисаном узорку не 
постоји одступање између садржине изборног материјала и записника 
о раду бирачких одбора веће од 10%, односно извештај о резулта-
тима контроле свих бирачких места са територије локалне изборне  
комисије. 

Правне последице контроле записника о раду  
бирачког одбора

Члан 114.
Ако је приликом контроле записника о раду бирачког одбора 

коју врше чланови и заменици чланова Републичке изборне комисије 
и локалних изборних комисија, као и приликом контроле записни-
ка о раду бирачког одбора по узорку констатовано да се не слажу 
садржина изборног материјала и записник о раду бирачког одбора, 
локална изборна комисија доноси решење о исправљању записника 
о раду бирачког одбора.

Ако је приликом контроле записника о раду бирачког одбора коју 
врше чланови и заменици чланова Републичке изборне комисије и 
локалних изборних комисија, као и приликом контроле записника 
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о раду бирачког одбора по узорку констатовано да постоји непра-
вилност која је разлог да се гласање на бирачком месту поништи 
по службеној дужности, локална изборна комисија доноси решење 
којим поништава гласање на бирачком месту.

Ако постоји основана сумња да је велико неслагање између 
садржине изборног материјала и записника о раду бирачког одбора 
последица свесне и намерне активности која је усмерена на то да се 
утврди неистинит резултат избора, Републичка изборна комисија је 
дужна да против чланова бирачког одбора поднесе кривичну пријаву 
надлежном јавном тужилаштву.

Немогућност да се утврде резултати гласања  
на бирачком месту

Члан 115.
Локална изборна комисија по службеној дужности доноси ре-

шење којим констатује да се на одређеном бирачком месту не могу 
утврдити резултати гласања:

1) ако гласање на том бирачком месту није одржано или ако је 
прекинуто, а није настављено; 

2) ако не добије записник о раду бирачког одбора;
3) ако достављени записник о раду бирачког одбора нису пот-

писала најмање три члана бирачког одбора;
4) ако постоје грубе логичко-рачунске грешке у попуњавању 

записника о раду бирачког одбора које се нису могле отклонити ни 
након увида у целокупни изборни материјал са бирачког места.

Решење којим се констатује да се на бирачком месту у ино-
странству не могу утврдити резултати гласања доноси Републичка 
изборна комисија.

Решење којим се констатује да се на бирачком месту не могу 
утврдити резултати гласања објављује се на веб-презентацији.

Против решења којим се по службеној дужности констатује да се 
на бирачком месту не могу утврдити резултати гласања подносилац 
проглашене изборне листе и бирач који је уписан у извод из бирачког 
списка на том бирачком месту могу поднети приговор Републичкој 
изборној комисији у року од 72 часа од објављивања тог решења на 
веб-презентацији.
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Поништавање гласања на бирачком месту  
по службеној дужности

Члан 116.
Локална изборна комисија по службеној дужности доноси решење 

којим поништава гласање на бирачком месту ако утврди:
1) да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја 

бирача који су изашли на изборе;
2) да је бирачки одбор омогућио да гласа лице које није уписано 

у извод из бирачког списка;
3) да у гласачкој кутији нема контролног листа, односно да кон-

тролни лист није попуњен или да га није потписао први бирач и бар 
један члан бирачког одбора;

4) да је збир броја неупотребљених гласачких листића и броја 
гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја гласачких листића 
које је примио бирачки одбор. 

Решење којим се по службеној дужности поништава гласање на 
бирачком месту у иностранству доноси Републичка изборна комисија.

Решење којим се по службеној дужности поништава гласање на 
бирачком месту објављује се на веб-презентацији.

Против решења којим се по службеној дужности поништава 
гласање на бирачком месту подносилац проглашене изборне листе 
и бирач који је уписан у извод из бирачког списка на том бирачком 
месту могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року 
од 72 часа од објављивања тог решења на веб-презентацији.

Понављање гласања

Члан 117.
Гласање на бирачком месту се понавља ако је констатовано да 

се на том бирачком месту не могу утврдити резултати гласања или 
ако је гласање на том бирачком месту поништено.

Решење о спровођењу поновног гласања на бирачком месту Ре-
публичка изборна комисија доноси у року од три дана од дана када 
је на веб-презентацији објављено решење којим је констатовано да 
се на том бирачком месту не могу утврдити резултати гласања, од-
носно решење којим је гласање на том бирачком месту поништено.



140

Ако је против решења којим је констатовано да се на бирачком 
месту не могу утврдити резултати гласања, односно решења којим 
је гласање на бирачком месту поништено поднето правно средство, 
рок за доношење решења о спровођењу поновног гласања на том 
бирачком месту рачуна се од дана када је Републичкој изборној ко-
мисији достављена одлука по правном средству.

Поновно гласање спроводи се у року од десет дана од дана до-
ношења решења о спровођењу поновног гласања.

Бирачки одбор за спровођење поновног гласања

Члан 118.
Локална изборна комисија именује нови бирачки одбор за спро-

вођење поновног гласања.
Ако на бирачком месту на којем се понавља гласање подносилац 

проглашене изборне листе није предложио члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у проширеном саставу, има право да их пре-
дложи за спровођење поновног гласања.

Збирни извештај о резултатима гласања 

Члан 119.
Локална изборна комисија у року од 96 часова од затварања 

бирачких места доноси за сва бирачка места која се налазе на њеној 
територији и без одлагања доставља Републичкој изборној комисији 
збирни извештај о резултатима гласања који садржи број бирача 
уписаних у бирачки списак, број бирача који је изашао на изборе, 
број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама, број 
неважећих гласачких листића, број важећих гласачких листића и 
број гласова које је добила свака изборна листа. 

Збирни извештај о резултатима гласања у иностранству доноси 
Републичка изборна комисија.

Ако је поднето правно средство због неправилности током спро-
вођења гласања на бирачком месту и ако је поднето правно средство 
против решења којим се констатује да се на бирачком месту не могу 
утврдити резултати гласања, односно решења којим се поништава гласање 
на бирачком месту, рок за доношење и достављање збирног извештаја 
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о резултатима гласања рачуна се од дана када су локалној изборној 
комисији достављене одлуке о свим поднетим правним средствима.

Ако се на појединим бирачким местима спроводи поновно 
гласање, рок за доношење и достављање збирног извештаја о ре-
зултатима гласања рачуна се од затварања бирачког места на којем 
је најкасније поновљено гласање, односно од дана када су локалној 
изборној комисији достављене одлуке о свим евентуално поднетим 
правним средствима у вези са поновним гласањем.

Ако је поднет захтев да се изврши контрола записника о раду 
бирачког одбора по узорку, рок за доношење и достављање збирног 
извештаја о резултатима гласања рачуна се од завршетка контроле 
записника о раду бирачког одбора.

Против збирног извештаја о резултатима гласања подносилац 
проглашене изборне листе и бирач који је уписан у бирачки списак 
на бирачком месту које се налази на територији локалне изборне ко-
мисије могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року 
од 72 часа од објављивања збирног извештаја на веб-презентацији.

Против збирног извештаја о резултатима гласања у иностран-
ству подносилац проглашене изборне листе и бирач који је уписан 
у бирачки списак на бирачком месту у иностранству могу поднети 
приговор Републичкој изборној комисији у року од 72 часа од обја-
вљивања збирног извештаја на веб-презентацији.

Поништење збирног извештаја о резултатима гласања  
по службеној дужности

Члан 120.
Ако нађе да локална изборна комисија није утврдила резултате 

гласања у складу са одредбама овог закона, Републичка изборна 
комисија по службеној дужности доноси решење којим поништава 
збирни извештај о резултатима гласања.

Ако локална изборна комисија не донесе благовремено збирни 
извештај о резултатима гласања или ако се поништи збирни извештај 
о резултатима гласања, Републичка изборна комисија може преузети 
целокупни изборни материјал и донети збирни извештај о резултатима 
гласања ако природа ствари то дозвољава и ако утврђено чињенично 
стање пружа поуздан основ за то.
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Укупан извештај о резултатима избора

Члан 121.
Републичка изборна комисија у року од 96 часова од пријема свих 

збирних извештаја о резултатима гласања доноси и објављује за сва 
бирачка места укупан извештај о резултатима избора који садржи 
број бирача уписаних у бирачки списак, број бирача који је изашао 
на изборе, број бирача који су гласали, број неважећих гласачких 
листића, број важећих гласачких листића, број гласова које је добила 
свака изборна листа и број мандата који је добила свака изборна листа.

Број бирача који су гласали утврђује се на основу броја гласачких 
листића који се налазе у гласачким кутијама.

Ако је поднето правно средство против збирног извештаја о 
резултатима гласања, рок за доношење и објављивање укупног из-
вештаја о резултатима избора рачуна се од дана када је Републичкој 
изборној комисији достављена одлука по правном средству.

Против укупног извештаја о резултатима избора подносилац 
проглашене изборне листе и бирач могу поднети приговор Репу-
бличкој изборној комисији у року од 72 часа од објављивања укупног 
извештаја на веб-презентацији.

Објављивање извештаја о резултатима избора

Члан 122.
Републичка изборна комисија на веб-презентацији објављује 

резултате гласања за свако бирачко место и све збирне извештаје о 
резултатима гласања. 

Укупан извештај о резултатима избора објављује се у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

Статистичка обрада података

Члан 123.
Статистичка обрада података обухвата унос резултата гласања 

из записника о раду бирачких одбора у базу резултата избора са 
свих бирачких места, логичко-рачунску контролу резултата унетих 
у записнике о раду бирачких одбора и израду извештаја за потребе 
Републичке изборне комисије и локалних изборних комисија.
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Републички орган надлежан за послове статистике одређује лица 
која у седишту Републичке изборне комисије и локалних изборних 
комисија врше послове статистичке обраде података.

Подносилац проглашене изборне листе може Републичкој 
изборној комисији пријавити лице које има право да присуствује 
статистичкој обради података у Републичкој изборној комисији и 
локалним изборним комисијама.

Одмах пошто се статистички обраде, подаци о резултатима 
гласања на бирачким местима се објављују на веб-презентацији, 
почев од података са првог обрађеног бирачког места, закључно са 
објављивањем укупних резултата избора.

Републичка изборна комисија на седници утврђује прелиминарне 
резултате избора за сва бирачка места која су обрађена у року од 24 
часа од затварања бирачких места.

Републичка изборна комисија прописује правила о статистичкој 
обради података.

6. Прекид изборних радњи

Разлог за прекид изборних радњи

Члан 124.
Републичка изборна комисија по службеној дужности доноси 

решење о прекиду изборних радњи када услед ратног стања и ван-
редног стања или проглашене ванредне ситуације за територију 
Републике Србије није могуће спровести изборе или је то знатно  
отежано.

Решење о прекиду изборних радњи производи правно дејство 
даном његовог објављивања у „Службеном гласнику Републике  
Србије”.

Последице прекида изборних радњи

Члан 125.
Прекидом изборних радњи престају да теку сви рокови за вр-

шење изборних радњи.
Док траје прекид изборних радњи органи за спровођење избора 

не могу да предузимају никакве радње у изборном поступку.
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Правно дејство изборне радње која се предузима док траје пре-
кид изборних радњи може наступити тек када се настави изборни 
поступак.

Изузетно, док траје прекид изборних радњи бирачи могу пот-
писивати изјаве да подржавају изборну листу. 

Настављање изборних радњи

Члан 126.
Када престану разлози за прекид изборних радњи, Републичка 

изборна комисија по службеној дужности доноси решење о на-
стављању изборних радњи и објављује га у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

Рокови који су услед прекида изборних радњи престали да теку 
настављају да теку од дана када је решење о настављању изборних 
радњи објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Предлог за прекид, односно настављање  
изборних радњи

Члан 127.
Предлог за прекид, односно настављање изборних радњи може 

поднети политичка странка и подносилац проглашене изборне листе.
О предлогу за прекид, односно настављање изборних радњи 

Републичка изборна комисија је дужна да донесе и објави одлуку у 
року од 24 часа од његовог пријема.

VI. РАСПОДЕЛА, ДОДЕЉИВАЊЕ  
И ПРЕСТАНАК МАНДАТА

Изборни цензус

Члан 128.
У расподели мандата могу учествовати само изборне листе које 

су добиле најмање 3% гласова од броја бирача који су гласали.
Ако ниједна изборна листа није добила 3% гласова од броја би-

рача који су гласали, онда све изборне листе које су добиле гласове 
могу учествовати у расподели мандата.
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Систем највећег количника

Члан 129.
Мандати се расподељују тако што се укупан број гласова који 

је добила изборна листа која учествује у расподели мандата подели 
сваким бројем од један до 250.

Добијени количници разврставају се по величини тако да избор-
ној листи припада онолико мандата колико има својих количника 
међу 250 највећих количника свих изборних листа које учествују у 
расподели.

Ако две или више изборних листа добију исте количнике на 
основу којих се расподељује мандат, предност има изборна листа 
која је добила већи број гласова.

Ако одређеној изборној листи припада више мандата него што 
има кандидата за народне посланике, мандат који се не додели тој 
изборној листи додељује се изборној листи којој припада следећи 
највећи количник за који није додељен мандат.

Додељивање мандата

Члан 130.
Републичка изборна комисија у року од десет дана од дана обја-

вљивања укупног извештаја о резултатима избора решењем додељује 
мандате кандидатима за народне посланике по њиховом редоследу на 
изборној листи, почев од првог кандидата са изборне листе и издаје 
уверења о избору за народног посланика.

Престанак мандата

Члан 131.
Народном посланику престаје мандат када се потврде мандати 

за две трећине народних посланика из наредног сазива Народне 
скупштине.

Пре него што се потврде мандати за две трећине народних посла-
ника из наредног сазива Народне скупштине, народном посланику 
мандат престаје:

1) ако умре;
2) ако је правноснажном судском одлуком потпуно лишен 
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пословне способности, односно ако је правноснажном судском 
одлуком о делимичном лишењу пословне способности утврђено да 
је неспособан да врши изборно право;

3) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на казну за-
твора у трајању од најмање шест месеци;

4) ако је преузео функцију која је по Уставу и закону неспојива 
с функцијом народног посланика;

5) ако је изгубио држављанство Републике Србије;
6) ако поднесе оставку.
Народном посланику мандат престаје када наступи случај који 

представља разлог за престанак мандата.

Оставка народног посланика

Члан 132.
Оставка народног посланика подноси се у писменој форми, а 

потпис подносиоца мора бити оверен у складу са законом којим се 
уређује оверавање потписа.

Оставка се лично подноси Народној скупштини у року од три 
дана од дана овере потписа подносиоца.

Оставка је пуноважна само ако је потпис народног посланика 
оверен након што му је потврђен мандат.

Оставка се не може опозвати.
Народном посланику мандат престаје оног дана када поднесе 

оставку.

Констатовање да је престао мандат

Члан 133.
Народна скупштина констатује да је народном посланику престао 

мандат одмах након што прими обавештење о разлозима за престанак 
мандата, на седници која је у току, односно на првој наредној седници.

Попуњавање упражњеног посланичког места

Члан 134.
Мандат који престане народном посланику пре него што се 

потврде мандати за две трећине народних посланика из наредног 
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сазива Народне скупштине додељује се решењем првом наредном 
кандидату са исте изборне листе којем није био додељен мандат на-
родног посланика у року од седам дана од дана када је констатовано 
да је престао мандат.

Ако на изборној листи нема кандидата којима није додељен 
мандат, упражњено посланичко место се попуњава тако што се 
мандат додељује првом кандидату са друге изборне листе која има 
следећи највећи количник за који није био додељен мандат народног  
посланика.

Попуњавање упражњеног посланичког места  
са коалиционе изборне листе

Члан 135.
Мандат који народном посланику са коалиционе изборне 

листе престане пре него што се потврде мандати за две трећи-
не народних посланика из наредног сазива Народне скупштине, 
додељује се првом следећем кандидату исте политичке странке 
на тој изборној листи којем није био додељен мандат народног  
посланика.

Ако на изборној листи нема кандидата исте политичке странке 
којем није додељен мандат, упражњено посланичко место се по-
пуњава тако што се мандат додељује првом следећем кандидату са 
изборне листе којем није био додељен мандат уколико коалици-
оним споразумом није предвиђено да се у таквом случају мандат 
додељује првом следећем кандидату одређене политичке странке 
којем није био додељен мандат народног посланика.

Поновно додељивање мандата  
народном посланику

Члан 136.
Народни посланик који је поднео оставку да би преузео функцију 

члана Владе може по престанку функције члана Владе поднети захтев 
да му се поново додели мандат у истом сазиву Народне скупштине 
ако постоји упражњено посланичко место које припада изборној 
листи са које је изабран.
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VII. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ  
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Изборна листа националне мањине

Члан 137.
Изборном листом националне мањине у смислу овог закона сматра 

се она изборна листа за коју је Републичка изборна комисија утврдила да 
је основни циљ њеног подношења представљање и заступање интереса 
националне мањине, као и заштита и побољшање права припадника 
националне мањине, у складу са међународним правним стандардима. 

Републичка изборна комисија посебним решењем утврђује да из-
борна листа има положај изборне листе националне мањине у смислу 
овог закона истовремено када је проглашава, а на предлог подносиоца 
изборне листе који мора бити поднет заједно са изборном листом.

Републичка изборна комисија може да затражи мишљење надле-
жног националног савета националне мањине о томе да ли одређена 
изборна листа може имати положај изборне листе националне мањине.

Подносилац изборне листе националне мањине може бити само 
политичка странка националне мањине или коалиција коју чине 
искључиво политичке странке националних мањина.

Забрана да се изигра закон

Члан 138.
Републичка изборна комисија решењем одбија предлог да се одре-

ђеној изборној листи утврди да има положај изборне листе националне 
мањине ако је носилац листе или кандидат за народног посланика на 
тој изборној листи лице за које је општепознато да је члан друге поли-
тичке странке која није политичка странка националне мањине или 
ако се утврде друге околности које несумњиво указују на намеру да се 
изигра закон.

Положај изборне листе националне мањине  
приликом кандидовања

Члан 139. 
Републичка изборна комисија може прогласити изборну листу 

националне мањине ако подносилац изборне листе достави 5.000 
оверених изјава бирача да подржавају изборну листу.
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Положај изборне листе националне мањине  
приликом расподеле мандата

Члан 140.
Изборна листа националне мањине учествује у расподели ман-

дата и онда када добије мање од 3% гласова од броја бирача који су 
гласали.

Када се расподељују мандати применом система највећег ко-
личника, количници изборних листа националних мањина које су 
освојиле мање од 3% гласова увећавају се за 35%.

VIII. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОДНОСИЛАЦА  
ПРОГЛАШЕНИХ ИЗБОРНИХ ЛИСТА И КАНДИДАТА  

СА ПРОГЛАШЕНИХ ИЗБОРНИХ ЛИСТА

Право подносиоца проглашене изборне листе  
на представљање

Члан 141.
Подносиоци проглашених изборних листа и кандидати са про-

глашених изборних листа имају право да буду бесплатно и једнако 
представљени у програмима јавних медијских сервиса на начин 
прописан овим законом.

Обезбеђивање представљања подносиоца изборне листе

Члан 142.
Јавни медијски сервиси су дужни да у свом програму свим под-

носиоцима проглашених изборних листа и кандидатима са прогла-
шених изборних листа обезбеде да представе своје изборне програме 
бесплатно и без дискриминације.

Непристрасност у представљању подносилаца  
проглашених изборних листа

Члан 143.
Јавни медијски сервиси су дужни да у програмским садржајима 

намењеним представљању обезбеде подносиоцима проглашених 
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изборних листа и кандидатима са проглашених изборних листа 
услове за непристрасно, правично и уравнотежено представљање.

Споразум о броју и трајању емисија за представљање  
подносилаца проглашених изборних листа

Члан 144.
По два представника републичког јавног медијског сервиса, Владе 

и политичких странака које имају народне посланике споразумом 
утврђују број и трајање емисија за представљање подносилаца про-
глашених изборних листа.

Споразум о броју и трајању емисија за представљање подноси-
лаца проглашених изборних листа закључује се најкасније пет дана 
од дана када је одлука о расписивању избора ступила на снагу и без 
одлагања се објављује на веб-презентацији.

Републички јавни медијски сервис уз учешће представника Владе, 
политичких странака које имају народне посланике и подносилаца 
проглашених изборних листа утврђује правила за представљање 
подносилаца проглашених изборних листа, изборних програма и 
кандидата за народне посланике.

Надзорни одбор за изборну кампању

Члан 145.
У спровођењу избора општи надзор над поступцима политич-

ких странака, подносилаца проглашених изборних листа, кандидата 
за народне посланике и јавних медијских сервиса у току изборних 
активности спроводи Надзорни одбор за изборну кампању (у даљем 
тексту: Надзорни одбор).

Надзорни одбор има десет чланова, које именује Народна скуп-
штина, од којих половину на предлог Владе, а половину на предлог 
посланичких група у Народној скупштини из реда истакнутих јавних 
радника.

Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови органа поли-
тичких странака.

Председника Надзорног одбора бирају између себе чланови 
Надзорног одбора тајним гласањем.
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Надлежност Надзорног одбора

Члан 146.
Надзорни одбор:
1) прати предизборне активности и указује на евентуалне не-

правилности у поступању политичких странака, кандидата и других 
учесника у изборном поступку;

2) контролише поступање јавних медијских сервиса у примени 
одредаба овог закона које се односе на обезбеђивање услова за непри-
страсно, правично и уравнотежено представљање подносилаца про-
глашених изборних листа и кандидата са проглашених изборних листа;

3) предлаже мере за поштовање једнакости кандидата у излагању 
њихових програма;

4) обраћа се јавности ради заштите моралног интегритета лич-
ности кандидата;

5) упозорава на поступке политичких странака, кандидата и 
средстава јавног обавештавања којима се омета изборна кампања и 
угрожава једнакост права свих кандидата;

6) доноси свој пословник.
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 без одлагања даје 
иницијативу за покретање поступка пред надлежним државним органима.

Ако се споразум о броју и трајању емисија за представљање под-
носилаца проглашених изборних листа не закључи у предвиђеном 
року, Надзорни одбор утврђује број и трајање емисија за предста-
вљање подносилаца проглашених изборних листа.

Средства за рад Надзорног одбора обезбеђују се у буџету Репу-
блике Србије.

Услове за рад Надзорног одбора обезбеђује Народна скупштина.

IX. ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА

Правна средства у спровођењу избора

Члан 147.
Правна средства у спровођењу избора су захтев за поништавање 

гласања на бирачком месту, приговор и жалба.
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Захтев за поништавање гласања на бирачком месту

Члан 148.
Подносилац проглашене изборне листе има право да у року од 

72 часа од затварања бирачког места поднесе захтев за поништавање 
гласања на бирачком месту због неправилности током спровођења 
гласања.

Бирач може у року од 72 часа од затварања бирачког места под-
нети захтев за поништавање гласања на бирачком месту на којем је 
уписан у извод из бирачког списка ако га је бирачки одбор неосновано 
спречио да гласа или ако му је на бирачком месту повређено право 
на слободно и тајно гласање.

О захтеву за поништавање гласања на бирачком месту одлучује 
локална изборна комисија, а о захтеву за поништавање гласања 
на бирачком месту у иностранству одлучује Републичка изборна 
комисија.

Орган надлежан за одлучивање о захтеву за поништавање гла-
сања на бирачком месту дужан је да у року од 72 часа од пријема тог 
захтева донесе решење по том захтеву и објави га на веб-презентацији.

Садржина захтева за поништавање гласања  
на бирачком месту

Члан 149.
Захтев за поништавање гласања на бирачком месту мора да буде 

разумљив и да садржи све оно што је потребно да би по њему могло 
да се поступи, а нарочито: 

1) означење органа који је надлежан да одлучи по захтеву; 
2) име, презиме, ЈМБГ, место и адресу пребивалишта, број теле-

фона и адресу за пријем електронске поште бирача ако је подносилац 
захтева бирач;

3) назив проглашене изборне листе, назив подносиоца проглашене 
изборне листе и име, презиме, ЈМБГ, место и адресу пребивалишта, 
број телефона и адресу за пријем електронске поште лица које је 
овлашћено да заступа подносиоца проглашене изборне листе ако 
захтев подноси подносилац проглашене изборне листе;

4) потпис подносиоца захтева;
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5) предмет захтева, а нарочито тачно означење бирачког места 
(назив општине, односно града у којем се налази бирачко место и 
број бирачког места) и тачан опис радње уз назначење ко је и када 
ту радњу предузео;

6) чињенице на којима се заснива захтев;
7) доказе.
Ако је захтев за поништавање гласања неразумљив или непот-

пун, орган надлежан да о том захтеву одлучи доноси решење којим 
га одбацује.

Општа правила о праву на приговор

Члан 150.
Подносилац проглашене изборне листе има право да поднесе 

приговор против донете одлуке, против предузете радње и због про-
пуштања да се донесе одлука, односно предузме радња у спровођењу 
избора, ако овим законом није предвиђено другачије.

Приговор се не може поднети против одлуке, радње или про-
пуштања да се донесе одлука, односно предузме радња за које је 
предвиђено друго правно средство.

Подносилац изборне листе, политичка странка, посланичка 
група, кандидат за народног посланика, бирач и лице чије је име у 
називу изборне листе или подносиоца изборне листе могу поднети 
приговор када је то прописано овим законом.

Садржина приговора

Члан 151.
Приговор мора да буде разумљив и да садржи све оно што је 

потребно да би по њему могло да се поступи, а нарочито: 
1) означење да се приговор подноси Републичкој изборној ко-

мисији;
2) име, презиме, ЈМБГ, место и адресу пребивалишта, број теле-

фона и адресу за пријем електронске поште подносиоца приговора 
ако је подносилац приговора физичко лице;

3) назив и седиште подносиоца приговора и име, презиме, ЈМБГ, 
место и адресу пребивалишта, број телефона и адресу за пријем 



154

електронске поште лица које је овлашћено да заступа подносиоца 
приговора ако је подносилац приговора правно лице;

4) назив проглашене изборне листе, назив подносиоца проглашене 
изборне листе и име, презиме, ЈМБГ, место и адресу пребивалишта, 
број телефона и адресу за пријем електронске поште лица које је 
овлашћено да заступа подносиоца проглашене изборне листе ако 
приговор подноси подносилац проглашене изборне листе;

5) потпис подносиоца приговора;
6) предмет приговора, а нарочито тачан назив одлуке уз означе-

ње доносиоца, датум доношења и број под којим је заведена одлука 
ако се приговором оспорава одлука, односно тачан опис радње уз 
назначење ко је и када ту радњу предузео ако се приговором оспорава 
радња у изборном поступку;

7) чињенице на којима се заснива приговор;
8) доказе.
Ако је приговор неразумљив или непотпун, Републичка изборна 

комисија доноси решење којим га одбацује.

Рок за подношење приговора

Члан 152.
Приговор се може поднети у року од 72 часа од објављивања 

одлуке, односно предузимања радње коју подносилац сматра непра-
вилном, ако другачије није одређено овим законом.

Приговор због тога што у року који је прописан законом или 
подзаконским актом Републичке изборне комисије није донета одлука, 
односно предузета радња може се поднети у року од 72 часа од истека 
рока у којем је одлука требало да буде донета, односно у којем је радња 
требало да буде предузета, ако другачије није одређено овим законом. 

Надлежност за одлучивање по приговору

Члан 153.
О приговору одлучује Републичка изборна комисија.
Републичка изборна комисија је дужна да у року од 72 часа од 

пријема приговора донесе и објави решење о приговору.
Приговор и решење о приговору Републичка изборна комисија 

објављује на веб-презентацији.
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Приговор против решења којим је одлучено о захтеву  
за поништавање гласања на бирачком месту

Члан 154.
Против решења којим је одбачен или одбијен захтев за поништа-

вање гласања на бирачком месту подносилац захтева може поднети 
приговор Републичкој изборној комисији у року од 72 часа од обја-
вљивања тог решења на веб-презентацији.

Приговор због тога што у прописаном року није донета одлука о 
захтеву за поништавање гласања на бирачком месту може се поднети 
у року од 72 часа од истека рока у којем је требало да буде донета 
одлука о том захтеву.

Против решења којим је усвојен захтев за поништавање гласа-
ња на бирачком месту подносилац проглашене изборне листе може 
поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 72 часа 
од објављивања тог решења на веб-презентацији.

Против решења о захтеву за поништавање гласања на бирачком 
месту приговор се подноси преко локалне изборне комисије, која је 
дужна да у року од 72 часа од пријема приговора достави Републичкој 
изборној комисији приговор и све списе тог предмета.

Републичка изборна комисија доноси решење по приговору у 
року од 72 часа од пријема приговора са списима и објављује га на 
веб-презентацији.

Одлуке Републичке изборне комисије по приговору

Члан 155. 
Ако Републичка изборна комисија усвоји приговор, она пони-

штава одлуку донету у спровођењу избора, односно радњу предузету 
у спровођењу избора.

Када нађе да одлуку против које је поднет приговор треба по-
ништити, Републичка изборна комисија може донети другу одлуку 
уместо поништене.

Када нађе да решење којим је одлучено о захтеву за поништење 
гласања на бирачком месту треба поништити, Републичка изборна 
комисија може мериторно одлучити по захтеву за поништење гласања 
на бирачком месту ако природа ствари то дозвољава и ако утврђено 
чињенично стање пружа поуздан основ за то.
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Жалба против решења Републичке изборне комисије  
којим је одлучено по приговору 

Члан 156.
Против решења Републичке изборне комисије којим је одбачен 

или одбијен приговор подносилац приговора може поднети жалбу 
Управном суду у року од 72 часа од објављивања тог решења на 
веб-презентацији.

Жалба због тога што у прописаном року није донета одлука о 
приговору може се поднети у року од 72 часа од истека рока у којем 
је требало да буде донета одлука о приговору.

Против решења Републичке изборне комисије којим је усвојен 
приговор подносилац проглашене изборне листе, подносилац изборне 
листе, политичка странка, посланичка група, кандидат за народног 
посланика, бирач и лице чије је име у називу изборне листе или под-
носиоца изборне листе могу поднети жалбу Управном суду у року 
од 72 часа од објављивања тог решења на веб-презентацији ако им је 
тиме што је усвојен приговор непосредно повређен правни интерес.

Поступање по жалби

Члан 157.
Републичка изборна комисија дужна је да у року од 24 часа од 

пријема жалбе достави Управном суду жалбу и све списе тог предмета.
Управни суд доноси одлуку по жалби у року од 72 часа од пријема 

жалбе са списима.
Одлуку донету у поступку по жалби Управни суд доставља под-

носиоцу жалбе преко Републичке изборне комисије.

Одлуке Управног суда по жалби

Члан 158. 
Ако Управни суд усвоји жалбу, он поништава одлуку донету у 

спровођењу избора, односно радњу предузету у спровођењу избора.
Када нађе да одлуку против које је поднета жалба треба пони-

штити, Управни суд може мериторно одлучити по приговору ако 
природа ствари то дозвољава и ако утврђено чињенично стање 
пружа поуздан основ за то.
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Одлука Управног суда којом је мериторно одлучено по приговору 
у свему замењује поништену одлуку.

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.

Ако Управни суд усвоји жалбу и поништи одлуку донету у 
спровођењу избора, односно радњу предузету у спровођењу избора, 
одговарајућа одлука се доноси, односно одговарајућа радња се пре-
дузима најкасније за десет дана од дана када је Републичка изборна 
комисија примила одлуку Управног суда.

Примена прописа о општем управном поступку  
и управном спору

Члан 159.
Одредбе закона којим се уређује општи управни поступак сходно 

се примењују на одлучивање о захтеву за поништавање гласања на 
бирачком месту и на одлучивање о приговору.

Одредбе закона којим се уређује управни спор сходно се приме-
њују на одлучивање о жалби на решење Републичке изборне комисије 
којим је одлучено о приговору.

Објављивање правних средстава и одлука  
по правним средствима

Члан 160.
Републичка изборна комисија на веб-презентацији објављује сва 

поднета правна средства и одлуке које су донете по њима.

X. ПОСМАТРАЊЕ РАДА ОРГАНА  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Пријављивање за домаћег посматрача

Члан 161.
Удружење регистровано у Републици Србији чији се циљеви оства-

рују у области избора и које је заинтересовано да посматра рад органа 
за спровођење избора може поднети Републичкој изборној комисији 
пријаву за домаћег посматрача најкасније седам дана пре дана гласања.
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Уз пријаву за домаћег посматрача прилаже се списак представни-
ка домаћег посматрача, који садржи име, презиме, ЈМБГ и подручје 
посматрања за сваког представника домаћег посматрача који се 
пријављује за акредитацију.

Представник домаћег посматрача може бити акредитован за 
домаћег посматрача само ако је пунолетан држављанин Републике 
Србије, ако није кандидат за народног посланика нити члан органа 
за спровођење избора.

Пријављивање за страног посматрача

Члан 162.
Међународна и страна организација и удружење који су заин-

тересовани да прате рад органа за спровођење избора могу поднети 
Републичкој изборној комисији пријаву за страног посматрача нај-
касније десет дана пре дана гласања.

Уз пријаву за страног посматрача прилаже се списак представника 
страног посматрача, који садржи име, презиме, број путне исправе, 
назив државе која је издала путну исправу и подручје праћења за сваког 
представника страног посматрача који се пријављује за акредитацију.

Уз пријаву за страног посматрача прилаже се и списак преводилаца 
ако су они у пратњи пријављених представника страног посматрача, 
који садржи име, презиме и ЈМБГ за сваког пријављеног преводиоца 
који је држављанин Републике Србије, односно име, презиме, број 
путне исправе и назив државе која je издала путну исправу за сваког 
пријављеног преводиоца који је држављанин стране државе који се 
пријављује за акредитацију.

Пријаву за страног посматрача и списак представника страног по-
сматрача и преводилаца који су у њиховој пратњи Републичка изборна 
комисија без одлагања доставља министарству надлежном за спољне 
послове, које је дужно да своје мишљење о тој пријави достави Републичкој 
изборној комисији у року од три дана од дана када је пријаву примило.

Пријављивање стране државе за посматрача

Члан 163.
Представник стране државе која је заинтересована да прати рад 

органа за спровођење избора може поднети пријаву стране државе  
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за посматрача министарству надлежном за спољне послове најкасније 
десет дана пре дана гласања.

Уз пријаву стране државе за посматрача прилаже се списак њених 
представника, који садржи име, презиме, број путне исправе, назив 
државе која je издала путну исправу и подручје праћења за сваког 
њеног представника који се пријављује за акредитацију.

Уз пријаву стране државе за посматрача прилаже се и списак пре-
водилаца ако су они у пратњи њених пријављених представника, који 
садржи име, презиме и ЈМБГ за сваког преводиоца који је држављанин 
Републике Србије, односно име, презиме, број путне исправе и назив 
државе која je издала путну исправу за сваког пријављеног преводиоца 
који је држављанин стране државе који се пријављује за акредитацију. 

Министарство надлежно за спољне послове прослеђује пријаву 
стране државе за посматрача и списак њених представника и прево-
дилаца који су у њиховој пратњи са мишљењем Републичкој изборној 
комисији у року од три дана од дана када је пријаву примило.

Овлашћење посматрача 

Члан 164.
Посматрачу који се пријавио да посматра рад бирачких одбора 

може се дозволити да посматра рад свих бирачких одбора на тери-
торији одређенe локалне изборне комисије. 

Посматрачу који се пријавио да посматра рад бирачког одбора 
у иностранству или рад бирачког одбора у заводима за извршење 
кривичних санкција може се дозволити да посматра рад само оног 
бирачког одбора за који се пријавио.

Посматрачу који се пријавио да посматра рад локалних изборних 
комисија може се дозволити да посматра рад свих локалних изборних 
комисија на територији одређеног управног округа, односно Града Београда.

Седници Републичке изборне комисије, локалне изборне комисије 
или на бирачком месту не могу истовремено присуствовати два пред-
ставника истог удружења које је пријављено као домаћи посматрач.

Овлашћење и легитимација

Члан 165.
Подносиоцу пријаве којем је дозвољено да посматра рад органа за 

спровођење избора Републичка изборна комисија издаје одговарајуће  
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овлашћење, а његовим представницима и преводиоцима који су у 
њиховој пратњи одговарајуће легитимације у које се уписују неоп-
ходни подаци из списка приложеног уз пријаву за посматрача.

Овлашћења и легитимације издају се у року од три дана од дана 
подношења пријаве за посматрача, односно од пријема мишљења 
министарства надлежног за спољне послове ако пријава испуњава 
услове прописане законом.

Трошкове посматрања рада органа за спровођење избора сноси 
подносилац пријаве за посматрача.

Положај посматрача

Члан 166.
Орган за спровођење избора дужан је да представнику посматрача 

и преводиоцу у његовој пратњи омогући да несметано посматрају 
сваку изборну радњу.

Представник посматрача и преводилац у његовој пратњи дужни 
су да легитимације носе на видном месту.

Преводилац нема право да на седници изборне комисије и на 
бирачком месту борави без представника посматрача у чијој је пратњи.

Посматрач рада изборне комисије

Члан 167.
Представник посматрача рада изборне комисије дужан је да се 

креће у оквиру овлашћења која је добио.
Републичка изборна комисија може представнику посматрача 

рада изборне комисије да одузме акредитацију ако се он не понаша 
у оквиру својих овлашћења.

Посматрач рада бирачког одбора

Члан 168.
Представник посматрача рада бирачког одбора може да прати 

рад бирачког одбора од примопредаје изборног материјала пре гла-
сања до окончања примопредаје изборног материјала после гласа-
ња, укључујући и отварање гласачке кутије, пребројавање гласова, 
утврђивање резултата гласања, гласање ван бирачког места, као и 
поновно гласање на том бирачком месту. 
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Aко се понови гласање на неком бирачком месту, подносилац 
пријаве за посматрача има право да промени своје представнике 
који посматрају рад бирачког одбора, а ако на том бирачком месту 
није имао своје представнике, може да их пријави ради праћења рада 
бирачког одбора на спровођењу поновног гласања.

Представник посматрача рада бирачког одбора дужан је да по-
ступа по правилима о одржавању реда на бирачком месту.

Бирачки одбор може да удаљи представника посматрача с би-
рачког места ако се он не придржава правила о одржавању реда на 
бирачком месту, ако на бирачком месту користи мобилни телефон 
или друга средства за везу и комуникацију, а посебно ако омета рад 
бирачког одбора.

Бирачки одбор је дужан да о удаљењу представника посматрача 
и разлозима за његово удаљење одмах обавести локалну изборну 
комисију, а бирачки одбор у иностранству о томе обавештава Репу-
бличку изборну комисију.

О присуству представника посматрача рада бирачког одбора 
сачињава се записник на обрасцу који прописује Републичка изборна 
комисија, а који садржи податке о представницима посматрача који 
су пратили рад бирачког одбора и њихове евентуалне примедбе.

XI. ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА

Члан 169.
Средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и 

друге трошкове спровођења избора обезбеђују се у буџету Републике.
Републичка изборна комисија утврђује накнаде за рад у органима 

за спровођење избора и других трошкова спровођења избора.

ХII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Кршење правила о изборној тишини

Члан 170.
Новчаном казном од 100.000 до 600.000 динара казниће се за пре-

кршај правно лице које 48 часова пре дана гласања и на дан гласања до 
затварања бирачких места у медијима и на јавним скуповима објави 
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процену резултата избора, јавно представља кандидате на изборима 
и њихове изборне програме и позива бираче да гласају, односно не 
гласају за одређене изборне листе.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за пре-
кршај одговорно лице у медију који 48 часова пре дана гласања и на 
дан гласања до затварања бирачких места објави процену резултата 
избора, јавно представља кандидате на изборима и њихове изборне 
програме и позива бираче да гласају, односно не гласају за одређене 
изборне листе.

Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се за прекр-
шај одговорно лице у правном лицу које 48 часова пре дана гласања и 
на дан гласања до затварања бирачких места у медијима и на јавним 
скуповима објави процену резултата избора, јавно представља кан-
дидате на изборима и њихове изборне програме и позива бираче да 
гласају, односно не гласају за одређене изборне листе.

Новчаном казном од 10.000 до 40.000 динара казниће се за прекр-
шај физичко лице које 48 часова пре дана гласања и на дан гласања до 
затварања бирачких места у медијима и на јавним скуповима објави 
процену резултата избора, јавно представља кандидате на изборима 
и њихове изборне програме и позива бираче да гласају, односно не 
гласају за одређене изборне листе.

Недостављање позива за гласање

Члан 171.
Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај 

руководилац органа који је надлежан да обавести бирача о времену и 
месту гласања ако бирачу не достави благовремено позив за гласање.

Истицање изборног пропагандног материјала  
на бирачком месту

Члан 172.
Новчаном казном од 100.000 до 400.000 динара казниће се за 

прекршај политичка странка, коалиција или друго правно лице које 
на бирачком месту или непосредно испред бирачког места истиче 
симболе политичке странке, подносиоца проглашене изборне листе, 
као и други изборни пропагандни материјал.
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Новчаном казном од 10.000 до 25.000 динара казниће се за прекр-
шај одговорно лице у политичкој организацији или другом правном 
лицу које на бирачком месту или непосредно испред бирачког места 
истиче симболе политичке странке и подносиоца проглашене изборне 
листе, као и други изборни пропагандни материјал.

Новчаном казном од 10.000 до 25.000 динара казниће се за пре-
кршај физичко лице које на бирачком месту или непосредно испред 
бирачког места истиче симболе политичке странке и подносиоца про-
глашене изборне листе, као и други изборни пропагандни материјал.

Спречавање учествовања у раду и праћења рада  
органа за спровођење избора 

Члан 173.
Новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара казниће се за пре-

кршај члан органа за спровођење избора који спречава другог члана 
да прати и учествује у раду органа за спровођење избора, односно 
који спречава представника посматрача да прати рад органа за 
спровођење избора.

Нарушавање реда на бирачком месту

Члан 174.
Новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара казниће се за пре-

кршај лице које наруши ред на бирачком месту.

Повреда права подносилаца проглашених изборних листа  
и кандидата на представљање

Члан 175.
Новчаном казном од 50.000 до 600.000 динара казниће се за 

прекршај јавни медијски сервис ако у свом програму не обезбеди 
свим подносиоцима проглашених изборних листа и кандидатима са 
проглашених изборних листа да представе своје изборне програме 
бесплатно и без дискриминације.

Новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара казниће се одговорно 
лице у јавном медијском сервису који у свом програму не обезбеди 
свим подносиоцима проглашених изборних листа и кандидатима са 
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проглашених изборних листа да представе своје изборне програме 
бесплатно и без дискриминације.

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Рок за доношење јединствених стандарда  
за изборни материјал

Члан 176.
Републичка изборна комисија прописаће јединствене стандарде 

за изборни материјал у року од десет дана од дана ступања на снагу 
овог закона.

Рок за образовање Републичке изборне комисије

Члан 177.
Народна скупштина образује Републичку изборну комисију у 

складу са овим законом у року од седам дана од његовог ступања 
на снагу.

Рок за образовање Надзорног одбора

Члан 178.
Народна скупштина образује Надзорни одбор у складу са овим 

законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу.

Привремено увећање броја чланова у сталном саставу  
органа за спровођење избора

Члан 179.
Прве изборе за народне посланике који буду расписани након 

ступања на снагу овог закона спроводи Републичка изборна коми-
сија у чији стални састав, осим председника, 16 чланова и њихових 
заменика који се именују на предлог посланичких група, улази још 
шест чланова и њихових заменика које именује Народна скупштина 
на предлог председника Народне скупштине у року од седам дана од 
ступања на снагу овог закона, а мандат им траје док укупан извештај 
о резултатима избора не постане коначан.
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У спровођењу првих избора за народне посланике који буду рас-
писани након ступања на снагу овог закона учествују локалне изборне 
комисије у чији стални састав, осим чланова и заменика чланова који 
се именују у складу са законом којим се уређују локални избори улази 
још по један члан и заменик члана које именује Републичка изборна 
комисија на предлог председника Народне скупштине, а мандат им 
траје док збирни извештај о резултатима гласања не постане коначан.

У спровођењу првих избора за народне посланике који буду 
расписани након ступања на снагу овог закона учествују бирачки 
одбори у чији стални састав, осим чланова и заменика чланова који 
се именују по општим правилима овог закона, улази још по један 
члан и заменик члана које именује Републичка изборна комисија на 
предлог председника Народне скупштине.

Прописи који престају да важе

Члан 180.
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе Закон о 

избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 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, 12/20 и 68/20) и Упутство о облику 
и димензијама гласачке кутије („Службени гласник РС”, број 42/00).

Ступање на снагу

Члан 181.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.



166

НЕЗВАНИЧНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

К Р И В И Ч Н И З А К О Н И К*
(и з в о д)

ГЛАВА ПЕТНАЕСТА
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ИЗБОРНИХ ПРАВА

Повреда права кандидовања

Члан 154.
Ко кршењем закона или на други противправан начин спречи 

или омета кандидовање на изборима, казниће се новчаном казном 
или затвором до једне године.

Повреда права гласања

Члан 155.
(1) Ко другог у намери да му онемогући вршење права гласања, 

противзаконито не упише у списак гласача, избрише из тог списка 
или га на други противправан начин спречи или омете да гласа, 
казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ко силом или претњом принуди другог да на изборима, гласа-
њу о опозиву или на референдуму врши или не врши право гласања 
или да гласа за или против одређеног кандидата односно предлога, 
казниће се затвором од три месеца до три године.

Давање и примање мита у вези са гласањем

Члан 156.
(1) Ко другоме нуди, даје, обећа награду, поклон или какву другу 

корист да на изборима или референдуму гласа или не гласа или да 

* „Службени гласник РС“, бр. 85/05, 88/05 - исправка, 107/05 - исправка, 72/09, 
111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19.
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гласа у корист или против одређеног лица односно предлога, казниће 
се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко захтева или 
прими поклон или какву другу корист да на изборима или референ-
думу гласа или не гласа или да гласа у корист или против одређеног 
лица односно предлога.

(3) Ако дело из става 1. овог члана учини члан бирачког одбора 
или друго лице у вршењу дужности у вези са гласањем, казниће се 
затвором од три месеца до пет година.

(4) Поклон или друга корист одузеће се.

Злоупотреба права гласања

Члан 157.
(1) Ко на изборима или на референдуму гласа уместо другог лица 

под његовим именом или на истом гласању гласа више од једанпут 
или користи више од једног гласачког листића, казниће се новчаном 
казном или затвором до једне године.

(2) Члан бирачког одбора који омогући другоме да изврши дело 
из става 1. овог члана, казниће се новчаном казном или затвором до 
две године.

Састављање нетачних бирачких спискова

Члан 158.
Ко у намери утицања на резултате избора или на референдуму, 

сачини нетачан бирачки списак, казниће се новчаном казном или 
затвором до три године.

Спречавање одржавања гласања

Члан 159.
(1) Ко силом, претњом или на други противправан начин спречи 

одржавање гласања на бирачком месту, казниће се затвором до три 
године.

(2) Ко омета гласање изазивањем нереда на бирачком месту 
услед чега гласање буде прекинуто, казниће се новчаном казном или 
затвором до две године.
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Повреда тајности гласања

Члан 160.
(1) Ко на изборима или референдуму повреди тајност гласања, 

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.
(2) Ако дело из става 1. овог члана учини члан бирачког одбора 

или друго лице у вршењу дужности у вези са гласањем, казниће се 
новчаном казном или затвором до две године.

Фалсификовање резултата гласања

Члан 161.
Члан органа за спровођење избора или референдума или друго 

лице које врши дужности у вези са гласањем, који додавањем или 
одузимањем гласачких листића или гласова при пребројавању или на 
други начин измени број гласачких листића или гласова или објави 
неистинит резултат гласања, казниће се затвором од шест месеци 
до пет година.

Уништавање докумената о гласању

Члан 162.
(1) Ко уништи, оштети, одузме или прикрије гласачки листић 

или неки други документ о гласању на изборима или на референдуму, 
казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини члан бирачког одбора 
или друго лице у вршењу дужности у вези са гласањем, казниће се 
затвором од три месеца до три године.



III. АКТИ РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ  
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  

НЕПОСРЕДНИХ ИЗБОРА ЗА  
ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
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На основу члана 62. став 1. тачка 15) Закона о националним 
саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
20/14 - УС, 55/14 и 47/18),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 5. септембра 
2022. године, донела је

У П У Т С Т В О
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НЕПОСРЕДНИХ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА  
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА*

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.
Овим упутством ближе се уређује поступак спровођења непо-

средних избора за чланове националних савета националних мањина 
(у даљем тексту: избори).

II. ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 2.
Органи за спровођење избора су Републичка изборна комисија 

и бирачки одбори.

Републичка изборна комисија

Члан 3.
(1) Републичка изборна комисија (у даљем тексту: Комисија) 

обавља послове који су одређени Законом о националним саветима 
националних мањина и овим упутством.

* „Службени гласник РС“, број 100/22.
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(2) Комисија може да овласти свог члана или заменика члана (у 
даљем тексту: координатор) да у управном округу и граду Београду 
обавља у име Комисије поједине радње које су у вези са организаци-
јом, припремом и спровођењем избора, односно гласања.

Радна тела Комисије

Члан 4.
(1) За пружање техничке помоћи у организовању избора, Ко-

мисија образује радна тела Комисије (у даљем тексту: радна тела).
(2) Радно тело се образује за територију једне или више јединица 

локалне самоуправе, као и за територију једне или више градских 
општина града Београда.

(3) Радна тела нису органи за спровођење избора, већ искључиво 
обављају послове који су предвиђени овим упутством.

(4) Радна тела:
1) старају се о уређењу бирачких места;
2) примају изборни материјал од координатора и предају га 

бирачким одборима пре гласања;
3) преузимају изборни материјал од бирачких одбора после 

гласања и предају га координаторима;
4) пружају подршку бирачким одборима на спровођењу гласања 

на дан избора;
5) обављају и друге послове у складу са овим упутством и по-

себним актима Комисије.

Састав радног тела

Члан 5.
(1) Радно тело чине чланови именовани на предлог начелника 

општинскe/градскe управе односно начелника општинског/градског 
органа управе надлежног за изборне послове и начелника органа 
управе градске општине града Београда (у даљем тексту: начелник 
управе) из реда лица са високим образовањем запослених у јавном 
сектору (државни органи, органи територијалне аутономије и локалне 
самоуправе, установе, јавна предузећа). Приликом предлагања кан-
дидата за чланове радних тела, предност треба дати лицима уписаним 
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у посебне бирачке спискове националних мањина која имају високо 
образовање у области правних наука и искуство у спровођењу избора.

(2) Ако се радно тело образује за територију једне јединице локалне 
самоуправе која има до десет бирачких места, радно тело има три члана.

(3) Ако се радно тело образује за територију једне јединице 
локалне самоуправе која има од десет до 20 бирачких места, радно 
тело има пет чланова.

(4) Ако се радно тело образује за територију једне јединице 
локалне самоуправе која има преко 20 бирачких места, радно тело 
има седам чланова.

(5) Ако се радно тело образује за територију више јединица 
локалне самоуправе, односно више градских општина града Бео-
града, радно тело има онолико чланова колико јединица локалне 
самоуправе, односно градских општина обухвата, који се именују на 
предлог начелника управа сваке од обухваћених јединица локалне 
самоуправе односно градских општина.

(6) У састав радног тела улази и начелник управе.
(7) Ако се радно тело образује за територију више јединица ло-

калне самоуправе, односно више градских општина града Београда, 
у састав радног тела улазе начелници управа тих јединица локалне 
самоуправе, односно градских општина.

(8) Уколико начелник управе није у могућности да обавља дужно-
сти члана радног тела, у радно тело улази његов заменик. Уколико ни 
заменик начелника управе није у могућности да обавља дужности 
члана радног тела, начелник управе ће у састав радног тела предло-
жити лице запослено у општинској/градској управи које испуњава 
услове из става 1. овог члана.

(9) Начелник управе обезбеђује услове за рад радног тела и ко-
ординира његов рад.

(10) Рад радног тела образованог за територију више јединица 
локалне самоуправе, односно више градских општина града Београда, 
координира начелник управе јединице локалне самоуправе, односно 
градске општине са највећим бројем бирача уписаних у посебне 
бирачке спискове националних мањина.

Члан 6.
Комисија посебним актом утврђује број, састав и подручје рада 

радних тела, најкасније 30 дана пре дана одржавања избора.
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Члан 7.
(1) Предлоге за именовање чланова радних тела, начелници управа 

подносе Комисији у року од пет дана од дана доношења одлуке из 
члана 6. овог упутства.

(2) Предлог за именовање треба да садржи: име и презиме, је-
динствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ), занимање, 
место и адресу пребивалишта, број мобилног телефона за контакт и 
адресу за пријем електронске поште.

(3) Координатор је овлашћен да предложи измену предлога на-
челника управе за именовање члана радног тела, при чему је дужан 
да такав предлог образложи.

(4) Ако начелник управе благовремено не предложи неког члана 
радног тела, Комисија ће за члана радног тела именовати лице одго-
варајуће за вршење ове дужности.

(5) Комисија образује радна тела најкасније 20 дана пре дана 
одржавања избора.

Састав бирачког одбора

Члан 8.
(1) Бирачки одбор чине председник, четири члана и њихови 

заменици, именовани на предлог начелника управе.
(2) За председника бирачког одбора и заменика председника би-

рачког одбора именују се лица запослена у јавном сектору (државни 
органи, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, 
установе, јавна предузећа).

(3) Приликом предлагања председника, заменика председни-
ка, чланова и заменика чланова бирачких одбора, предност треба 
дати лицима уписаним у посебне бирачке спискове националних  
мањина.

(4) Приликом предлагања председника бирачког одбора, пред-
ност треба дати лицу које има високо образовање и искуство у 
спровођењу избора.

(5) Приликом предлагања лица у бирачке одборе, начелници 
управа треба да воде рачуна о уравнотеженој заступљености полова 
и потреби да укључе особе са инвалидитетом у спровођење изборног 
поступка.
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Члан 9.
(1) Председнике, заменике председника, чланове и заменике 

чланова бирачких одбора именује Комисија.
(2) Решење о образовању бирачких одбора и именовању пред-

седника и чланова бирачких одбора и њихових заменика Комисија 
доноси најкасније десет дана пре дана одржавања избора.

Члан 10.
(1) Предлог за именовање лица у бирачке одборе начелници управа 

достављају Комисији најкасније 15 дана пре дана одржавања избора.
(2) У предлогу за именовање наводе се следећи подаци о предло-

женим лицима: име и презиме, ЈМБГ, место и адресу пребивалишта, 
број мобилног телефона и адресу за пријем електронске поште.

(3) Координатор је овлашћен да предложи измену предлога 
начелника управе за именовање лица у бирачке одборе, при чему је 
дужан да такав предлог образложи.

(4) Ако начелник управе благовремено не предложи неко лице 
у бирачки одбор, Комисија ће у бирачки одбор именовати лице од-
говарајуће за вршење дужности у бирачком одбору.

Законска ограничења

Члан 11.
(1) Једно лице може да буде именовано само у један орган за 

спровођење избора.
(2) У бирачки одбор не може да буде предложено односно име-

новано лице које је члан националног савета односно кандидат за 
члана националног савета.

(3) Приликом предлагања именовања и замене лица у бирачком 
одбору, начелник управе је дужан да пази на законска ограничења у 
погледу чланства у бирачком одбору.

Промена лица у бирачком одбору

Члан 12.
(1) Промена лица именованог у бирачки одбор, на предлог 

надлежног начелника управе, врши се најкасније три дана пре дана 
одржавања избора.
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(2) Изузетно, председник и заменик председника бирачког од-
бора могу се променити најкасније до отварања бирачког места ради 
гласања ако умру, разболе се или изгубе изборно право.

(3) До предаје изборног материјала радним телима промену лица 
у бирачком одбору врши Комисија, а након предаје координатор.

III. ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Ко може да поднесе изборну листу

Члан 13.
Изборну листу кандидата за чланове националног савета  

(у даљем тексту: изборна листа) може поднети: група бирача уписа-
них у посебан бирачки списак националне мањине, удружење чији 
се циљеви остварују у области заштите права националне мањине 
чији се национални савет бира и регистрована политичка странка 
националне мањине чији се национални савет бира (у даљем тексту: 
предлагач изборне листе).

Група бирача као предлагач изборне листе

Члан 14.
(1) Групу бирача образују најмање три бирача уписана у посебан 

бирачки списак националне мањине чији се национални савет бира.
(2) Група бирача образује се писменим споразумом овереним 

код органа надлежног за оверу потписа у складу са законом којим 
се уређује оверавање потписа. 

(3) Споразум о образовању групе бирача обавезно садржи:
1) циљеве образовања групе бирача тј. навод да се група бирача 

образује ради учешћа на расписаним непосредним изборима за 
чланове националног савета националне мањине;

2) податке о лицима која су је образовала (име и презиме, ЈМБГ 
и место и адресу пребивалишта, наведени према подацима из личне 
карте);

3) лице које је из реда групе бирача одређено да заступа групу 
бирача;

4) назив групе бирача, који на почетку мора да садржи ознаку 
„Група бирача“;
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5) назив изборне листе која се подноси (који обухвата и носиоца 
изборне листе, ако је одређен);

6) датум закључења споразума.
(4) Споразум о образовању групе бирача мора да буде закљу-

чен и оверен након ступања на снагу одлуке о расписивању избора, 
а пре почетка прикупљања потписа бирача за подршку изборној  
листи.

(5) Споразум о образовању групе бирача сачињава се на српском 
језику, ћириличким писмом, а може да се сачини и на језику и писму 
националне мањине, тако што би сваки члан споразума садржао пр-
во текст на српском језику и ћириличким писмом, а испод тај текст 
наведен на језику и писму националне мањине.

(6) Изборну листу у име групе бирача подноси лице одређено 
да заступа групу бирача, или лице које он за то овласти, на обрасцу 
који прописује Комисија.

Удружење као предлагач изборне листе

Члан 15.
Изборну листу у име удружења подноси заступник удружења 

уписан у Регистар удружења, или лице које он за то овласти, на об-
расцу који прописује Комисија.

Политичка странка националне мањине  
као предлагач изборне листе

Члан 16.
Изборну листу у име политичке странке националне мањине 

подноси заступник политичке странке уписан у Регистар политичких 
странака, или лице које он за то овласти, на обрасцу који прописује 
Комисија.

Положај лица које је овлашћено за подношење  
изборне листе

Члан 17.
Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу, овлашће-

но је и да у име предлагача изборне листе врши све друге радње  
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у изборима, осим ако предлагач изборне листе друкчије не одреди и 
о томе писмено обавести Комисију.

Рок за подношење изборне листе

Члан 18.
Изборна листа подноси се најкасније 15 дана пре дана одржа-

вања избора.

Начин и време подношења изборне листе

Члан 19.
(1) Изборна листа се подноси непосредно Комисији у згради 

Народне скупштине у Београду, Улица краља Милана 14.
(2) Изборна листа се може поднети сваког радног дана, у времену 

од 9,00 до 17,00 часова, осим последњег дана за подношење изборне 
листе, када се може поднети до 24,00 часа. Подношење изборне ли-
сте треба најавити претходног дана до 17,00 часова, електронском 
поштом на адресу rik@parlament.rs.

(3) Изузетно, изборна листа се може поднети и у дане викенда, 
у ком случају се подношење најављује у петак до 17,00 часова, с тим 
да ће време подношења одредити председник Комисије. Приликом 
одређивања времена подношења изборне листе обавезно се поштује 
редослед пријављивања подношења изборних листа.

Садржина изборне листе

Члан 20.
(1) Изборна листа подноси се на обрасцу који прописује Комисија, 

у писменој и електронској форми (ЦД, ДВД или УСБ).
(2) Садржина изборне листе у писменој форми и изборне листе 

у електронској форми мора бити истоветна.
(3) Изборна листа садржи:
1) назив предлагача изборне листе;
2) назив изборне листе, који може да садржи и име и презиме 

неког лица (носилац изборне листе);
3) податке о свим кандидатима за чланове националног савета 

(редни број на изборној листи, име и презиме, ЈМБГ, занимање, место 
и адресу пребивалишта кандидата);
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4) име, презиме, ЈМБГ, место и адресу пребивалишта, број 
телефона, адресу за пријем електронске поште и потпис лица које 
подноси изборну листу.

(4) На изборној листи мора да се налази најмање једна трећи-
на кандидата од броја чланова националног савета који се бира, а 
највише онолико кандидата колико се чланова националног савета  
бира.

(5) Кандидат може бити само оно лице које је уписано у посебан 
бирачки списак националне мањине чији се национални савет бира.

(6) Име и презиме кандидата наводе се у изборној листи према 
српском правопису и ћириличким писмом, а могу да буду наведени 
и према правопису и писму националне мањине, при чему редослед 
одређује предлагач изборне листе.

(7) На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу 
на изборној листи (прва три места, друга три места и тако до краја 
листе) мора да буде најмање по један кандидат – припадник оног 
пола који је мање заступљен на изборној листи.

(8) Ако изборна листа не испуњава садржинске услове из овог 
члана, сматраће се да садржи недостатке за проглашење.

Назив предлагача изборне листе

Члан 21.
(1) Ако изборну листу подноси група бирача, дужна је да у из-

борној листи и у свим осталим изборним документима као назив 
предлагача наведе свој назив из споразума о образовању групе би-
рача. Назив групе бирача мора да на почетку садржи ознаку „Група 
бирача“ и не може да садржи речи „странка” или „удружење“ ни у 
једном падежу, нити назив регистроване политичке странке или 
регистрованог удружења.

(2) Ако изборну листу подноси удружење, дужно је да у изборној 
листи свој назив као предлагача изборне листе наведе према називу 
из акта о регистрацији удружења.

(3) Ако изборну листу подноси политичка странка националне 
мањине, дужна је да у изборној листи свој назив као предлагача из-
борне листе наведе према називу из акта о регистрацији политичке 
странке.
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Назив изборне листе

Члан 22.
(1) Изборна листа има назив који одређује предлагач изборне 

листе.
(2) Ако изборну листу предлаже група бирача, назив изборне 

листе садржи назив утврђен споразумом о образовању групе бирача. 
Назив изборне листе групе бирача не може да садржи речи „удру-
жење“ и „странка“ ни у једном падежу, нити назив регистрованог 
удружења или регистроване политичке странке.

(3) Ако изборну листу предлаже удружење, назив изборне ли-
сте може да садржи назив удружења, који се наводи према називу 
удружења из акта о његовој регистрацији.

(4) Ако изборну листу предлаже политичка странка национал-
не мањине, назив изборне листе мора да садржи назив политичке 
странке из акта о њеној регистрацији.

(5) Назив изборне листе коју предлаже група бирача или удру-
жење не може да упућује на назив цркве и верске заједнице.

(6) У назив изборне листе може се укључити и име и презиме 
једног лица (носилац изборне листе), уз његову писмену сагласност, 
дату на обрасцу који прописује Комисија.

(7) Изузетно од става 6. овог члана, сматраће се да је лице тиме 
што је потписало изборну листу, овлашћење за подношење изборне 
листе или споразум о образовању групе бирача дало сагласност и да 
се његово име употреби у називу изборне листе.

(8) Назив изборне листе може уз име носиоца изборне листе да 
садржи његов надимак или општепознати псеудоним.

(9) Носилац изборне листе може, али не мора бити кандидат за 
члана националног савета на тој изборној листи.

(10) Исто лице не може бити носилац двеју изборних листа, 
нити може бити носилац једне изборне листе, а кандидат за члана 
националног савета на другој изборној листи.

(11) Назив изборне листе не може да садржи имена историјских 
или измишљених личности.

(12) Назив изборне листе наводи се на српском језику и ћири-
личким писмом, а може се навести и на језику и писму националне 
мањине.
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Документација која се доставља уз изборну листу

Члан 23.
(1) Уз изборну листу прилаже се следећа документација: 
1) изјава сваког кандидата да прихвата кандидатуру за члана на-

ционалног савета, на обрасцу који прописује Комисија и који садржи 
његово име, презиме, ЈМБГ, занимање, место и адресу пребивалишта, 
оверена код јавног бележника или у општинској, односно градској 
управи, а у општинама, односно градовима где нису именовани јав-
ни бележници и код основног суда, судске јединице или пријемне 
канцеларије основног суда;

2) сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне 
листе, на обрасцу који прописује Комисија а који садржи његово 
име, презиме, ЈМБГ, место и адресу пребивалишта, ако назив из-
борне листе садржи име и презиме тог физичког лица и ако он није 
потписао изборну листу, овлашћење за подношење изборне листе 
или споразум о образовању групе бирача;

3) овлашћење лица које је предлагач овластио да поднесе изборну 
листу, на обрасцу који прописује Комисија а који садржи име, пре-
зиме, ЈМБГ, место и адресу пребивалишта лица које се овлашћује, 
ако изборну листу не подноси заступник групе бирача, удружења 
или политичке странке националне мањине;

4) изјаве бирача да подржавају изборну листу, на обрасцу који 
прописује Комисија и који садржи име, презиме, ЈМБГ, место и 
адресу пребивалишта за сваког бирача, оверене пре истека рока за 
подношење изборне листе код јавног бележника или у општинској, 
односно градској управи, а у општинама, односно градовима где нису 
именовани јавни бележници и код основног суда, судске јединице 
или пријемне канцеларије основног суда;

5) списак бирача који подржавају изборну листу, израђен у пи-
сменом и електронском облику (ЦД, ДВД или УСБ), тако да списак 
у оба облика буде истоветан, а који потписује лице које подноси 
изборну листу, на обрасцу који прописује Комисија, а који садржи 
презиме и име бирача, његов ЈМБГ и податке о оверитељу који је 
оверио потпис на изјави;

6) оверен споразум о образовању групе бирача, ако изборну 
листу предлаже група бирача;
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7) оверена копија статута удружења достављеног Агенцији за 
привредне регистре, ако изборну листу предлаже удружење.

(2) Изјаве бирача да подржавају изборну листу и списак тих би-
рача морају бити сложени по азбучном реду општине/града на чијој 
територији су изјаве оверене, а у оквиру општине/града морају бити 
сложене по овлашћеном оверитељу.

(3) Обрасце за подношење изборне листе прописује Комисија 
посебним актом и објављује их у року од пет дана од доношења 
одлуке о расписивању избора.

Прикупљање потписа бирача који подржавају  
изборну листу

Члан 24.
(1) Изборну листу својим потписима мора подржати најмање 

1%, а не мање од 50 бирача уписаних у посебан бирачки списак на-
ционалне мањине чији се национални савет бира.

(2) За утврђивање најмањег броја потписа бирача потребног 
за подршку изборној листи, меродавно је решење министарства 
надлежног за вођење посебног бирачког списка о привременом 
закључењу посебног бирачког списка. Комисија на својој веб-пре-
зентацији благовремено објављује информацију о најмањем броју 
изјава бирача неопходном за подношење изборне листе кандидата 
за чланове свих националних савета националних мањина који се 
бирају на непосредним изборима.

(3) Бирач може својим потписом подржати изборну листу само 
једног предлагача.

(4) Оверена изјава бирача да подржава изборну листу пуноважна 
је и када су учињене омашке приликом попуњавања обрасца изјаве 
ако се са сигурношћу може утврдити којој изборној листи је дата 
подршка и да је изјаву оверио надлежни орган.

(5) Забрањено је да се потписи подршке прикупљају од бирача на 
њиховом радном месту или да се бирач на било који начин изложи 
притиску да потписом подржи изборну листу.

(6) Комисија најкасније седам дана пре дана одржавања избора 
на веб-презентацији објављује за сваку проглашену изборну листу 
број оверених изјава бирача који су својим потписом подржали ту 
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изборну листу по јединицама локалне самоуправе, са подацима о 
томе колико је изјава у оквиру сваке јединице локалне самоуправе 
појединачно оверио сваки од овлашћених оверитеља (јавни бележник, 
општинска односно градска управа или основни суд, судска јединица 
или пријемна канцеларија основног суда).

Недостаци изборне листе

Члан 25.
(1) Када Комисија утврди да изборна листа није поднета благо-

времено, донеће решење о одбацивању изборне листе.
(2) Када Комисија утврди да изборна листа садржи недостатке 

који онемогућују проглашење изборне листе, донеће, у року од 24 
часа од пријема изборне листе, закључак којим се предлагачу изборне 
листе налаже да, најкасније у року од 48 часова од часа достављања 
закључка, отклони те недостатке. У закључку се предлагачу изборне 
листе указује на начин отклањања недостатака.

(3) Када Комисија утврди да изборна листа садржи недостатке, 
односно ако утврди да недостаци нису отклоњени, или нису откло-
њени у прописаном року, донеће у наредних 48 часова решење о 
одбијању проглашења изборне листе.

Проглашење изборне листе

Члан 26.
(1) Комисија проглашава изборну листу предлагача одмах по 

пријему изборне листе и пратеће документације, а најкасније у року 
од 24 часа од пријема изборне листе.

(2) Решење о проглашењу изборне листе из става 1. овог члана 
Комисија доставља без одлагања предлагачу.

(3) Предлагач проглашене изборне листе може повући изборну 
листу најкасније до дана утврђивања збирне изборне листе.

Обустављање поступка избора чланова националног савета

Члан 27.
(1) Ако се за изборе за чланове одређеног националног савета 

не пријави ниједна изборна листа, ако ниједна пријављена изборна 
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листа не буде проглашена или ако број кандидата на проглашеним 
изборним листама буде мањи од броја чланова националног савета 
који се бира, Комисија доноси решење о обустављању поступка из-
бора чланова тог националног савета.

(2) Када решење о обустављању поступка избора чланова наци-
оналног савета постане правноснажно, Комисија о њему обавештава 
министарство надлежно за људска и мањинска права.

IV. ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА

Члан 28.
(1) Збирна изборна листа за избор сваког националног са-

вета посебно, садржи све изборне листе, са личним именима 
свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и преби- 
валишту.

(2) Редослед изборних листа на збирној изборној листи утврђује 
се према редоследу њиховог проглашавања.

(3) Комисија утврђује збирне изборне листе кандидата за чланове 
сваког националног савета посебно и објављује их у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, најкасније десет дана пре дана одржа-
вања избора.

(4) Комисија неће утврдити збирну изборну листу ако број 
кандидата на проглашеним изборним листама буде мањи од броја 
чланова националног савета који се бира.

V. БИРАЧКА МЕСТА

Надлежност за одређивање бирачких места

Члан 29.
(1) Комисија одређује и оглашава у „Службеном гласнику Репу-

блике Србије“ бирачка места на којима ће се гласати на изборима, 
накасније 20 дана пре дана одржавања избора.

(2) Комисија одређује бирачка места у сарадњи са општин-
ским/градским органима управе, односно органима управе град-
ских општина града Београда (у даљем тексту: општинске/градске  
управе).
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Начин одређивања бирачких места

Члан 30.
(1) Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 

2.500 бирача.
(2) У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место 

и за гласање мање од 100 бирача, ако би, због просторне удаљености 
или неповољног географског положаја, бирачима гласање на другом 
бирачком месту било знатно отежано. 

(3) Бирачко место може да обухвати територију једне или више 
јединица локалне самоуправе, део насељеног места, једно насељено 
место или више насељених места.

(4) За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, на-
зив бирачког места, адреса бирачког места и подручје с којег гласају 
бирачи на том бирачком месту (општина, град, градска општина, 
улица, кућни број, село, заселак, насеље и сл.).

Објекти у којима се налазе бирачка места

Члан 31.
(1) За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној 

својини, а само изузетно и просторије у приватној својини.
(2) Предлог општинске/градске управе да бирачко место буде у 

објекту у приватној својини мора бити образложен.
(3) Бирачко место не може да буде у верском објекту, у објекту у 

власништву политичке странке или који користи политичка странка, 
као и објекту у власништву кандидата за члана националног савета, 
или члана његове породице.

(4) Сви објекти у којима се налазе просторије одређене као би-
рачка 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 који уређује кретање уз помоћ пса водича.

Површина просторије за гласање

Члан 32.
(1) Просторија која се одређује за бирачко место са мање од 1.000 

бирача треба да буде површине од најмање 30 метара квадратних.
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(2) Просторија која се одређује за бирачко место са 1.000 и више 
бирача треба да буде површине од најмање 50 метара квадратних.

Приступачност бирачких места

Члан 33.
(1) Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна о 

томе да бирачко место буде приступачно (физички и комуникацијски).
(2) Приступачност подразумева да прилаз до објекта у којем је 

једно или више бирачких места и пешачки прелаз буду без препре-
ка, да постоји паркинг место за особе са инвалидитетом, да је улаз 
у објекат у равни са тротоаром или да постоји адекватан начин за 
савладавање препрека, да врата на објекту омогућавају несметани 
улаз, да је омогућено кретање у објекту у једном нивоу или да постоји 
могућност несметане вертикалне комуникације, као и да су обезбе-
ђене форме информација и комуникација са бирачима.

(3) За бирачка места се, где год је то могуће, одређују просторије 
у приземљу/партеру објекта у којем се налази бирачко место.

Уређивање бирачких места

Члан 34.
(1) Радно тело је дужно да у сарадњи са општинском/градском 

управом благовремено обезбеди да просторија за гласање буде уре-
ђена на начин који је прописан законом, правилима о раду бирачких 
одбора и овим упутством и отворена за гласање.

(2) Просторија за гласање мора да буде уређена на начин који 
омогућује тајност гласања, у складу са правилима о раду бирачких 
одбора.

(3) Бирачко место мора бити уређено тако да се омогући приступ 
и несметано кретање бирача који су особе са инвалидитетом.

(4) На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено 
је истицање симбола предлагача изборних листа и другог изборног 
пропагандног материјала.

(5) Бирачки одбор обезбедиће лицима која надгледају, односно 
прате рад бирачког одбора (представницима предлагача проглаше-
них изборних листа и посматрача) одговарајуће место са кога могу 
да прате ток гласања и утврђивање резултата гласања.
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VI. ПОСЕБНИ БИРАЧКИ СПИСКОВИ

Упис и промене у посебном бирачком списку

Члан 35.
(1) Општинска/градска управа која је надлежна за ажурира-

ње дела посебног бирачког списка одређене националне мањине, 
врши упис бирача који нису уписани у посебан бирачки списак, 
као и промену података у посебном бирачком списку, све до ње-
говог закључења, односно најкасније 15 дана пре дана одржавања  
избора.

(2) Од закључења посебних бирачких спискова националних 
мањина (у даљем тексту: бирачки списак), па до 72 часа пре дана 
одржавања избора, упис бирача који нису уписани у бирачки спи-
сак и промене у бирачком списку врши министарство надлежно за 
вођење бирачког списка.

Закључење бирачког списка и објављивање  
укупног броја бирача

Члан 36.
(1) Министарство надлежно за вођење бирачког списка решењем 

закључује бирачки списак 15 дана пре дана одржавања избора и у 
решењу утврђује укупан број бирача за сваку националну мањину, 
као и број бирача по бирачкм местима, и то укупно за свако бирачко 
место и разврстано по националним мањинама.

(2) Решење о закључењу бирачког списка министарство надле-
жно за вођење бирачког списка објављује у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ у року од 24 часа од његовог доношења и доставља 
га Комисији.

Достављање извода из бирачког списка

Члан 37.
Министарство надлежно за вођење бирачког списка саставља 

оверене изводе из бирачког списка за свако бирачко место и сваку 
националну мањину и доставља их Комисији у року од 48 часова од 
закључења бирачког списка.
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Достава решења о накнадним променама  
у бирачком списку

Члан 38.
Министарство надлежно за вођење бирачког списка доставља 

Комисији сва решења на којима се заснивају промене у бирачком 
списку, које је донело од закључења бирачког списка до 72 часа пре 
дана одржавања избора.

Унос података из решења о накнадним променама  
у бирачком списку

Члан 39.
(1) Комисија, на основу решења министарства надлежног за 

вођење бирачког списка на којима се заснивају промене у бирач-
ком списку, уноси измене у изводе из бирачког списка, узимајући у 
обзир само она решења која је примила најмање 48 часова пре дана 
одржавања избора.

(2) Упис промена у извод из бирачког списка уноси се према 
подацима из решења на којима се заснивају промене у бирачком 
списку, почев од редног броја 1, на крају извода из бирачког списка, 
на посебној страни, под називом: „Накнадне промене”.

Утврђивање и објављивање коначног броја бирача

Члан 40.
Комисија, одмах након уноса промена из члана 38. овог упутства, 

утврђује и објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ ко-
начан број бирача за сваку националну мањину, као и број бирача по 
бирачким местима, и то укупан за свако бирачко место и разврстан 
по националним мањинама.

VII. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ  
ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА

Члан 41.
(1) Доставу обавештења бирачима о дану и времену одржавања 

избора, са бројем и адресом бирачког места на коме бирач гласа  
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и бројем под којим је уписан у извод из бирачког списка, врши оп-
штинска/градска управа.

(2) Достава обавештења из става 1. овог члана врши се најкасније 
пет дана пре дана одржавања избора.

VIII. СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ

Штампање изборног материјала

Члан 42.
(1) Гласачки листићи и остали изборни материјал за спровође-

ње избора штампају се у штампарији Јавног предузећа „Службени 
гласник“.

(2) Гласачки листићи за изборе штампају се на папиру зашти-
ћеном воденим жигом.

(3) Комисија одлуком утврђује боју гласачког листића и боју 
контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и објављује 
је у «Службеном гласнику Републике Србије».

(4) Гласачки листићи и контролни лист за проверу исправности 
гласачке кутије не могу бити исте боје.

Гласачки листићи

Члан 43.
(1) Број гласачких листића који се штампају мора да буде једнак 

броју бирача који су уписани у бирачки списак за сваку националну 
мањину чији се национални савет бира.

(2) Комисија одлуком утврђује број гласачких листића који се 
штампа, као и број резервних гласачких листића.

(3) Број резервних гласачких листића за сваки национални савет 
који се бира не може да буде већи од 0,5% од укупног броја бирача 
сваке националне мањине, нити мањи од 10, с тим да тај број може 
да буде и већи, у складу са коначним бројем бирача који утврди  
Комисија.

(4) Комисија одлуком утврђује облик и изглед гласачких листића, 
а саставни део одлуке су и узорци гласачког листића.
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Употреба језика и писама

Члан 44.
(1) Текст образаца за подношење изборне листе, текст збирне 

изборне листе, текст гласачког листића, текст обрасца записника о 
раду бирачког одбора и текст уверења о избору за члана националног 
савета националне мањине штампају се на српском језику и ћирилич-
ким писмом.

(2) Ако су језик и писмо националне мањине чији се национални 
савет бира у службеној употреби у најмање једној јединици локалне 
самоуправе, текстови материјала из става 1. овог члана штампају се дво-
језично, односно и на језику и писму националне мањине, и то тако што 
се текст на језику и писму националне мањине штампа испод текста на 
српском језику и ћирилици, у истом облику и са истом величином слова.

Припрема за штампање гласачких листића

Члан 45.
(1) Након доношења одлуке о облику и изгледу гласачких ли-

стића, Комисија сачињава узорак гласачког листића који оверава 
председник Комисије својим потписом и печатом Комисије.

(2) На основу овереног узорка гласачког листића штампарија 
врши припрему за штампање гласачких листића.

(3) Први примерци гласачких листића се на лицу места уништа-
вају све док се не одштампа гласачки листић који испуњава потребне 
графичке стандарде.

(4) Први одштампани гласачки листић који испуњава потребне 
графичке стандарде упоређује са овереним узорком гласачког листића 
председник Комисије или лице које он за то овласти.

(5) Пошто утврди да је одштампани примерак гласачког листића 
подударан са овереним узорком, председник Комисије или лице које он 
за то овласти својим потписом одобрава да се штампа гласачки листић 
у утврђеном броју примерака.

(6) Одмах пошто се заврши штампање, у присуству најмање три 
овлашћена члана, односно заменика члана Комисије који су именовани на 
предлог различитих овлашћених предлагача уништавају се сви гласачки 
листићи који су технички вишак, као и сав материјал који је служио за 
припрему штампања гласачких листића, о чему се сачињава записник.
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Надзор над штампањем

Члан 46.
(1) Штампање гласачких листића надзире Комисија.
(2) Комисија је дужна да омогући јавност штампања гласачких 

листића.
(3) Представници предлагача изборних листа и акредитова-

ни представници домаћих и страних посматрача имају право да 
присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића и 
достављању гласачких листића Комисији, радним телима, односно 
бирачким одборима.

(4) Комисија је дужна да благовремено обавести предлагаче 
изборних листа и домаће и стране посматраче о томе да њихови 
представници имају право да присуствују штампању, бројању, па-
ковању и достављању гласачких листића, као и о томе где се одвијају 
и кад почињу те радње.

(5) Овлашћено лице предлагача изборне листе доставља Коми-
сији у писменом облику обавештење о лицима која ће присуствовати 
штампању, бројању и паковању гласачких листића, у којем се за свако 
то лице наводи име и презиме, број личне карте и број мобилног 
телефона.

(6) Представници предлагача изборних листа који присуствују 
предаји гласачких листића Комисији и примопредаји гласачких ли-
стића радним телима, односно бирачким одборима, морају да имају 
овлашћење за присуствовање наведеним радњама, које садржи име 
и презиме представника, број личне карте и број мобилног телефона.

(7) Јавно предузеће „Службени гласник“ је дужно да води евиден-
цију присуства представника предлагача изборних листа и домаћих и 
страних посматрача штампању, бројању и паковању гласачких листића.

Гласачка кутија и паравани за обезбеђивање  
тајности гласања

Члан 47.
За гласање на изборима користе се гласачка кутија и паравани 

за обезбеђивање тајности гласања израђени према Упутству о је-
динственим стандардима за изборни материјал („Службени гласник 
РС“, број 19/22).
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Спреј за обележавање прста бирача

Члан 48.
Обележавање прста бирача као знак да је бирач гласао врши се 

спрејом од специјалног нерастворљивог УВ мастила, видљивог под 
посебном светлошћу УВ лампе.

IX. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА  
БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА

Изборни материјал који обезбеђује Комисија

Члан 49.
(1) Комисија за сваки бирачки одбор обезбеђује следећи изборни 

материјал:
1) Збирну изборну листу кандидата за чланове сваког национал-

ног савета који се бира на бирачком месту;
2) извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту за 

сваки национални савет који се бира на бирачком месту;
3) потребан број гласачких листића, који одговара броју бирача 

који су уписани у извод из тачке 2) овог става;
4) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;
5) образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу 

гласања на изборима за чланове сваког националног савета који се 
бира на бирачком месту (у даљем тексту: записник о раду бирачког 
одбора), у шест примерака;

6) образац Контролног формулара за логичко-рачунско слагање 
резултата гласања на бирачком месту;

7) образац Записника о посматрачима рада бирачког одбора;
8) Народну заставу Републике Србије;
9) обрасце потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места;
10) решење о образовању бирачког одбора;
11) идентификационе картице за чланове бирачких одбора;
12) образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова 

бирачког одбора на бирачком месту, у два примерка;
13) списак представника предлагача изборних листа за надгле-

дање рада бирачких одбора;
14) списак представника домаћих и страних посматрача акре-

дитованих за праћење рада бирачких одбора;
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15) ознаку бирачког места, информативне постере за бираче, 
приручник и др;

16) гласачку кутију, ознаку гласачке кутије и две налепнице за 
печаћење гласачке кутије;

17) параване за обезбеђивање тајности гласања;
18) два спреја за обележавање прста бирача;
19) две УВ лампе;
20) врећу за одлагање изборног материјала, сигурносне затвор-

нице за печаћење вреће и налепницу за обележавање вреће;
21) коверте за паковање гласачких листића и налепнице за пе-

чаћење коверти.
(2) Уколико материјал из става 1. тачка 9) овог члана, који Коми-

сија достави радном телу, не буде довољан, радно тело га умножава 
у потребном броју примерака.

(3) Материјал из става 1. тач. 13) и 14) овог члана, радно тело 
умножава у потребан број примерака.

Изборни материјал који обезбеђују  
општинске/градске управе

Члан 50.
(1) Општинске/градске управе за сваки бирачки одбор благо-

времено обезбеђују следећи материјал:
1) батерије за УВ лампе;
2) прибор за писање (оловке, маркер и др);
3) коверте за одлагање гласачких листића и потврда о изборном 

праву за гласање ван бирачког места, после гласања;
4) остали материјал (маказе, селотејп, јемственик, лењир, папир 

за писање и др).
(2) Општинске/градске управе дужне су да благовремено обезбеде 

простор за безбедно чување изборног материјала.

Предаја изборног материјала преко радног тела

Члан 51.
(1) Штампани изборни материјал координатор преузима од Јав-

ног предузећа „Службени гласник“ и предаје радном телу најкасније 
четири дана пре дана одржавања избора.
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(2) Изборни материјал из члана 49. овог упутства, координатор 
радном телу предаје у седишту управног округа, а за град Београд у 
штампарији Јавног предузећа „Службени гласник“.

(3) О обављеној примопредаји из става 2. овог члана сачињава 
се записник у три примерка на обрасцу који прописује Комисија.

(4) Радно тело примљени материјал, заједно с материјалом из 
члана 50. овог упутства, који је обезбедила општинска/градска управа, 
предаје бирачким одборима у седишту општине/града, најкасније 48 
часова пре дана одржавања избора. О обављеној примопредаји из-
борног материјала сачињава се записник у три примерка на обрасцу 
који прописује Комисија.

(5) Након предаје изборног материјала бирачким одборима, из-
борни материјал се ставља у врећу за одлагање изборног материјала, 
која се у присуству чланова радног тела и бирачког одбора печати 
сигурносном затворницом, чији се серијски број уписује у записник 
о примопредаји из става 4. овог члана. 

(6) Пре печаћења, врећа са изборним материјалом се обавезно 
обележава налепницом која садржи назив града/општине и редни 
број бирачког места.

(7) Врећа са изборним материјалом не сме се отварати пре него 
што се бирачки одбор на дан гласања окупи на бирачком месту.

Посебна правила за паковање и предају гласачких листића

Члан 52.
(1) Ако на одређеном бирачком месту гласа више од 100 бирача 

једне националне мањине, приликом примопредаје изборног мате-
ријала, гласачки листићи за избор чланова националног савета те 
националне мањине треба да буду предати бирачком одбору тако 
што се прво у засебне коверте пакује по 100 гласачких листића а на 
крају у засебан коверат преостали гласачки листићи којих је мање 
од 100 (на пример, ако је на бирачком месту уписано 436 бирача 
једне националне мањине, радно тело у четири коверте ставља по 
100 гласачких листића а потом преосталих 36 гласачких листића у 
пету коверту).

(2) У случају из става 1. овог члана, све коверте са гласачким 
листићима треба да буду затворене и запечаћене налепницом која 
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садржи назив националне мањине и на којој се уписује број гласач-
ких листића у тој коверти и тако се стављају у врећу за одлагање 
изборног материјала.

(3) Радно тело треба да бирачким одборима нагласи:
1) да се приликом припреме за почетак гласања на бирачком 

месту, за гласање бирача националне мањине са више од 100 бирача 
отвара само коверат са мање од 100 гласачких листића;

2) да се коверат са 100 гласачких листића не сме отварати док за 
гласање не буду искоришћени сви гласачки листићи из прве отво-
рене коверте;

3) да се следећи коверат са 100 гласачких листића отвара тек 
пошто буде искоришћено свих 100 гласачких листића из претходно 
отворене коверте са 100 гласачких листића;

4) да све коверте за које није било потребе да се отварају током 
спровођења гласања, морају да остану запечаћене и тако буду предате 
радном телу након гласања.

(4) Коверте за паковање гласачких листића и налепнице за пе-
чаћење коверата обезбеђује Комисија и радним телима доставља уз 
материјал из члана 49. овог упутства.

X. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА  
КОМИСИЈИ ПОСЛЕ ГЛАСАЊА

Предаја изборног материјала преко радног тела

Члан 53.
(1) Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачки 

одбор без одлагања предаје радном телу у згради општине/града, 
следећи изборни материјал:

1) први примерак записника о раду бирачког одбора на спровође-
њу гласања и утврђивању резултата гласања на изборима за чланове 
сваког националног савета који су бирани на бирачком месту,

2) образац записника о посматрачима рада бирачког одбора;
3) извод из бирачког списка по којима се гласало на бирачком 

месту на изборима за чланове сваког националног савета;
4) коверат у којем је Контролни лист за проверу исправности 

гласачке кутије запечаћен налепницом;



196

5) коверат у које су стављени неупотребљени гласачки листићи 
за гласање на изборима за чланове сваког националног савета који 
је биран на бирачком месту посебно запечаћене налепницом;

6) коверат у које су стављени неважећи гласачки листићи за 
гласање на изборима за чланове сваког националног савета који је 
биран на бирачком месту посебно запечаћене налепницом;

7) коверат у које су стављени важећи гласачки листићи за гласање 
на изборима за чланове сваког националног савета који је биран на 
бирачком месту посебно запечаћене налепницом;

8) коверат у које су стављене потписане потврде о избор-
ном праву за гласање ван бирачког места за гласање на избори-
ма за чланове сваког националног савета посебно запечаћене  
налепницом;

9) сигурносну затворницу која је коришћена за печаћење вреће са 
изборним материјалом приликом примопредаје изборног материјала 
између радног тела и бирачког одбора пре гласања;

10) један примерак евиденције о присуству чланова бирачког 
одбора на бирачком месту.

(2) Изборни материјал предаје председник бирачког одбора или 
његов заменик, а примопредаји могу да присуствују сви чланови 
бирачког одбора.

(3) О примопредаји из става 1. овог члана саставља се записник 
у четири примерка, на обрасцу који прописује Комисија.

(4) Приликом примопредаје из става 1. овог члана, бирачки одбор 
предаје општинској/градској управи преостали материјал (гласачку 
кутију, спрејове за обележавање прста бирача, параване за гласање, УВ 
лампе, идентификационе картице чланова бирачког одбора, прибор 
за писање и др) и други примерак евиденције о присуству чланова 
бирачког одбора на бирачком месту.

Поступање са материјалом предатим радном телу  
и општинској/градској управи

Члан 54.
(1) Пошто бирачки одбор преда изборни материјал радном телу 

и општинској градској управи, материјал из члана 53. став 1. тач. 
4)-7) и тачке 9) ставља се у врећу за одлагање изборног материјала, 
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која се у присуству чланова радног тела и чланова бирачког одбора 
који су предали материјал печати сигурносном затворницом, чији се 
серијски број уписује у записник о примопредаји из члана 53. став 
3. овог упутства.

(2) Пре печаћења, врећа се обавезно обележава налепницом која 
садржи назив града/општине и редни број бирачког места. Запеча-
ћена врећа се може отворити само на основу одлуке Комисије, осим 
у случају из члана 55. став 5. овог упутства.

(3) Записник о раду бирачког одбора, записник о посматрачима 
рада бирачког одбора, извод из бирачког списка и коверат са потвр-
дама о изборном праву за гласање ван бирачког места не стављају се 
у врећу са осталим изборним материјалом, већ их радно тело пакује 
одвојено од осталог изборног материјала и тако одвојено предаје 
координатору.

Члан 55.
(1) Пошто преузме изборни материјал од свих бирачких одбо-

ра, радно тело тај материјал одмах предаје координатору у седишту 
управног округа.

(2) Радна тела за град Београд изборни материјал преузет од свих 
бирачких одбора, координатору предају у згради Народне скупштине 
у Београду, Улица краља Милана 14.

(3) Уз изборни материјал преузет од бирачког одбора, радно тело 
координатору предаје и један примерак записника о примопредаји 
изборног материјала после гласања између бирачког одбора и радног 
тела, као и један примерак евиденција о присуству чланова бирачког 
одбора на бирачком месту.

(4) О примопредаји из ст. 1. и 2. овог члана саставља се записник 
у три примерка, на обрасцу који прописује Комисија.

(5) Координатор је овлашћен да провери садржај запечаћене 
вреће са изборним материјалом коју је примио од радног тела, у 
присуству радног тела.

(6) Пошто изврши проверу из става 5. овог члана, координатор, у 
присуству радног тела, врећу са изборним материјалом печати новом 
сигурносном затворницом, чији се серијски број уписује у записник 
о примопредаји из става 4. овог члана. Запечаћена врећа се може 
поново отворити само на основу одлуке Комисије.
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XI. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

Контрола записника о раду бирачког одбора

Члан 56.
(1) Приликом примопредаје изборног материјала након гласања 

представници бирачког одбора и радног тела дужни су да изврше 
контролу записника о раду бирачког одбора и констатују евентуалне 
грешке у попуњавању записника, и о томе сачине извештај.

(2) Ако је приликом контроле записника о раду бирачког одбора 
вршен увид у изборни материјал, у извештај о контроли записника 
о раду бирачког одбора уноси се чињенично стање утврђено увидом 
у изборни материјал.

Поступање са лаким грешкама

Члан 57.
(1) Ако у записнику о раду бирачког одбора постоје очигледне 

омашке у попуњавању тог записника (лаке грешке), Комисија на 
основу извештаја о контроли записника о раду бирачког одбора 
доноси решење о исправљању записника о раду бирачког одбора.

(2) Лаке грешке су:
1) ако у записнику о раду бирачког одбора није забележен или 

је погрешно забележен број бирача који су уписани у извод из би-
рачког списка;

2) ако у записнику о раду бирачког одбора није забележен број 
бирача који су гласали, а остали резултати су логичко-рачунски 
исправни;

3) ако је у записнику о раду бирачког одбора забележен број 
бирача који су гласали већи од броја уписаних бирача у извод из 
бирачког списка, а остали резултати су логичко-рачунски исправни;

4) ако у записнику о раду бирачког одбора није забележен уку-
пан број гласачких листића у гласачкој кутији, а остали резултати 
су логичко-рачунски исправни;

5) ако у записнику о раду бирачког одбора није забележен број 
важећих гласачких листића, а збир броја неважећих гласачких ли-
стића и броја гласова које је појединачно добила свака изборна листа 
једнак је броју гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији.
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Поступање са тешким грешкама

Члан 58.
(1) Ако у записнику о раду бирачког одбора постоје грубе логич-

ко-рачунске грешке (тешке грешке), представници бирачког одбора 
и радног тела дужни су да приликом контроле записника о раду 
бирачког одбора изврше и увид у изборни материјал.

(2) Комисија на основу извештаја о контроли записника о раду 
бирачког одбора доноси решење о исправљању записника о раду 
бирачког одбора, решење којим констатује да се на одређеном 
бирачком месту не могу утврдити резултати гласања или реше-
ње којим поништава гласање на бирачком месту по службеној  
дужности.

(3) Тешке грешке су нарочито:
1) ако је у записнику о раду бирачког одбора број гласачких 

листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су гласали;
2) ако у записнику о раду бирачког одбора збир броја гласова које 

је појединачно добила свака изборна листа није једнак броју важећих 
гласачких листића, а збир броја неважећих гласачких листића и броја 
важећих гласачких листића једнак је броју гласачких листића који 
се налазе у гласачкој кутији;

3) ако је у записнику о раду бирачког одбора збир броја неваже-
ћих гласачких листића и бројева гласова које је појединачно добила 
свака изборна листа већи од броја бирача који су уписани у извод 
из бирачког списка;

4) ако број важећих гласачких листића који је забележен у запи-
снику о раду бирачког одбора није једнак збиру броја гласова које 
је појединачно добила свака изборна листа, а збир броја неважећих 
гласачких листића и броја гласова које је појединачно добила свака 
изборна листа једнак је броју гласачких листића који се налазе у 
гласачкој кутији;

5) ако у записнику о раду бирачког одбора није забележен број 
неважећих гласачких листића, а збир броја гласова које је појединачно 
добила свака изборна листа једнак је или мањи од броја гласачких 
листића који се налазе у гласачкој кутији;

6) ако број неважећих гласачких листића који је забележен 
у записнику о раду бирачког одбора није једнак разлици броја  
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гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији и броја важећих 
гласачких листића, а збир броја гласова које је појединачно добила 
свака изборна листа једнак је или мањи од броја гласачких листића 
који се налазе у гласачкој кутији.

Немогућност да се утврде резултати гласања  
на бирачком месту

Члан 59.
Комисија по службеној дужности доноси решење којим конста-

тује да се на одређеном бирачком месту не могу утврдити резултати 
гласања:

1) ако гласање на том бирачком месту није одржано или ако је 
прекинуто, а није настављено;

2) ако не добије записник о раду бирачког одбора;
3) ако достављени записник о раду бирачког одбора нису пот-

писала најмање три члана бирачког одбора;
4) ако постоје грубе логичко-рачунске грешке у попуњавању 

записника о раду бирачког одбора које се нису могле отклонити ни 
након увида у целокупни изборни материјал са бирачког места.

Поништавање гласања на бирачком месту  
по службеној дужности

Члан 60.
Комисија по службеној дужности доноси решење којим пони-

штава гласање на бирачком месту ако утврди:
1) да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја 

бирача који су гласали;
2) да је бирачки одбор омогућио да гласа лице које није уписано 

у извод из бирачког списка;
3) да у гласачкој кутији нема контролног листа, односно да кон-

тролни лист није попуњен или да га није потписао први бирач и бар 
један члан бирачког одбора;

4) да је збир броја неупотребљених гласачких листића и броја 
гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја гласачких листића 
које је примио бирачки одбор.
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Понављање гласања

Члан 61.
(1) Гласање на бирачком месту се понавља ако је констатовано да 

се на том бирачком месту не могу утврдити резултати гласања или 
ако је гласање на том бирачком месту поништено.

(2) Решење о спровођењу поновног гласања на бирачком месту 
Комисија доноси у року од три дана од дана када је на веб-презента-
цији објављено решење којим је констатовано да се на том бирачком 
месту не могу утврдити резултати гласања, односно решење којим 
је гласање на том бирачком месту поништено.

(3) Ако је против решења којим је констатовано да се на бирачком 
месту не могу утврдити резултати гласања, односно решења којим 
је гласање на бирачком месту поништено поднето правно средство, 
рок за доношење решења о спровођењу поновног гласања на том би-
рачком месту рачуна се од дана када је Комисији достављена одлука 
по правном средству.

(4) Поновно гласање спроводи се у року од десет дана од дана 
доношења решења о спровођењу поновног гласања.

(5) Комисија именује нови бирачки одбор за спровођење по-
новног гласања.

Резултати избора

Члан 62.
(1) Извештај са укупним резултатима избора за сваки нацио-

нални савет Комисија утврђује и објављује у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ у року од 96 часова од часа завршетка гласања.

(2) Ако је поднето правно средство због неправилности током 
спровођења гласања на бирачком месту и ако је поднето правно 
средство против решења којим се констатује да се на бирачком 
месту не могу утврдити резултати гласања, односно решења којим 
се поништава гласање на бирачком месту, рок за утврђивање и 
објављивање извештаја са укупним резултатима избора рачуна 
се од дана када су Комисији достављене одлуке о свим поднетим 
правним средствима.

(3) Ако се на појединим бирачким местима спроводи поновно 
гласање, рок за утврђивање и објављивање извештаја са укупним 
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резултатима избора рачуна се од затварања бирачког места на којем 
је најкасније поновљено гласање, односно од дана када су Комисији 
достављене одлуке о свим евентуално поднетим правним средствима 
у вези са поновним гласањем.

(4) Републичка изборна комисија на седници утврђује прелими-
нарне резултате избора за сва бирачка места која су обрађена у року 
од 24 часа од затварања бирачких места.

(5) Комисија на својој веб-презентацији објављује резултате 
гласања за сваки национални савет по бирачким местима.

Објављивање записника о раду бирачких одбора

Члан 63.
(1) Комисија на веб-презентацији објављује све записнике о 

раду бирачког одбора. 
(2) Ако је исправљена грешка у попуњавању записника о раду 

бирачког одбора, објављује се и решење о исправљању записника о 
раду бирачког одбора.

(3) Ако је Комисија донела решење којим констатује да се на 
одређеном бирачком месту не могу утврдити резултати гласања или 
решење којим поништава гласање на бирачком месту, на веб-презен-
тацији се уз записник о раду бирачког одбора објављује и то решење.

Статистичка обрада података

Члан 64.
(1) Статистичку обраду података при спровођењу избора обавља 

републичка организација надлежна за послове статистике, на основу 
записника о раду бирачких одбора.

(2) Статистичка обрада података врши се приликом примопре-
даје изборног материјала после гласања између бирачког одбора и 
радног тела и у седишту Комисије.

(3) Републичка организација надлежна за послове статистике 
одређује лице које ће, по завршетку гласања, присуствовати примо-
предаји изборног материјала између бирачких одбора и радних тела, 
извршити логичко-рачунску контролу података у записницима о раду 
бирачких одбора, учествовати у контроли записника о раду бирачког  
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одбора и унети резултате гласања из записника о раду бирачких 
одбора који не садрже формалне недостатке у базу резултата избора.

(4) Предлагач проглашене изборне листе може Комисији пријавити 
лице које има право да присуствује статистичкој обради података 
у Комисији и приликом примопредаје изборног материјала после 
гласања између бирачког одбора и радног тела.

(5) Одмах пошто се статистички обраде, подаци о резултатима 
гласања на бирачким местима се објављују на веб-презентацији 
Комисије, почев од података са првог обрађеног бирачког места, 
закључно са објављивањем укупних резултата избора.

XII. НАДГЛЕДАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА  
И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Представници предлагача проглашених изборних листа

Члан 65.
(1) Рад органа и тела за спровођење избора могу надгледати 

представници предлагача проглашених изборних листа.
(2) Седници Комисије, састанку радне групе или састанку рад-

ног тела може да присуствује само један представник предлагача 
проглашене изборне листе.

(3) Представник предлагача изборне листе може да надгледа рад 
свих бирачких одбора на територији општине/града/градске општи-
не града Београда за коју је пријављен, с тим да на једном бирачком 
месту не могу истовремено присуствовати два представника истог 
предлагача изборне листе.

(4) За надгледање рада органа за спровођење избора предлагач 
изборне листе може да овласти пунолетног држављанина Републике 
Србије који није кандидат за члана националног савета или члан 
органа и тела ангажованих на спровођењу избора.

(5) Представници предлагача проглашене изборне листе могу 
да надгледају рад само оних бирачких одбора који спроводе изборе 
за чланове националног савета на којима учествује предлагач про-
глашене изборне листе.

(6) О својим представницима овлашћеним за надгледање ра-
да Комисије, предлагач проглашене изборне листе обавештава  
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Комисију најкасније пет дана пре дана одржавања избора, на обрасцу 
који прописује Комисија.

(7) О својим представницима овлашћеним за надгледање рада 
радних тела и бирачких одбора по општинама/градовима/градским 
општинама града Београда, предлагач проглашене изборне листе 
обавештава Комисију најкасније десет дана пре дана одржавања 
избора, на обрасцу који прописује Комисија.

(8) Представницима предлагача изборне листе овлашћеним 
за надгледање рада органа за спровођење избора Комисија издаје 
одговарајуће акредитације у које се уписују неопходни подаци 
наведени у обавештењу Комисији о представницима предлагача 
изборне листе.

(9) Благовремено примљена обавештења из става 7. овог члана, 
Комисија доставља бирачким одборима, преко радних тела.

(10) Комисија посебним актом прописује образац списка овла-
шћених лица за надгледање рада органа и тела за спровођење избора.

(11) Трошкове надгледања рада органа за спровођење избора 
сносе предлагачи проглашених изборних листа чији представници 
надгледају рад органа за спровођење избора.

Домаћи и страни посматрачи

Члан 66.
(1) На пријављивање домаћих и страних посматрача рада органа 

и тела за спровођење избора сходно се примењују одредбе закона ко-
јим се уређује избор народних посланика о посматрању рада органа 
за спровођење избора.

(2) Комисија посебним актом прописује обрасце за подношење 
пријава за посматрање рада органа и тела за спровођење избора.

Положај представника предлагача изборних листа  
и посматрача

Члан 67.
На положај представника предлагача изборних листа и посма-

трача сходно се примењују одредбе закона којим се уређује избор 
народних посланика о посматрању рада органа за спровођење 
избора.
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XIII. ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА

Члан 68.
На заштиту изборног права сходно се примењују одредбе о 

заштити изборног права закона којим се уређује избор народних 
посланика, с тим што се захтев за поништавање гласања на бирачком 
месту подноси Комисији.

XIV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 69.
Обрасце за спровођење изборних радњи Комисија прописује у 

року од пет дана од дана доношења одлуке о расписивању избора.

Члан 70.
Даном ступања на снагу овог упутства престаје да важи Упутство 

за спровођење непосредних избора за чланове националних савета 
националних мањина („Службени гласник РС“, број 57/18 – пречи-
шћен текст).

Члан 71.
(1) Ово упутство се објављује у „Службеном гласнику Републике 

Србије“ и на веб-презентацији Комисије.
(2) Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у „Службе-

ном гласнику Републике Србије“.

02 Број 013-1894/22
У Београду, 5. септембра 2022. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Димитријевић
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На основу члана 62. став 1. тачка 15) Закона о националним 
саветима националих мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
20/14 – одлука УС, 55/14 и 47/18),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 8. септембра 
2022. године, донела је

Р О К О В Н И К
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ 

НЕПОСРЕДНИХ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ 
САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА, РАСПИСАНИХ 

ЗА 13. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку непосредних 
избора за чланове националних савета националних мањина распи-
саних за 13. новембар 2022. године утврђени су у складу са:

– Одлуком о расписивању избора за чланове националних савета 
националних мањина („Службени гласник РС“, број 100/22);

– Законом о националним саветима националних мањина 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 – одлука УС, 55/14 и 47/18);

– Законом о избору народних посланика („Службени гласник 
РС“, број 14/22);

– Упутством за спровођење непосредних избора за чланове 
националних савета националних мањина („Службени гласник РС“, 
број 100/22).

2. Одлука о расписивању избора за чланове националних саве-
та националних мањина ступила је на снагу даном објављивања, 5. 
септембра 2022. године.

Одлуком су непосредни избори за чланове националних савета 
националних мањина расписани за 13. новембар 2022. године.
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Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи по-
чињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:

Ред. 
број Радња Рок

1. ОБРАСЦИ

1.1.

Прописивање и објављивање образаца за 
спровођење изборних радњи 
(члан 62. став 2. Закона о националним 
саветима националих мањина – ЗоНСНМ)

Најкасније 10. 
септембра

2. БИРАЧКИ ОДБОРИ И РАДНА ТЕЛА

2.1.

Доношење одлуке о утврђивању броја, 
састава и подручја рада радних тела 
(члан 6. Упутства за спровођење 
непосредних избора за чланове 
националних савета националних мањина 
– Упутство)

Најкасније 13. 
октобра 

2.2.
Достављање предлога за именовање 
чланова радних тела
(члан 7. став 1. Упутства)

У року од пет дана од 
доношења одлуке из 
тачке 2.1.

2.3. Образовање радних тела
(члан 7. став 5. Упутства)

Најкасније 23. 
октобра 

2.4.

Достављање предлога за именовање чланова 
и заменика чланова бирачких одбора 
(члан 34. став 2. Закона о избору народних 
посланика – ЗоИНП и члан 10. став 1. 
Упутства)

Најкасније 28. 
октобра 

2.5.
Образовање бирачких одбора
(члан 34. став 1. ЗоИНП и члан 9. став 2. 
Упутства)

Најкасније 2. 
новембра 

2.6.
Промена лица у бирачком одбору 
(члан 41. став 1. ЗоИНП и члан 12. став 1. 
Упутства)

Најкасније 9. 
новембра

2.7.

Промена председника или заменика 
председника бирачког одбора услед смрти, 
болести или губљења изборног права
(члан 41. став 2. ЗоИНП и члан 12. став 2. 
Упутства)

Најкасније 13. 
новембра у 7.00 
часова
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3. ИЗБОРНА ЛИСТА

3.1. Подношење изборне листе
(члан 76. став 1. ЗоНСНМ и члан 18. Упутства)

Најкасније 28. 
октобра 

3.2.
Доношење решења о проглашењу изборне 
листе
(члан 77. став 1. ЗоНСНМ и члан 26. став 1. 
Упутства)

Одмах, а најкасније 
у року од 24 часа од 
часа пријема изборне 
листе, ако испуњава 
услове

3.3.
Доношење решења о одбацивању изборне 
листе
(члан 78. став 1. ЗоНСНМ, члан 74. ЗоИНП 
и члан 25. став 1. Упутства)

У року од 48 часова 
од пријема изборне 
листе

3.4.

Доношење закључка којим се подносиоцу 
изборне листе налаже да отклони 
недостатке за проглашење изборне листе
(члан 78. став 2. ЗоНСНМ и члан 25. став 2. 
Упутства)

У року од 24 часа 
од пријема изборне 
листе

3.5.

Поступање подносиоца изборне листе по 
закључку којим је наложено да се отклоне 
недостаци изборне листе
(члан 78. став 2. ЗоНСНМ и члан 25. став 2. 
Упутства)

У року од 48 часова 
од часа достављања 
закључка

3.6.

Доношење решења о одбијању проглашења 
изборне листе након доношења закључка 
којим је наложено да се отклоне недостаци 
изборне листе
(члан 78. став 3. ЗоНСНМ и члан 25. став 3. 
Упутства)

У року од 48 часова 
од истека рока 
за поступање по 
закључку

3.7.

Доношење решења о проглашењу изборне 
листе након отклањања недостатака по 
закључку којим је наложено да се отклоне 
недостаци изборне листе
(члан 78. став 3. ЗоИНП)

У року од 24 часа 
од отклањања 
недостатака за 
проглашење изборне 
листе

3.8. Повлачење изборне листе
(члан 73. ЗоНСНМ и члан 26. став 3. Упутства)

Најкасније 1. 
новембра

3.9.
Изостављање кандидата са проглашене 
изборне листе 
(члан 82. ст. 1. и 2. ЗоИНП)

Најкасније до 
доношења решења о 
проглашењу изборне 
листе
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3.10.

Утврђивање и објављивање збирне изборне 
листе у „Службеном гласнику Републике 
Србије”
(члан 79. ст. 1. и 4. ЗоНСНМ и члан 28.  
став 3. Упутства)

2. новембра

3.11.

Увид предлагача изборне листе у све 
проглашене изборне листе и документацију 
која је поднета уз њих
(члан 79. став 5. ЗоНСНМ)

У року од 48 часова 
од дана објављивања 
збирне изборне  
листе

4. БИРАЧКА МЕСТА

4.1.

Одређивање и објављивање бирачких 
места у „Службеном гласнику Републике 
Србије”
(члан 62. став 1. тачка 5) ЗоНСНМ и члан 
29. став 1. Упутства)

Најкасније 23. 
октобра 

5. ПОСЕБНИ БИРАЧКИ СПИСКОВИ

5.1.

Упис и промене у посебном бирачком 
списку од стране општинске/градске 
управе
(члан 48. став 3. и члан 80. став 1. ЗоНСНМ 
и члан 35. став 1. Упутства)

До закључења 
посебног бирачког 
списка, односно 
најкасније 28. 
октобра

5.2.

Доношење Решења о закључењу посебног 
бирачког списка 
(члан 80. став 1. ЗоНСНМ и члан 36. став 1. 
Упутства)

28. октобра

5.3.

Објављивање Решења о закључењу 
посебног бирачког списка у „Службеном 
гласнику Републике Србије” и  
достављање Републичкој изборној 
комисији
(члан 80. став 3. ЗоНСНМ и члан 36. став 2. 
Упутства)

У року од 24 часа од 
доношења Решења

5.4.

Достављање Републичкој изборној 
комисији оверених извода из посебног 
бирачког списка 
(члан 80. став 6. ЗоНСНМ и члан 37. 
Упутства)

Најкасније 30. 
октобра у 24.00 часа
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5.5.

Пријем у Републичкој изборној комисији 
решења министарства надлежног за 
вођење посебног бирачког списка на 
којима се заснивају промене у посебном 
бирачком списку по закључењу посебног 
бирачког списка 
(члан 80. став 9. ЗоНСНМ и члан 39. став 1. 
Упутства)

До 10. новембра у 
24.00 часа

5.6.

Утврђивање и објављивање у „Службеном 
гласнику Републике Србије“ коначног броја 
бирача за сваку националну мањину
(члан 80. став 9. ЗоНСНМ и члан 40. 
Упутства)

Одмах по уносу 
података из решења 
о променама у 
посебном бирачком 
списку донетих  
по закључењу 
посебног бирачког 
списка

6. ПРЕДСТАВНИЦИ ПРЕДЛАГАЧА И ПОСМАТРАЧИ

6.1.

Обавештење предлагача проглашене 
изборне листе о представницима 
овлашћеним за надгледање рада 
Републичке изборне комисије
(члан 65. став 6. Упутства)

Најкасније 7. 
новембра 

6.2.

Обавештење предлагача проглашене 
изборне листе о представницима 
овлашћеним за надгледање рада радних 
тела и бирачких одбора
(члан 65. став 7. Упутства)

Најкасније 2. 
новембра

6.3.

Подношење пријаве за посматрање рада 
органа и радних тела за спровођење избора 
– домаћи посматрачи
(члан 161. став 1. ЗоИНП)

Најкасније 5. 
новембра

6.4.

Подношење пријаве међународне и стране 
организације и удружења за праћење рада 
органа и радних тела за спровођење избора 
– страни посматрачи
(члан 162. став 1. ЗоИНП)

Најкасније 2. 
новембра
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6.5.

Достављање пријаве страног посматрача и 
списка представника страног посматрача и 
преводилаца, министарству надлежном за 
спољне послове ради давања мишљења
(члан 162. став 4. ЗоИНП)

Без одлагања

6.6.

Давање мишљења министарства надлежног 
за спољне послове о пријави страног 
посматрача за праћење рада органа и 
радних тела за спровођење избора
(члан 162. став 4. ЗоИНП)

У року од три дана од 
дана пријема пријаве

6.7.

Подношење пријаве министарству 
надлежном за спољне послове 
представника страних држава за праћење 
рада органа и радних тела за спровођење 
избора – страни посматрачи
(члан 163. став 1. ЗоИНП)

Најкасније 2. 
новембра

6.8.

Достављање пријаве представника страних 
држава и списка њених представника и 
преводилаца са мишљењем Републичкој 
изборној комисији
(члан 163. став 4. ЗоИНП)

У року од три дана од 
дана пријема пријаве

6.9. Издавање овлашћења и легитимација
(члан 165. став 2. ЗоИНП)

У року од три дана од 
подношења пријаве за 
посматрача, односно 
од пријема мишљења 
министарства 
надлежног за спољне 
послове ако пријава 
испуњава услове 
прописане законом

7. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

7.1.

Достављање обавештења бирачима о дану 
и времену одржавања избора
(члан 85. став 1. ЗоНСНМ и члан 41. став 2. 
Упутства)

Најкасније 7. 
новембра

7.2.
Преузимање и предаја изборног материјала 
радном телу
(члан 51. став 1. Упутства)

Најкасније 8. 
новембра
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7.3.
Предаја изборног материјала бирачким 
одборима 
(члан 90. став 8. ЗоНСНМ и 51. став 4. 
Упутства)

Најкасније 10. 
новембра у 24.00 часа

7.4. Отварање бирачких места и гласање
(члан 87. став 1. ЗоНСНМ)

13. новембра, од 7.00 
до 20.00 часова

7.5.

Бирач који није у могућности да гласа 
на бирачком месту услед тешке болести, 
старости или инвалидитета обавештава 
бирачки одбор, преко радног тела, да жели 
да гласа ван бирачког места
(члан 96. став 1. ЗоИНП)

Почев од 10. 
новембра до 13. 
новембра у 11.00 
часова

7.6.

Бирач који није у могућности да гласа 
на бирачком месту услед тешке болести, 
старости или инвалидитета обавештава 
бирачки одбор непосредно да жели да гласа 
ван бирачког места
(члан 96. став 1. ЗоИНП)

13. новембра до 11.00 
часова

7.7.

Забрана објављивања процене резултата 
избора, јавно представљање кандидата на 
изборима и њихових изборних програма 
и позивање бирача да гласају, односно 
да не гласају за одређене изборне листе у 
медијима и на јавним скуповима
(члан 6. став 3. ЗоИНП)

Од 11. новембра 
часа до затварања 
бирачких места 13. 
новембра у 20.00 
часова

8. УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

8.1.
Утврђивање резултата гласања на 
бирачком месту и достављање изборног 
материјала Републичкој изборној комисији 
(чл. 95. и 97. ЗоНСНМ)

Најкасније 14. 
новембра у 8.00 
часова, односно 
12 часова од часа 
затварања бирачког 
места

8.2.
Контрола записника о раду бирачког 
одбора
(члан 108. ЗоИНП и члан 56. став 1. 
Упутства)

Приликом 
примопредаје 
изборног материјала 
након завршетка 
гласања између 
бирачког одбора и 
радног тела
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8.3.

Доношење решења о исправљању 
записника о раду бирачког одбора (лаке и 
тешке грешке)
(члан 109. став 1. и члан 110. став 2. 
ЗоИНП)

Без одлагања, а 
најкасније 17. 
новембра у 20.00 
часова

8.4.

Доношење решења којим се констатује да 
се на одређеном бирачком месту не могу 
утврдити резултати гласања
(члан 110. став 2. и члан 115. став 1. 
ЗоИНП)

Без одлагања, а 
најкасније 17. 
новембра у 20.00 
часова

8.5.

Доношење решења којим се по службеној 
дужности поништава гласање на бирачком 
месту
(члан 110. став 2. и члан 116. став 1. 
ЗоИНП)

Без одлагања а 
најкасније 17. 
новембра у 20.00 
часова

8.6.

Доношење решења о спровођењу поновног 
гласања на бирачком месту
(члан 117. став 2. ЗоИНП и члан 61. став 2. 
Упутства)

У року од три дана 
од дана када је на 
веб-презентацији 
Републичке изборне 
комисије објављено 
решење којим је 
констатовано да се 
на бирачком месту 
не могу утврдити 
резултати гласања, 
односно решење 
којим је гласање 
на бирачком месту 
поништено

8.7.
Понављање гласања на бирачком месту
(члан 117. став 4. ЗоИНП и члан 61. став 4. 
Упутства)

У року од десет 
дана од дана 
доношења решења 
о спровођењу 
поновног гласања

8.8.

Утврђивање и објављивање извештаја са 
укупним резултатима избора 
(члан 97а ст. 1. и 2. ЗоНСНМ и члан 62. 
став 1. Упутства)

Најкасније 17. 
новембра у 20.00 
часова, осим ако се 
понавља гласање на 
неком бирачком месту



214

Ред. 
број Радња Рок

8.9.

Увид у изборни материјал у  
просторијама Републичке изборне 
комисије
(члан 90. став 12. ЗоНСНМ)

Најкасније 18. 
новембра до 24.00 
часа

9. ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА

9.1.
Подношење захтева за поништавање 
гласања на бирачком месту 
(члан 148. ЗоИНП)

До 16. новембра у 
20.00 часова

9.2.

Доношење решења по захтеву за 
поништавање гласања на бирачком месту 
и објављивање на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије
(члан 148. ст. 3. и 4. ЗоИНП)

У року од 72 часа од 
пријема захтева

9.3.
Подношење приговора против решења о 
образовању бирачког одбора
(члан 40. став 2. ЗоИНП)

У року од 48 часова 
од објављивања 
решења на веб-
презентацији

9.4.

Подношење приговора против одлуке 
да се представнику проглашене изборне 
листе односно представнику посматрача 
ускрати право на надзор над штампањем 
гласачких листића, односно право на 
посматрање примопредаје гласачких 
листића
(члан 49. став 3. ЗоИНП) 

У року од 48 
часова од када 
је представнику 
ускраћено право на 
надзор, односно на 
посматрање

9.5.

Подношење приговора против решења о 
одбијању проглашења изборне листе или 
решења о одбацивању изборне листе
(члан 79. став 1. ЗоИНП)

У року од 48 часова 
од објављивања 
решења на веб-
презентацији

9.6.
Подношење приговора против решења о 
проглашењу изборне листе 
(члан 79. став 2. ЗоИНП)

У року од 48 часова 
од објављивања 
решења на веб-
презентацији

9.7.
Подношење приговора против одлуке о 
утврђивању збирне изборне листе
(члан 84. став 1. ЗоИНП)

У року од 48 часова 
од објављивања 
решења на веб-
презентацији
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Ред. 
број Радња Рок

9.8.

Подношење приговора против решења 
којим се констатује да се на бирачком 
месту не могу утврдити резултати  
гласања 
(члан 115. став 4. ЗоИНП)

У року од 72 часа од 
објављивања решења 
на веб-презентацији

9.9.

Подношење приговора против решења 
којим се по службеној дужности 
поништава гласање на бирачком месту 
(члан 116. став 4. ЗоИНП)

У року од 72 часа од 
објављивања решења 
на веб-презентацији

9.10.
Подношење приговора против извештаја 
са укупним резултатима избора 
(члан 121. став 4. ЗоИНП)

У року од 72 часа од 
објављивања укупног 
извештаја на веб-
презентацији

9.11.

Подношење приговора против донете 
одлуке, предузете радње или због 
пропуштања да се донесе одлука, односно 
предузме радња у спровођењу избора, осим 
за неправилности за које је предвиђено 
друго правно средство
(члан 150. став 1. и члан 152. став 1. 
ЗоИНП)

У року од 72 часа 
од објављивања 
одлуке, односно 
предузимања радње 
коју подносилац 
сматра неправилном, 
ако другачије није 
одређено ЗоИНП

9.12.

Подношење приговора због тога што 
у року који је прописан законом или 
подзаконским актом Републичке изборне 
комисије није донета одлука, односно 
предузета радња, осим за неправилности 
за које је предвиђено друго правно 
средство
(члан 152. став 2. ЗоИНП)

У року од 72 часа од 
истека рока у којем 
је одлука требало да 
буде донета, односно 
у којем је радња 
требало да буде 
предузета

9.13.

Доношење решења по приговору и 
објављивање на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије
(члан 153. ст. 2. и 3. ЗоИНП)

У року од 72 часа од 
пријема приговора

9.14.

Жалба подносиоца приговора Управном 
суду против решења Републичке изборне 
комисије којим је одбачен или одбијен 
приговор 
(члан 156. став 1. ЗоИНП)

У року од 72 часа од 
објављивања решења 
на веб-презентацији
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Ред. 
број Радња Рок

9.15.

Жалба подносиоца приговора Управном 
суду због тога што Републичка изборна 
комисија у прописаном року није донела 
одлуку по приговору
(члан 156. став 2. ЗоИНП)

У року од 72 часа од 
истека рока у којем 
је требало да буде 
донета одлука по 
приговору

9.16.

Жалба Управном суду против решења 
Републичке изборне комисије којим 
је усвојен приговор, ако је усвајањем 
приговора повређен правни интерес 
подносиоца жалбе
(члан 156. став 3. ЗоИНП)

У року од 72 часа од 
објављивања решења 
на веб-презентацији 
ако им је тиме што 
је усвојен приговор 
непосредно 
повређен правни 
интерес

9.17.
Достављање жалбе са списима Управном 
суду 
(члан 157. став 1. ЗоИНП)

У року од 24 часа од 
пријема жалбе

9.18. Доношење одлуке по жалби
(члан 157. став 2. ЗоИНП)

У року од 72 часа 
од пријема жалбе са 
списима

10. ДОДЕЛА МАНДАТА И ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА  
О ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

10.1.
Доношење решења о додели мандата 
чланова националног савета
(члан 98. став 8. ЗоНСНМ)

У року од три дана 
од дана утврђивања 
резултата избора 

10.2.

Достављање решења о додели мандата 
чланова националног савета министарству 
надлежном за људска и мањинска права 
и објављивање у „Службеном гласнику 
Републике Србије“
(члан 98. став 9. ЗоНСНМ)

Одмах по доношењу 
решења

10.3.
Тужба Управном суду против решења о 
додели мандата
(члан 98. став 10. ЗоНСНМ)

У року од 24 часа од 
објављивања решења

10.4. Доношење одлуке по тужби
(члан 98. став 11. ЗоНСНМ)

У року од 48 часова 
од пријема тужбе

10.5.
Издавање уверења о избору за члана 
националног савета 
(члан 98. став 12. ЗоНСНМ)

Одмах по додели 
мандата, уколико не 
постоји управни спор



217

4. Овај роковник објављује се на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

02 број 013-1903/22
У Београду, 8. септембра 2022. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Марко Јанковић
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На основу члана 62. став 1. тачка 4) Закона о националним саве-
тима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 
– одлука УС, 55/14 и 47/18) и члана 23. став 3. Упутства за спровођење 
непосредних избора за чланове националних савета националних 
мањина („Службени гласник РС“, број 100/22),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 6. септембра 
2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ОБРАСЦИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА НА НЕПОСРЕДНИМ  

ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 13. НОВЕМБАР  
2022. ГОДИНЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописују се назив и изглед образаца које зако-

ном овлашћени предлагачи изборних листа кандидата за чланове 
националних савета националних мањина подносе Републичкој 
изборној комисији у поступку предлагања изборне листе кандидата 
за чланове националног савета националне мањине на непосредним 
изборима расписаним за 13. новембар 2022. године.

Члан 2.
Обрасци се прописују за изборе за чланове сваког националног 

савета националне мањине посебно и у њиховом означавању користе 
се следеће ознаке националне мањине:

1) за албанску националну мањину – АЛ;
2) за ашкалијску националну мањину – АШ;
3) за бошњачку националну мањину – БО;
4) за бугарску националну мањину – БУГ;
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5) за буњевачку националну мањину – БУЊ;
6) за влашку националну мањину – ВЛ;
7) за грчку националну мањину – ГР;
8) за египатску националну мањину – ЕГ;
9) за мађарску националну мањину – МАЂ;
10) за немачку националну мањину – НЕ;
11) за пољску националну мањину – ПО;
12) за ромску националну мањину – РО;
13) за румунску националну мањину – РУМ;
14) за русинску националну мањину – РУН;
15) за руску националну мањину – РУС;
16) за словачку националну мањину – СЛ;
17) за словеначку националну мањину – СЛО;
18) за украјинску националну мањину – УК;
19) за чешку националну мањину – ЧЕ.

Члан 3.
Обрасци потребни за подношење изборне листе кандидата за 

чланове националног савета националне мањине су: 
1) Изборна листа кандидата за чланове Националног савета 

(назив националне мањине) националне мањине - Образац (ознака 
националне мањине)НС-1/22;

2) Изјава о прихватању кандидатуре за члана Националног савета 
(назив националне мањине) националне мањине - Образац (ознака 
националне мањине)НС-2/22;

3) Сагласност носиоца изборне листе кандидата за чланове На-
ционалног савета (назив националне мањине) националне мањине 
- Образац (ознака националне мањине)НС-3/22;

4) Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за чланове 
Националног савета (назив националне мањине) националне мањине 
- Образац (ознака националне мањине)НС-4/22;

5) Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за чла-
нове Националног савета (назив националне мањине) националне 
мањине - Образац (ознака националне мањине)НС-5/22;

6) Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу 
кандидата за чланове Националног савета (назив националне мањине) 
националне мањине - Образац (ознака националне мањине)НС-6/22.
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Члан 4.
(1) Обрасци за подношење изборне листе кандидата за чланове 

националних савета влашке, грчке, немачке, пољске, ромске, руске, 
словеначке и украјинске националне мањине, који су саставни део 
ове одлуке, утврђују се и објављују на српском језику и ћирилич-
ком писму.

(2) Обрасци за подношење изборне листе кандидата за чланове 
националних савета албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, бу-
њевачке, египатске, мађарске, румунске, русинске, словачке и чешке 
националне мањине, који су саставни део ове одлуке, утврђују се и 
објављују двојезично, на српском језику и ћириличком писму и на 
језику и писму националне мањине чији се национални савет бира.

Члан 5.
(1) Ова одлука се објављује на веб-презентацији Републичке 

изборне комисије.
(2) Ова одлука ступа на снагу даном објављивања.

02 Број 013-1896/22
У Београду, 6. септембра 2022. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Димитријевић
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Образац ___НС-2/22 

НАПОМЕНА 1: Место и адреса пребивалиште се наводе према подацима из личне карте. 

НАПОМЕНА 2: Изјава мора да буде оверена. Изјава се оверава код јавног бележника или у општинској, 
односно градској управи, а у општинама, односно градовима где нису именовани јавни бележници и код 
основног суда, судске јединице или пријемне канцеларије основног суда. 

НАПОМЕНА 3: Предлагач изборне листе сâм умножава овај образац у потребан број примерака. 

И З Ј А В А 
O ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНА  

НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА __________ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

Прихватам да будем кандидат за члана Националног савета  

_____________ националне мањине на Изборној листи 

 
 (назив изборне листе) 

коју за непосредне изборе за чланове Националног савета _____________ 

националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године, подноси 

 
(назив предлагача изборне листе: групе бирача / удружења / политичке странке националне мањине) 

У ____________________, _________________  
 (место) (датум) 

 КАНДИДАТ  

 ___________________________________ 
 (потпис) 

 
  (име и презиме) 

             
  (ЈМБГ) 

 
  (занимање) 

 
 (место и адреса пребивалишта) 
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Образац ___НС-3/22 

НАПОМЕНА: Ова сагласност се не доставља ако је носилац изборне листе потписао изборну листу, 
овлашћење за подношење изборне листе или споразум о образовању групе бирача. 

С А Г Л А С Н О С Т 
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ 

НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА __________ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

Сагласан сам да будем носилац Изборне листе 

 
(назив изборне листе) 

коју за изборе за чланове Националног савета _________ националне мањине,  

расписане за 13. новембар 2022. године, подноси 

 
(назив предлагача изборне листе: групе бирача / удружења / политичке странке националне мањине) 

У ___________________, ________________  
 (место) (датум) 

 Носилац Изборне листе 

 _____________________________________ 
  (потпис) 

 
 (име и презиме) 

             
 (ЈМБГ)  
  
 
  
 (место и адреса пребивалишта) 
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Образац ____НС-4/22 

НАПОМЕНА: Ово овлашћење се доставља само ако изборну листу не подноси заступник политичке 
странке националне мањине, заступник удружења или заступник групе бирача. 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 
ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА  

ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА 
____________ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

Овлашћује  се  

 
(име и презиме) 

             

(ЈМБГ) 

 
(место и адреса пребивалишта) 

да у име 

 
(назив предлагача изборне листе: групе бирача / удружења / политичке странке националне мањине) 

поднесе Републичкој изборној комисији Изборну листу 

 
(назив изборне листе) 

за изборе за чланове Националног савета ____________ националне мањине,  
расписане за 13. новембар 2022. године. 

У __________________, ___________________  
 (место) (датум) 

 _____________________________________ 
  (потпис) 

 
 (име и презиме заступника  
 групе бирача / удружења / политичке странке) 
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Образац ____НС-5/22 

НАПОМЕНА 1: Изјава се оверава код јавног бележника или у општинској, односно градској управи, а у општинама, односно 
градовима где нису именовани јавни бележници и код основног суда, судске јединице или пријемне канцеларије основног 
суда. 
НАПОМЕНА 2: Клаузула о овери може се отиснути и на полеђини обрасца, електромеханичким средством писања или 
штамбиљем. 
НАПОМЕНА 3: Предлагач изборне листе сâм умножава овај образац у потребан број примерака. 

И З Ј А В А 
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА  

ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА 
___________ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

ПОДРЖАВАМ ИЗБОРНУ ЛИСТУ 

 
(назив изборне листе) 

коју за изборе за чланове Националног савета __________ националне мањине, 
расписане за 13. новембар 2022. године, Републичкој изборној комисији подноси 

 

(назив предлагача  изборне листе: групе бирача / удружења / политичке странке националне мањине) 

 

                                                    Б И Р А Ч 
                                        _____________________________________ 
                                                                      (потпис) 

                                      ______________________________________ 
                                                               (име и презиме) 

             
                     (ЈМБГ) 

                                      ______________________________________ 

                                      ________________________________________ 
                                                 (место и адреса пребивалишта) 

Потврђује се да је _______________________________, рођен/а _______________, 
 (име и презиме)  (датум рођења) 
из ___________________________________________________________________, 
                                                                                       (место и адреса пребивалишта) 
у присуству овлашћеног оверитеља својеручно потписао ову исправу.-------------------- 
Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у ____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
                                                          (назив службеног документа, број, датум издавања и издавалац)  
Накнада за оверу није наплаћена, у складу са чланом 71. став 5. Закона о 
националним саветима националних мањина.---------------------------------------------------- 

ОВЛАШЋЕНИ ОВЕРИТЕЉ 
_____________________________ 

(име и презиме) 
______________________________________ 

(место и адреса) 

Број _________________                                         (потпис)                           (печат) 
 
У _________________, ______________  
                   (место)                                    (датум)                                          
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Образац ____НС-6/22

Редни
број Презиме и име бирача ЈМБГ Овлашћени оверитељ

1.

С П И С А К
БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ 
НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ___________ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Изборну листу

________________________________________________________________________
(назив изборне листе)

коју за изборе за чланове Националног савета ___________ националне мањине, расписане за 
13. новембар 2022. године, поднoси

________________________________________________________________________,
(назив предлагача изборне листе: групе бирача / удружења / политичке странке националне мањине)

подржавају следећи бирачи, и то:

(навести све бираче који подржавају Изборну листу према одредницама из ове табеле)

У ________________, ____________________
              (место)                    (датум)

  Лице које подноси Изборну листу1

 _______________________ 
(потпис)

  _______________________
(име и презиме)

НАПОМЕНА 1: Списак се обавезно доставља у писменом и у електронском облику (ЦД, ДВД или УСБ), тако да списак у 
оба облика буде истоветан. 

НАПОМЕНА 2: Уз списак се доставља потребан број оверених изјава бирача који подржавају изборну листу. 

НАПОМЕНА 3: Изјаве бирача да подржавају изборну листу и списак тих бирача морају бити сложени по азбучном реду 
општине/града на чијој територији су изјаве оверене, а у оквиру општине/града морају бити сложене по овлашћеном 
оверитељу.

НАПОМЕНА 4: У колони "Овлашћени оверитељ" уписују се назив општине/града и овлашћени оверитељ (нпр. Ада-
Јелена Јовановић, Ада-Општинска управа, Ада-Судска јединица).

 ________________ 
1Заступник групе бирача, удружења или политичке странке националне мањине, односно лице које су они овластили за 
подношење изборне листе.
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На основу члана 62. став 1. тачка 4) Закона о националним 
саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
20/14 – одлука УС, 55/14 и 47/18) и члана 69. Упутства за спровођење 
непосредних избора за чланове националних савета националних 
мањина („Службени гласник РС“, број 100/22),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 9. септембра 
2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ОБРАСЦИМА ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ  

У ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНИХ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА, 

РАСПИСАНИХ ЗА 13. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописују се назив и изглед образаца за вршење 

појединих изборних радњи утврђених Законом о националним саветима 
националних мањина и Упутством за спровођење непосредних избора 
за чланове националних савета националних мањина, у поступку 
непосредних избора за чланове националних савета националних 
мањина, расписаних за 13. новембар 2022. године.

Члан 2.
Поједине изборне радње при спровођењу непосредних избора 

за чланове националних савета националних мањина расписаних 
за 13. новембар 2022. године, вршиће се према следећим обрасцима:

1. Одлука о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чла-
нове Националног савета (назив националне мањине) националне 
мањине – Образац НСНМ-1/22,

2. Гласачки листић за избор чланова Националног савета (назив 
националне мањине) националне мањине – Образац НСНМ-2/22,
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3. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије – 
Образац НСНМ-3/22,

4. Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места – 
Образац НСНМ-4/22,

5. Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања 
између Координатора Републичке изборне комисије и радног тела 
– Образац НСНМ-5/22,

6. Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања 
између радног тела и бирачког одбора – Образац НСНМ-6/22,

7. Записник о примопредаји изборног материјала после гласања 
између бирачког одбора и радног тела – Образац НСНМ-7/22,

8. Записник о примопредаји изборног материјала после гласања 
између радног тела и Координатора Републичке изборне комисије – 
Образац НСНМ-8/22,

9. Контролни формулар за логичко-рачунско слагање резултата 
гласања на бирачком месту – Образац НСНМ-9/22;

10. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања 
за избор чланова Националног савета (назив националне мањине) 
националне мањине – Образац НСНМ-10/22;

11. Записник о посматрачима рада бирачког одбора на спровођењу 
гласања на непосредним изборима за чланове националних савета 
националних мањина – Образац НСНМ-11/22;

12. Извештај о контроли записника о раду бирачког одбора на 
спровођењу гласања за избор чланова Националног савета (назив 
националне мањине) националне мањине – Образац НСНМ-12/22;

13. Уверење о избору за члана Националног савета (назив на-
ционалне мањине) националне мањине – Образац НСНМ-13/22.

Члан 3.
Обрасци из члана 2. ове одлуке, који су саставни део ове одлуке, 

утврђују се и објављују на српском језику и ћириличком писму.
У складу са чланом 42. Упутства за спровођење непосредних 

избора за чланове националних савета националних мањина, збирна 
изборна листа, гласачки листићи, образац записника о раду бирачког 
одбора и уверење о избору за члана Националног савета национал-
не мањине, за спровођење избора за чланове националних савета 
албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, буњевачке, египатске, 
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мађарске, румунске, русинске, словачке и чешке националне мањи-
не, штампају се, односно израђују двојезично, на српском језику и 
ћириличким писмом и на језику и писму националне мањине чији 
се национални савет бира.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на 

веб-презентацији Републичке изборне комисије.

02 Број: 013-1907/22
У Београду, 9. септембра 2022. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Димитријевић
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Образац НСНМ-1/22 

 На основу члана 79. став 1. Закона о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 – одлука 
УС, 55/14 и 47/18), 
 Републичка изборна комисија, на седници одржаној __________ 
2022. године донела је (дан и месец) 
  

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА 
_________________ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ  

 1. Овом одлуком утврђује се Збирна изборна листа кандидата за 
чланове Националног савета _______________ националне мањине, на 
изборима расписаним за 13. новембар 2022. године, која садржи све 
проглашене изборне листе према редоследу којим су проглашене, са 
личним именима свих кандидата за чланове националног савета и 
подацима о години њиховог рођења, занимању и пребивалишту, и то: 

1) ______________________________________________ 
(назив изборне листе) 

Ред. 
број Име и презиме Година 

рођења Занимање Пребивалиште 

1.     

(Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења, као и кандидате као под 1) 

 2. Ова одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике 
Србије“ и на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

Број: ____________ 
У Београду, ___________ 2022. године 
   (дан и месец) 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 ПРЕДСЕДНИК 

 М.П. ______________________ 
  (потпис) 

 ______________________ 
 (име и презиме)  
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Образац НСНМ-2/22 

Г Л А С А Ч К И   Л И С Т И Ћ  
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА 

______________ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

13. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 

1. _______________________________________________________________________ 
 (назив изборне листе) 

    ________________________________________ 
 (име и презиме првог кандидата са те изборне листе) 

(на исти начин унети називе свих изборних листа и првих кандидата на изборним листама, 
истим редоследом као на Збирној изборној листи) 

ГЛАСА СЕ САМО ЗА ЈЕДНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ,  
ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА ИСПРЕД НАЗИВА ТЕ ИЗБОРНЕ 

ЛИСТЕ. 

ГЛАСАЊЕ ЈЕ ТАЈНО И ОБАВЉА СЕ ИЗА ПАРАВАНА ЗА ГЛАСАЊЕ.  

НАКОН ШТО ПОПУНИ ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ, БИРАЧ ТРЕБА ДА ГА 
ПРЕСАВИЈЕ ТАКО ДА СЕ НЕ ВИДИ КАКО ЈЕ ПОПУЊЕН И ДА ГА ТАКО 

ПРЕСАВИЈЕНОГ УБАЦИ У ГЛАСАЧКУ КУТИЈУ. 

М. П. 
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Образац НСНМ-3/22 

НАПОМЕНА: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписују сви присутни 
чланови, односно заменици чланова бирачког одбора. 

К О Н Т Р О Л Н И   Л И С Т 
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ  

 За гласање на непосредним изборима за чланове националних савета 

националних мањина, расписаним за 13. новембар 2022. године, бирачки одбор на  

бирачком месту број ____ у општини/граду/________________________________________ 
 (назив општине / града) 
примио је гласачку кутију. 

 Провером је, у присуству бирача који је први дошао на бирачко место 

__________________________________________, уписаног у извод из бирачког списка 
 (име и презиме бирача) 

за гласање на изборима за чланове Националног савета _________________________  
 (назив националне мањине) 
националне мањине под редним бројем ____, утврђено да је гласачка кутија исправна, 

празна и погодна да обезбеди сигурност и тајност садржине гласачких листића. 

У _______________, _____________________ 2022. године, у ___________ часова 
 (место) (дан и месец) 

 БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО БИРАЧКИ ОДБОР 
 НА БИРАЧКО МЕСТО 

 _______________________ ____________________________________ 
 (потпис) (име и презиме и потпис  
  председника / заменика председника) 

 _______________________ 1.___________________________________ 
 (име и презиме) (име и презиме и потпис члана / заменика члана) 

  2.___________________________________ 
 (име и презиме и потпис члана / заменика члана) 

 3.___________________________________ 
 (име и презиме и потпис члана / заменика члана) 

 4.___________________________________ 
 (име и презиме и потпис члана / заменика члана) 
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Образац НСНМ-4/22 

НАПОМЕНА: Потврду попуњава бирачки одбор и потписује председник бирачког одбора пре 
одласка повереника бирачког одбора код бирача који гласа ван бирачког места. Бирач 
обавезно потписује потврду, коју повереници бирачког одбора враћају бирачком одбору. Ако 
ова потврда није потписана од стране бирача, сматраће се да бирач није гласао. 

П О Т В Р Д А 
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА 

Потврђује се да је 

_________________________________, 
(име и презиме) 

_________________________________ 
(ЈМБГ) 

са пребивалиштем у 

_________________________________ 
  (место) 

_____________________________________________ 
(адреса пребивалишта) 

уписан у извод из посебног бирачког списка  

за гласање на изборима за чланове Националног савета ________________________ 
 (назив  националне мањине) 

националне мањине, расписаним за 13. новембар 2022. године, 

на бирачком месту број _______, у општини/граду _______________________________ 
  (назив општине / града) 

под редним бројем ______ и да има изборно право. 

У______________________, _____________________ 2022. године 
 (место) (дан и месец) 

 БИРАЧ ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 

 ________________________ ________________________ 
 (потпис)  (потпис) 

 ________________________ ________________________ 
 (име и презиме) (име и презиме) 
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Образац НСНМ-5/22 

З А П И С Н И К 
 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ 
КООРДИНАТОРА РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И РАДНОГ ТЕЛА 

1. Координатор Републичке изборне комисије за _______________________________________  
 (назив управног округа / град Београд)  
Радном телу у општини/граду ___________________________ предаје изборни материјал  
 (назив општине / града)  

за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, 
 
расписаним за 13. новембар 2022. године, за ______ бирачких одбора у општини/граду 

(број) 
_____________________________, према следећем табеларном приказу: 

(назив општине / града) 

назив националне 
мањине чији се 

национални савет бира 

У К У П А Н   Б Р О Ј 
(по сваком националном савету који се бира у општини/граду) 

збирне изборне 
листе 

изводи из бирачког 
списка гласачки листићи записници о раду 

бирачког одбора 

албанска  
национална мањина 

    
ашкалијска  
национална мањина 

    
бошњачка  
национална мањина 

    
бугарска  
национална мањина 

    
буњевачка  
национална мањина 

    
влашка  
национална мањина 

    
грчка 
национална мањина 

    
египатска  
национална мањина 

    
мађарска  
национална мањина 

    
немачка  
национална мањина 

    
пољска  
национална мањина 

    
ромска 
национална мањина 

    
румунска  
национална мањина 

    
русинска 
национална мањина 

    
руска 
национална мањина 

    
словачка  
национална мањина 

    
словеначка 
национална мањина 

    
украјинска  
национална мањина 

    
чешка  
национална мањина 

    

2. Осим материјала означеног у тачки 1. овог записника, координатор Републичке изборне 
комисије предаје Радном телу и следећи изборни материјал:  

1) ________ 
(број) 

контролних листова за проверу исправности гласачке кутије; 
  

2) ________ 
(број) 

образаца Контролног формулара за логичко-рачунско слагање резултата 
гласања на бирачком месту; 
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3) ________ 
(број) 

образаца Записника о посматрачима рада бирачког одбора, у по шест 
примерака; 

4) ________ 
(број) 

образаца Записника о примопредаји изборног материјала пре гласања 
између радног тела и бирачког одбора, у по три примерка;  

5) ________ 
(број) 

образаца Записника о примопредаји изборног материјала после гласања 
између бирачког одбора и радног тела, у по четири примерка;  

6) ________ 
(број) 

народних застава Републике Србије; 
 

7) ________ 
(број) 

образаца потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места; 

8) ________ 
          (број) 

решења о образовању бирачког одбора; 

9) ________ 
  (број) 

образаца евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког 
одбора на бирачком месту, у по два примерка; 

10) ________ 
   (број) 

спискова представника предлагача изборних листа за надгледање рада 
бирачких одбора; 

11) ________ 
   (број) 

спискова представника домаћих и страних посматрача акредитованих за 
праћење рада бирачких одбора; 

12) ________ 
             (број) 

идентификационих картица за чланове бирачких одбора; 

13) ________ 
      (број) 

штипаљки за идентификационе картице; 

14) ________ 
      (број) 

гласачких кутија; 

15) ________ 
      (број) 

ознака гласачких кутија; 

16) ________ 
      (број) 

налепница за печаћење гласачких кутија; 

17) ________ 
      (број) 

врећа за одлагање изборног материјала; 
  

18) ________ 
      (број) 

сигурносних затворница за печаћење врећа за одлагање изборног 
материјала након предаје изборног материјала бирачком одбору пре 
гласања (беле); 

19) ________ 
     (број) 

сигурносних затворница за печаћење врећа за одлагање изборног 
материјала након примопредаје изборног материјала између бирачког 
одбора и радног тела после гласања (плаве); 

20) ________ 
     (број) 

налепница за обележавање врећа за одлагање изборног материјала; 
 

21) ________ 
    (број) 

ознака бирачких места; 

22) ________ 
    (број) 

информативних постера за бираче;  

23) ________ 
    (број) 

приручника; 

24) ________ 
    (број) 

коверата за паковање гласачких листића; 
 

25) ________ 
    (број) 

налепница за печаћење коверти са гласачким листићима и потврдама о 
изборном праву за гласање ван бирачког места; 

26) ________ 
    (број) 

паравана за обезбеђивање тајности гласања; 
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27) ________ 
(број) 

УВ лампи; 

28) ________ 
(број) 

спрејова за обележавање прста бирача. 

НАПОМЕНА: Уколико материјал из подтачке 7) ове тачке не буде довољан, Радно тело га 
умножава у потребном броју примерака. Материјал из подтач. 10) и 11) Радно тело предаје 
општинској/градској управи која га умножава у потребан број примерака, за сваки бирачки одбор. 

3. Радно тело је примило материјал из тач. 1. и 2. овог записника, изузев изборног материјала 
из тачке/подтач. ___________________________________________________. 

4. Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници предлагача 
изборних листа: 

1) _________________________________________________ - _______________________________________________, 
 (назив предлагача изборне листе) (име и презиме представника) 

______________________________________________________________________________________________ 
(место и адреса пребивалишта представника) 

2) _________________________________________________ - _______________________________________________. 
 (назив предлагача изборне листе) (име и презиме представника) 

______________________________________________________________________________________________ 
(место и адреса пребивалишта представника) 

5. Представници предлагача изборних листа ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на 
примопредају изборног материјала (заокружити одговарајућу опцију). 

Примедбе су: 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

6. Примопредаји су присуствовали следећи акредитовани представници посматрача: 

1) _________________________________________________ - ________________________________________, 
 (име и презиме представника посматрача) (назив посматрача) 

2) _________________________________________________ - ________________________________________. 
 (име и презиме представника посматрача) (назив посматрача) 

7. Овај записник је сачињен у три истоветна примерка, од којих је један код координатора 
Републичке изборне комисије, други код Радног тела, а трећи код општинског/градског органа 
управе. 

У ___________________, ________________ 2022. године у _________ часова. 
 (место) (дан и месец) 

  За Републичку изборну 
 За Радно тело комисију 

 
 _______________________ ______________________ 
 (потпис) (потпис) 

 
 _______________________ ______________________ 
 (име и презиме) (име и презиме) 
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Образац НСНМ-6/22 

З А П И С Н И К 
 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА  

ИЗМЕЂУ РАДНОГ ТЕЛА И БИРАЧКОГ ОДБОРА  

1. Радно тело предаје бирачком одбору на бирачком месту број ______ на територији општине/града  

_____________________________________, изборни материјал за спровођење непосредних избора 
 (назив општине / града) 

за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 13. новембар 2022. године, 

према следећем табеларном приказу: 

назив националне 
мањине чији се 

национални савет бира 

УКУПАН   БРОЈ 
(по сваком националном савету који се бира у општини/граду) 

збирне изборне 
листе 

изводи из бирачког 
списка гласачки листићи записници о раду 

бирачког одбора 

албанска  
национална мањина 

    
ашкалијска  
национална мањина 

    
бошњачка  
национална мањина 

    
бугарска  
национална мањина 

    
буњевачка  
национална мањина 

    
влашка  
национална мањина 

    
грчка 
национална мањина 

    
египатска  
национална мањина 

    
мађарска  
национална мањина 

    
немачка  
национална мањина 

    
пољска  
национална мањина 

    
ромска 
национална мањина 

    
румунска  
национална мањина 

    
русинска 
национална мањина 

    
руска 
национална мањина 

    
словачка  
национална мањина 

    
словеначка 
национална мањина 

    
украјинска  
национална мањина 

    
чешка  
национална мањина 

    

2. Осим материјала означеног у тачки 1. овог записника, Радно тело предаје бирачком одбору и 
следећи изборни материјал: 

1)  Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 

 2) ______ контролних формулара за логичко-рачунско слагање резултата гласања на бирачком месту; 
  (број) 
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3)  Образац Записника о посматрачима рада бирачког одбора, у шест примерака; 

4)  Народну заставу Републике Србије; 

 5) ______ образаца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места, 
  (број) 

6)  Решење о образовању бирачког одбора; 

7)  Образац евиденција о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора на бирачком 
месту, у два примерка; 

8) ______ спискова представника предлагача изборних листа за надгледање рада бирачких 
            (број)   одбора;  
9) ______ спискова представника домаћих и страних посматрача акредитованих за праћење 
 (број)   рада бирачких одбора;  
10) ______ идентификационих картица за чланове бирачких одбора; 

  (број) 

11) ______ штипаљки за идентификационе картице; 
  (број) 

12) Гласачку кутију; 

13) Ознаку гласачке кутије; 

14) две налепнице за печаћење гласачке кутије; 

15) две ознаке бирачког места; 

16) _______ информативних постера за бираче; 
  (број) 

17)  Приручник; 

 18) _______ коверата за паковање после гласања гласачких листића и потврда о изборном  
  (број) праву за гласање  ван бирачког места, после гласања;   

19) _______ налепница за печаћење коверти са гласачким листићима и потврдама о изборном
 (број)     праву за гласање ван бирачког места;  

20) _______ паравана за обезбеђивање тајности гласања; 
  (број) 

21) два спреја за обележавање прста бирача; 

22) две УВ лампе; 

23) батерије за УВ лампе; 

24) прибор за писање (оловке и маркер); 

25) остали материјал (маказе, селотејп, јемственик, лењир, папир за писање и др). 

НАПОМЕНА: Резерве из подтач. 21), 22) и 23) ове тачке налазиће се код Радног тела и по 
потреби се могу добити у току гласања. 

3. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен из тач. 1 и 2. овог записника, изузев 
изборног материјала из тачке/подтач. ___________________________________________________. 

4. По обављеној примопредаји, бирачки одбор је, у присуству представника Радног тела, 
примљени изборни материјал, изузев маказа, ставио у врећу за одлагање изборног материјала, 
на коју је залепљена налепница за обележавање вреће са изборним материјалом на коју су 
уписани назив општине/града и број бирачког места. 

Након тога, врећа је запечаћена белом сигурносном затворницом са серијским бројем 

________________________________________ 
(уписати серијски број са сигурносне затворнице) 
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5. Примопредаји су присуствовали следећи представници предлагача изборних листа: 

1) _________________________________________________ - _____________________________________________, 
 (назив предлагача изборне листе) (име и презиме представника) 

______________________________________________________________________________________________ 
(место и адреса пребивалишта представника) 

2) _________________________________________________ - _____________________________________________, 
 (назив предлагача изборне листе) (име и презиме представника) 

______________________________________________________________________________________________ 
(место и адреса пребивалишта представника) 

6. Представници предлагача изборних листа ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на примопредају 
изборног материјала (заокружити одговарајућу опцију). 

Примедбе су: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

7. Примопредаји су присуствовали следећи акредитовани представници посматрача: 

1) _________________________________________________ - _____________________________________________, 
 (име и презиме представника посматрача) (назив посматрача) 

2) _________________________________________________ - ________________________________________. 
 (име и презиме представника посматрача) (назив посматрача) 

8. Записник је сачињен у три истоветна примерка, од којих је један код Радног тела, други код 
бирачког одбора и трећи код општинског/градског органа управе. 

 
У ___________________, _________________ 2022. године у _________ часова. 

 (место) (дан и месец) 

 Председник бирачког одбора За Радно тело 

 _______________________ ______________________ 
 (потпис) (потпис) 

 _______________________ ______________________ 
 (име и презиме) (име и презиме) 

 Присутни чланови бирачког одбора:  

 1. ________________________  
   

 2. ________________________  
   

  3. _________________________ 

 

  4. _________________________ 
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Образац НСНМ-7/22 

З А П И С Н И К 
 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ 

БИРАЧКОГ ОДБОРА И РАДНОГ ТЕЛА 

1. Бирачки одбор за бирачко место број _____ у општини/граду _______________________________, 
 (назив општине / града) 
предаје Радном телу у општини/граду ________________________________ изборни материјал са 

(назив општине / града) 
гласања на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, према  

следећем табеларном приказу: 

Назив националне 
мањине чији се 

национални савет 
бира 

 Записник 
о раду 

бирачког 
одбора 

Извод из 
бирачког 
списка 

Запечаћене коверте са гласачким листићима 

Запечаћен 
коверат са 

потврдама о 
изборном 

праву 
Неупотребљени 
гласачки листићи  

Неважећи 
гласачки 
листићи 

Важећи 
гласачки 
листићи 

 

албанска  
национална мањина 

      

ашкалијска  
национална мањина 

      

бошњачка  
национална мањина 

      

бугарска  
национална мањина 

      

буњевачка  
национална мањина 

      

влашка  
национална мањина 

      

грчка 
национална мањина 

      

египатска  
национална мањина 

      

мађарска  
национална мањина 

      

немачка  
национална мањина 

      

пољска 
национална мањина 

      

ромска 
национална мањина 

      

румунска  
национална мањина 

      

русинска 
национална мањина 

      

руска 
национална мањина 

      

словачка  
национална мањина 

      

словеначка 
национална мањина 

      

украјинска  
национална мањина 

      

чешка  
национална мањина 
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2. Осим материјала означеног у тачки 1. овог записника, бирачки одбор предаје Радном телу и следећи 
изборни материјал: 

1) запечаћени коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 

2) записник о посматрачима рада бирачког одбора; 

3) један примерак попуњеног обрасца евиденције о присуству чланова и заменика чланова 
бирачког одбора на бирачком месту; 

4) сигурносну затворницу коришћену за печаћење вреће са изборним материјалом приликом 
примопредаје изборног материјала између Радног тела и бирачког одбора пре гласања. 

НАПОМЕНА: Радно тело треба да обрати пажњу да на ковертама у којима се налазе гласачки листићи 
(важећи, неважећи и неупотребљени) и потврде о изборном праву бирача који су гласали ван бирачког 
места буду исписани назив општине/града, број бирачког места, назив националне мањине и назив 
материјала који је у коверти. 

3. Радно тело је примило изборни материјал назначен у тач. 1. и 2. овог записника, изузев изборног 
материјала из тачка /подтачке ________________________________________________________. 

4. Након примопредаје, Радно тело је, у присуству чланова бирачког одбора, коверте у којима се 
налазе контролни лист за проверу исправности гласачке кутије и гласачки листићи (важећи, неважећи и 
неупотребљени) и сигурносну затворницу коришћену за печаћење вреће са изборним материјалом 
приликом примопредаје изборног материјала између Радног тела и бирачког одбора пре гласања 
ставило у врећу за одлагање изборног материјала, коју је запечатила плавом сигурносном затворницом 
са серијским бројем 

______________________________________________________________ 
(уписати серијски број са сигурносне затворнице) 

НАПОМЕНА: Радно тело треба да обрати пажњу на то да свака врећа са изборним материјалом буде 
обележена налепницом на којој су уписани назив општине/града и број бирачког места. Ако 
налепница недостаје, Радно тело треба да наведене податке упише на врећу. 

5. Бирачки одбор предао је општинском/градском органу управе: 

1) гласачку кутију; 

2) _______ спрејова за обележавање прста бирача; 
 (број) 

3) _______ паравана за обезбеђивање тајности гласањa; 
 (број) 

4) _______ УВ лампе; 
 (број) 

5) један примерак попуњеног обрасца евиденције о присуству чланова и заменика чланова 
бирачког одбора на бирачком месту, 

6) _______ идентификационих картица чланова бирачког одбора и штипаљки за идентификационе
 (број) картице; 

7) прибор за писање и др. 

6. Примопредаји су присуствовали следећи представници предлагача изборних листа: 

1) _________________________________________________ - _______________________________________________, 
 (назив предлагача изборне листе) (име и презиме представника) 

______________________________________________________________________________________________ 
(место и адресa пребивалишта представника) 
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2) _________________________________________________ - _______________________________________________, 

 (назив предлагача изборне листе) (име и презиме представника) 

______________________________________________________________________________________________ 
(место и адресa пребивалишта представника) 

7. Представници предлагача изборних листа ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на примопредају 
изборног материјала (заокружити одговарајућу опцију). 

Примедбе су: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

8. Примопредаји су присуствовали следећи акредитовани представници посматрача: 

1) _________________________________________________ - ________________________________________________, 
 (име и презиме представника посматрача) (назив посматрача) 

2) _________________________________________________ - ________________________________________________. 
 (име и презиме представника посматрача) (назив посматрача) 

9. Напомене Радног тела: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

10. Овај записник је сачињен у четири истоветна примерка, од којих су два код Радног тела, један код 
бирачког одбора и један код општинског/градског органа управе. 

У ___________________, ___________________ 2022. године у _________ часова. 
 (место) (дан и месец) 

 Председник бирачког одбора За Радно тело 

 _______________________ ______________________ 
 (потпис) (потпис) 

 _______________________ ______________________ 
 (име и презиме) (име и презиме) 

 Присутни чланови бирачког одбора: За општински/градски орган управе 

 1. _______________________ ______________________ 
  (потпис) 

 2. _______________________ ______________________ 
  (име и презиме) 

 3. ________________________ 

 4. ________________________ 
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Образац НСНМ-8/22 

З А П И С Н И К 
 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ 

РАДНОГ ТЕЛА И КООРДИНАТОРА РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 1. Радно тело предаје координатору Републичке изборне комисије за 

 __________________________________________ изборни материјал од ______ бирачких одбора 
 (назив управног округа / град Београд)  (број) 

у општини/граду _______________________________, након спроведеног гласања на непосредним 

изборима за чланове националних савета националних мањина, према следећем табеларном  

приказу: 

назив националне мањине чији 
се национални савет бира 

У К У П А Н   Б Р О Ј 
(по сваком националном савету који се бира у општини/граду) 

 Записник о раду 
бирачког одбора 

Извод из бирачког 
списка 

Коверат са потврдама о 
изборном праву 

албанска  
национална мањина 

   

ашкалијска  
национална мањина 

   

бошњачка  
национална мањина 

   

бугарска  
национална мањина 

   

буњевачка  
национална мањина 

   

влашка  
национална мањина 

   

грчка 
национална мањина 

   

египатска  
национална мањина 

   

мађарска  
национална мањина 

   

немачка  
национална мањина 

   

пољска  
национална мањина 

   

ромска 
национална мањина 

   

румунска  
национална мањина 

   

русинска 
национална мањина 

   

руска 
национална мањина 

   

словачка  
национална мањина 

   

словеначка национална мањина    
украјинска  
национална мањина 

   

чешка  
национална мањина 

   

 2. Осим материјала означеног у тачки 1. овог записника, Радно тело предаје 
координатору Републичке изборне комисије и: 

1) _________ врећа са изборним материјалом запечаћених сигурносном затворницом; 
 (број) 
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2) _________ записника о посматрачима рада бирачког одбора; 
 (број) 

3) _________ примерака Записника о примопредаји изборног материјала после гласања  
 (број) између бирачког одбора и Радног тела; 

4) _________ попуњених образаца евиденције о присуству чланова и заменика чланова 
 (број) бирачког одбора на бирачком месту. 

 3. Координатор Републичке изборне комисије примио је изборни материјал 
назначен у тач. 1. и 2. овог записника, изузев изборног материјала из тачке/подтачке 
__________________________________. 

 4. Приликом примопредаје изборног материјала, координатор Републичке 
изборне комисије је, у присуству радног тела, ПРОВЕРАВАО – НИЈЕ ПРОВЕРАВАО вреће са 
изборним материјалом (заокружити одговарајућу опцију). 

У случају да је координатор Републичке изборне комисије проверавао садржај врећа са 
изборним материјалом: Отпечаћене су вреће са изборним материјалом са бирачких места бр.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

Након провере садржаја врећа са изборним материјалом са наведених бирачких места, вреће 
су, у присуству Радног тела, поново запечаћене сигурносним затворницама са серијским 
бројевима: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 (навести прво редни број бирачког места, па серијски број сигурносне затворнице) 

 5. Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници 
предлагача изборних листа: 

1) _________________________________________________ - ________________________________________, 
 (назив предлагача изборне листе) (име и презиме представника) 

______________________________________________________________________________________________ 
(место и адреса пребивалишта представника) 

2) _________________________________________________ - ________________________________________, 
 (назив предлагача изборне листе) (име и презиме представника) 

______________________________________________________________________________________________ 
(место и адреса пребивалишта представника) 

 6. Представници предлагача изборних листа ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ 
примедбе на примопредају изборног материјала (заокружити одговарајућу опцију). 

Примедбе су: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 7. Примопредаји су присуствовали следећи акредитовани представници 
посматрача: 

1) _________________________________________________ - _____________________________________________, 
 (име и презиме представника посматрача) (назив посматрача) 

2) _________________________________________________ - _____________________________________________. 
 (име и презиме представника посматрача) (назив посматрача) 

 8. Напомене координатора Републичке изборне комисије: ____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

 9. Овај записник је сачињен у три истоветна примерка, од којих је један код 
координатора Републичке изборне комисије, други код Радног тела, а трећи код 
општинског/градског органа управе. 

У ___________________, ________________ 2022. године у _________ часова. 
 (место) (дан и месец) 

 
За Радно тело 

_______________________ 
(потпис) 

 
_______________________ 

(име и презиме) 

 За Републичку изборну 
комисију 

_______________________ 
(потпис) 

 
_______________________ 

(име и презиме) 
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Образац НСНМ-9/22 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Републичка изборна комисија                         

Непосредни избори за чланове националних савета 
националних мањина, 13. новембар 2022. године 

КОНТРОЛНИ ФОРМУЛАР 
ЗА ЛОГИЧКО-РАЧУНСКО СЛАГАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ 

МЕСТУ 

 
ВАЖНО: Овај формулар се попуњава за сваку националну мањину посебно,  

пре него што се резултати гласања упишу  
у Записник о раду бирачког одбора (Образац НСНМ-10/22) 

 

Назив националне мањине: _______________________________ 

Број бирачког места: __________ 

Назив општине / града: __________________________________________________________ 

 

4. 
БРОЈ УКУПНО УПИСАНИХ БИРАЧА:  

 (према изводу из посебног бирачког списка и евентуалном списку накнадних 
промена у посебном бирачком списку) 

13.1. 

БРОЈ БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ: 
(збир броја бирача који су се потписали у изводу из посебног бирачког списка и 
евентуалном списку накнадних промена у посебном бирачком списку и броја напомена у 
изводу из посебног бирачког списка и евентуалном списку накнадних промена у посебном 
бирачком списку за бираче који су гласали ван бирачког места) 

 

13.2. БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:  

13.3. БРОЈ НЕУПОТРЕБЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:  

13.4. БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ:  

13.5. БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:  

13.6. БРОЈ ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:  
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13.7. БРОЈ ГЛАСОВА ДАТИХ ЗА СВАКУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ 

Редни 
број Назив изборне листе Број гласова које је 

добила изборна листа 

1.  
   

 (навести све изборне листе, према њиховом редоследу на гласачком листићу)   

УПУТСТВО за логичко-рачунску контролу утврђених резултата 
гласања унетих у овај формулар 
 
Рачунско слагање података о бирачима 
Број бирача који су гласали (рубрика 13.1.) једнак је збиру броја бирача који су потписани у 
изводу из посебног бирачког списка и у евентуалном списку накнадних промена у посебном 
бирачком списку, ако је достављен уз извод из посебног бирачког списка и броја напомена 
(уместо потписа бирача) у изводу из посебног бирачког списка и списку накнадних промена у 
посебном бирачком списку о бирачима који су гласали ван бирачког места. 
Број бирача који су гласали (рубрика 13.1.) може бити само једнак или мањи од броја бирача 
уписаних у извод из посебног бирачког списка и списак накнадних промена у посебном бирачком 
списку (тачка 4.) 

Рачунско слагање података о бирачима 
Број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији (рубрика 13.4.) може бити само једнак или 
мањи од броја бирача који су гласали (рубрика 13.1.). 

Рачунско слагање података о гласачким листићима и гласовима 
Број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији (рубрика 13.4.) мора да буде једнак збиру: 
броја неважећих гласачких листића (рубрика 13.5.) и броја важећих гласачких листића (рубрика 
13.6.). 
Број примљених гласачких листића (рубрика 13.2.) може бити само већи или једнак збиру броја 
неупотребљених гласачких листића (рубрика 13.3.) и броја гласачких листића који се налазе у 
гласачкој кутији (рубрика 13.4.). 
Број важећих гласачких листића (рубрика 13.6.) треба да буде једнак збиру бројева гласова које су 
добиле све изборне листе (табела у рубрици 13.7.). 

НАПОМЕНА 1: Број укупно уписаних бирача (тачка 4.) обавезно треба да буде уписан. 
Обратити пажњу на то да се приликом утврђивања укупног броја уписаних бирача узме у 
обзир и евентуални списак накнадних промена у посебном бирачком списку. У случају да уз 
извод из посебног бирачког списка постоји и списак накнадних промена у посебном бирачком 
списку, обратити пажњу на то да ли у том списку постоје само уписи или само брисања или и 
уписи и брисање бирача из посебног бирачког списка. 
НАПОМЕНА 2: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије не сме се убрајати у 
гласачке листиће. 
НАПОМЕНА 3: У случају да неки бирачки одбор залепи један гласачки листић на гласачку 
кутију, тај гласачки листић након гласања треба да се врати међу неупотребљене гласачке 
листиће. 
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НАПОМЕНА 4: У случају да бирач који је гласао ван бирачког места није потписао потврду о 
изборном праву за гласање ван бирачког места или та потврда недостаје, бирачки одбор 
треба да гласачки листић (који је у запечаћеној коверти) тог бирача уброји у неупотребљене 
гласачке листиће. 

УПУТСТВО за поступање након логичко-рачунске контроле 
исправности резултата унетих у овај формулар 

• Ако се логичко-рачунском контролом утврди да су подаци о резултатима гласања 
(рубрике 13.1. до 13.7. овог формулара) исправни, те податке треба ЧИТКО преписати 
у Записник о раду бирачког одбора (Образац НСНМ-10/22). 

• Ако се логичко-рачунском контролом утврди да у подацима о резултатима постоје 
грешке, треба поново извршити логичко-рачунску контролу, па ако и даље има грешака, 
треба поново утврдити резултате гласања. 

• Ако се неки податак из рубрика 13.1. до 13.7. овог формулара погрешно препише у 
Записник о раду бирачког одбора, тај податак НЕ ТРЕБА ПРЕПРАВЉАТИ, већ га треба 
прецртати и поред њега уписати исправан. Особа која је извршила корекцију треба да 
се потпише поред исправног податка. 

Најчешће формалне неправилности у Записнику о раду бирачког одбора 
• Нису потписала најмање три члана бирачког одбора. 
• Није потпун – недостаје нека страна. 
• Записник је копија/фотокопија. 
• Записник је имао исправку (рубрике од 13.1. до 13.7) поред које није било потписа, 

како би се видело ко је исправку извршио. 

Како треба да изгледа исправно попуњен и уредан Записник о раду бирачког 
одбора 

• Све тачке и рубрике Записника треба да буду попуњене. 
• Ако поједине рубрике Записника немају податке за уписивање, уписује се нула (0) 

или повлака (-).  
• Записник мора бити читко попуњен. 
• Записник нема логичко-рачунску грешку. 
• Записник је потписан од стране чланова бирачког одбора. 
• Записник је потпун – има све потребне стране. 
• Записник је оригинал, а не копија. 
• Записник је имао логичко-рачунску исправку поред које стоји потпис лица које је 

исправку извршило. 
 
АКО БИРАЧКИ ОДБОР ИМА БИЛО КАКВУ ДИЛЕМУ ОКО УТВРЂИВАЊА 
РЕЗУЛТАТА ИЗ ОВОГ КОНТРОЛНОГ ФОРМУЛАРА, ОБАВЕЗНО ТРЕБА ДА СЕ 
КОНСУЛТУЈЕ СА РАДНИМ ТЕЛОМ. 
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З А П И С Н И К 
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА 

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА 
___________________ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

I. ПРЕ ОТВАРАЊА БИРАЧКОГ МЕСТА 

1. Број бирачког места  

2. Назив општине / града  

3. Датум одржавања гласања  

4. 
БРОЈ УКУПНО УПИСАНИХ БИРАЧА: 
(према изводу из посебног бирачког списка и евентуалном 
списку накнадних промена у посебном бирачком списку) 

 

5. 
Да ли је изборни материјал потпун и исправан, да 
ли је бирачко место уређено на начин којим се 
обезбеђује тајност гласања и да ли гласање може 
да почне? 

ДА НЕ 

5.1. Ако нешто од примљеног изборног материјала 
недостаје, навести шта недостаје  

II. ТОК  ГЛАСАЊА 

6. Време отварања бирачког места  

6.1. Ако бирачко место није отворено у 7.00 часова, 
навести разлог каснијег времена отварања 

 

7. Име и презиме бирача који је први дошао на 
бирачко место 

 

8. 
Број под којим је бирач који је први дошао на 
бирачко место уписан у извод из бирачког списка 
______________________ националне мањине 

 

9. 
Контролни лист, који су потписали чланови бирачког 
одбора и бирач који је први дошао на бирачко место, 
убачен је у гласачку кутију, која је одмах запечаћена 
налепницом, у присуству првог бирача 

ДА НЕ 

10. Да ли је било прекида гласања на бирачком месту? ДА НЕ 

10.1. Ако је било прекида гласања на бирачком месту, 
колико је трајао прекид гласања 
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10.2. Разлог прекида гласања  

11. Време затварања бирачког места  

12. Да ли је у гласачкој кутији пронађен контролни 
лист? ДА НЕ 

12.1. 
Ако је у гласачкој кутији пронађен контролни 
лист, да ли је контролни лист потписан од стране 
првог бирача који је дошао на бирачко место и 
најмање једног члана бирачког одбора 

ДА НЕ 

III. РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА 

13.1. 

БРОЈ БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ: 
(збир броја бирача који су се потписали у изводу из посебног бирачког списка и 
евентуалном списку накнадних промена у посебном бирачком списку и броја 
напомена у изводу из посебног бирачког списка и евентуалном списку накнадних 
промена у посебном бирачком списку за бираче који су гласали ван бирачког места) 

 

13.2. БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 

 

13.3. БРОЈ НЕУПОТРЕБЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 
 

13.4. БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ: 
 

13.5. БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 
 

13.6. БРОЈ ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 
 

13.7. БРОЈ ГЛАСОВА ДАТИХ ЗА СВАКУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ 

Редни 
број Назив изборне листе 

Број гласова 
које је добила 

изборна листа 

1.  
 

 (Навести све изборне листе, према њиховом редоследу на гласачком листићу)  
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IV. ДРУГЕ ЧИЊЕНИЦЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ТОК ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 

14. Број бирача који су гласали уз помоћ другог 
лица (помагача) 

 

15. Број бирача који су гласали ван бирачког места  

15.1. Број попуњених и потписаних потврда о 
изборном праву за гласање ван бирачког места  

15.2. 
Повереници бирачког одбора који су спровели 
гласање ван бирачког места 
(навести имена и презимена) 

1. 

2. 

3. 

16. 
Да ли су на бирачком месту били присутни 
представници домаћих и/или страних 
посматрача? 

ДА НЕ 

16.1. 
Ако су били присутни представници домаћих 
и/или страних посматрача, попуњен је 
образац записника о посматрачима рада 
бирачог одбора 

ДА НЕ 

17. Да ли су на бирачком месту били присутни 
представници предлагача изборних листа? ДА НЕ 

17.1. 
Ако су били присутни представници 
предлагача изборних листа, навести њихова 
имена и презимена и назив изборне листе коју 
су представљали 

 

18. 
Да ли су представници предлагача изборних 
листа имали примедбе на спровођење гласања 
на бирачком месту? 

ДА НЕ 

18.1. 

Ако је неки представник предлагача изборне 
листе имао примедбе на спровођење гласања, 
навести његово име и презиме и примедбе 
(обимније примедбе се могу навести у посебном прилогу 
који се прилаже уз овај записник) 

 

19. 
Да ли су чланови бирачког одбора имали 
примедбе на спровођење гласања на бирачком 
месту? 

ДА НЕ 
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19.1. 

Ако је неки члан бирачког одбора имао 
примедбе на спровођење гласања, навести 
његово име и презиме и примедбе 
(обимније примедбе се могу навести у посебном прилогу 
који се прилаже уз овај записник) 

 

20. 

Напомене бирачког одбора, ако се на бирачком 
месту десио догађај од значаја, односно утицаја 
на гласање 
(обимније напомене се могу навести у посебном прилогу 
који се прилаже уз овај записник) 

 

21. 
Примерци овог записника уручени су следећим 
лицима: 
(навести име и презиме лица којем је уручен примерак 
записника) 

1. 

2. 

3. 

4. 

V. БИРАЧКИ ОДБОР 

Функција Име и презиме Потпис 

ПРЕДСЕДНИК   

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА 

  

ЧЛАН   

ЗАМЕНИК ЧЛАНА   

(навести све чланове и заменике чланова бирачког одбора) 

Датум и време завршетка рада 
бирачког одбора 
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З А П И С Н И К 
О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА НА НЕПОСРЕДНИМ ИЗБОРИМА  
ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

 1. На бирачком месту број ____, ____________________________________________________ 
 (назив бирачког места) 

 у општини / граду ________________________________________________________________ 
(назив општине / града) 

приликом спровођења гласања на непосредним изборима за чланове националних савета 

националних мањина 13. новембра 2022. године, били су присутни следећи представници 

домаћих и страних посматрача: 

1) _____________________________________1, испред __________________________________ 
(име и презиме представника домаћег / страног посматрача)  (назив организације – домаћег / страног посматрача) 

који је на бирачко место дошао у __________ часова, а бирачко место напустио у __________ 
часова. 

Представник посматрача ИМАО ЈЕ – НИЈЕ ИМАО ПРИМЕДБИ на поступак спровођења 
гласања на бирачком месту. 
ПРИМЕДБЕ на поступак спровођења гласања на бирачком месту су следеће: 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(примедбе уписује представник посматрача пре напуштања бирачког места, шири текст се може навести у посебном прилогу, 

који је саставни део овог записника, што се констатује у овом делу записника) 

________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис представника посматрача) 

2) _____________________________________, испред ___________________________________ 
(име и презиме представника домаћег / страног посматрача)  (назив организације – домаћег / страног посматрача) 

који је на бирачко место дошао у __________ часова, а бирачко место напустио у __________ 
часова. 

Представник посматрача ИМАО ЈЕ – НИЈЕ ИМАО ПРИМЕДБИ на поступак спровођења 
гласања на бирачком месту. 
ПРИМЕДБЕ на поступак спровођења гласања на бирачком месту су следеће: 
_______________________________________________________________________________ 

                                                           
1 Ако је на бирачком месту било присутно више представника истог посматрача, сваки се уписује у посебну 
тачку овог записника. 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(примедбе уписује представник посматрача пре напуштања бирачког места, шири текст се може навести у посебном прилогу, 

који је саставни део овог записника, што се констатује у овом делу записника) 

________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис представника посматрача) 

3) _____________________________________, испред ___________________________________ 
(име и презиме представника домаћег / страног посматрача)  (назив организације – домаћег / страног посматрача) 

који је на бирачко место дошао у __________ часова, а бирачко место напустио у __________ 
часова. 

Представник посматрача ИМАО ЈЕ – НИЈЕ ИМАО ПРИМЕДБИ на поступак спровођења 
гласања на бирачком месту. 
ПРИМЕДБЕ на поступак спровођења гласања на бирачком месту су следеће: 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(примедбе уписује представник посматрача пре напуштања бирачког места, шири текст се може навести у посебном прилогу, 

који је саставни део овог записника, што се констатује у овом делу записника) 

________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис представника посматрача) 

4) _____________________________________, испред ___________________________________ 
(име и презиме представника домаћег / страног посматрача)  (назив организације – домаћег / страног посматрача) 

који је на бирачко место дошао у __________ часова, а бирачко место напустио у __________ 
часова. 

Представник посматрача ИМАО ЈЕ – НИЈЕ ИМАО ПРИМЕДБИ на поступак спровођења 
гласања на бирачком месту. 
ПРИМЕДБЕ на поступак спровођења гласања на бирачком месту су следеће: 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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3 
  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(примедбе уписује представник посматрача пре напуштања бирачког места, шири текст се може навести у посебном прилогу, 

који је саставни део овог записника, што се констатује у овом делу записника) 

________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис представника посматрача) 

2. Овај записник је сачињен у шест истоветних примерака, од којих се први (оригинални) и 

други прилажу уз први (оригинални) примерак Записника о раду бирачког одбора на 
спровођењу гласања на изборима за чланове националног савета националне мањине, 

док се преостала четири примерка уручују представницима посматрача присутним приликом 

завршетка рада бирачког одбора. 

 _______________________________ 
 (потпис) 

 ____________________________________________ 
  (име и презиме председника / заменика председника бирачког одбора) 
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Образац НСНМ-12/22 

И З В Е Ш Т А Ј 
О КОНТРОЛИ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА  

НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА 
 ______________________ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ  

 

1. Представници бирачког одбора на бирачком месту број _______ у општини/граду 

_________________________, Радног тела и Републичког завода за статистику, увидом у 

Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања за избор чланова Националног 

савета _____________________ националне мањине 13. новембра 2022. године, утврдили 
су (неопходно је заокружити одговарајућу опцију): 

1) да НЕ ПОСТОЈЕ грешке у попуњавању Записника и да су резултати гласања 
логичко-рачунски ИСПРАВНИ 

2) да ПОСТОЈИ грешка у попуњавању Записника односно да резултати гласања 
логичко-рачунски НИСУ ИСПРАВНИ (описати констатовану грешку, односно недостатке):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

2. У случају да резултати гласања нису логичко-рачунски исправни услед очигледне 
омашке у попуњавању Записника о раду бирачког одбора (лака грешка), представници 
бирачког одбора и Радног тела су утврдили да се грешке у попуњавању Записника о раду 
бирачког одбора могу исправити решењем о исправљању записника о раду бирачког 
одбора, тако што ће се (описати предлог за исправљање грешке, односно недостатка): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

3. У случају да резултати гласања нису логичко-рачунски исправни услед грубе логичко-
рачунске грешке (тешка грешка), представници бирачког одбора и Радног тела су, на 
основу увида у изборни материјал, констатовали да се не слажу садржина изборног 
материјала и Записник о раду бирачког одбора у следећем (навести у чему се састоји 
неслагање): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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у складу с чим су констатовали (неопходно је заокружити одговарајућу опцију): 

1) да се уочена грешка односно недостатак може исправити решењем о исправљању 
Записника о раду бирачког одбора, тако што ће се (описати предлог за исправљање грешке, 
односно недостатка): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

2) да се уочена грешка односно недостатак не може исправити тако да Републичка 
изборна комисија треба да донесе решење којим се констатује да се на одређеном 
бирачком месту не могу утврдити резултати гласања, односно решење којим се поништава 
гласање на бирачком месту. 

4. КОНСТАТУЈЕ СЕ да према Записнику о раду бирачког одбора, чланови бирачког 
одбора ЈЕСУ – НИСУ имали примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком 
месту (неопходно је заокружити одговарајућу опцију). 

5. КОНСТАТУЈЕ СЕ да према Записнику о посматрачима рада бирачког одбора, 
представници посматрача ЈЕСУ – НИСУ имали примедбе на поступак спровођења 
гласања на бирачком месту (неопходно је заокружити одговарајућу опцију). 

У ___________________, ____________________ 2022. године, у _________ часова. 
 (место) (дан и месец) 

   Чланови бирачког одбора Чланови Радног тела  Представник Републичког 
завода за статистику 

   
_________________________ _________________________ _________________________ 

(потпис) (потпис) (потпис) 
   
_________________________ _________________________ _________________________ 

(име и презиме) (име и презиме) (име и презиме) 

   
_________________________ _________________________  

(потпис) (потпис)  
   

_________________________ _________________________  
(име и презиме) (име и презиме)  

   
_________________________   

(потпис)   
   

_________________________   
(име и презиме)   
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Образац НСНМ-13/22 

У В Е Р Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА 
____________________ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ  

Потврђује се да је _____________________________, _________________________, 
 (име и презиме) (занимање) 
 
из ______________________________________, ЈМБГ __________________________,  
 (пребивалиште и адреса стана) (јединствени матични број грађана) 

 
изабран/изабрана за члана Националног савета _____________________  
 (назив националне мањине) 
 
националне мањине, са Изборне листе _________________________________ 
 (назив изборне листе) 
 
на непосредним изборима одржаним 13. новембра 2022. године. 

Број: _________________ 

У Београду, ________________ 2022. године 
(датум) 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 ПРЕДСЕДНИК 

 ______________________ 
 М.П. (потпис) 

 ______________________ 
 (име и презиме)  
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На основу члана 62. став 1. тачка 4) Закона о националним саве-
тима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 
– одлука УС, 55/14 и 47/18) и члана 65. став 10. и члана 66. став 2. 
Упутства за спровођење непосредних избора за чланове националних 
савета националних мањина („Службени гласник РС“, број 100/22),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 6. септембра 
2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ОБРАСЦИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА  

ЗА НАДГЛЕДАЊЕ И ПОСМАТРАЊЕ РАДА ОРГАНА  
И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НЕПОСРЕДНИХ ИЗБОРА ЗА 
ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ 

МАЊИНА РАСПИСАНИХ ЗА 13. НОВЕМБАР 2022.  
ГОДИНЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се обрасци:
1) за обавештавање Републичке изборне комисије о лицима 

овлашћеним да надгледају рад органа и тела за спровођење непосред-
них избора за чланове националних савета националних мањина, 
расписаних за 13. новембар 2022. године;

2) за подношење пријава за посматрање рада органа и тела за 
спровођење непосредних избора за чланове националних савета 
националних мањина, расписаних за 13. новембар 2022. године.

Члан 2.
За обавештавање Републичке изборне комисије о лицима овла-

шћеним да надгледају рад органа и тела за спровођење непосредних 
избора за чланове националних савета националних мањина пропи-
сује се образац списка овлашћених лица за надгледање рада органа 
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и тела за спровођење непосредних избора за чланове националних 
савета националних мањина, расписаних за 13. новембар 2022. године 
(Образац НПНС-1/22).

Члан 3.
(1) За пријављивање домаћег посматрача (удружења регистро-

вана у Републици Србији чији се циљ остварује у области избора и 
заштите људских и мањинских права), прописују се следећи обрасци:

1) Пријава домаћег посматрача за посматрање рада органа и 
тела за спровођење избора за чланове националних савета нацио-
налних мањина расписаних за 13. новембар 2022. године (Образац 
НПНС-2/22);

2) Списак представника домаћег посматрача који се пријављују за 
акредитацију за посматрање рада органа и тела за спровођење избора 
за чланове националних савета националних мањина расписаних за 
13. новембар 2022. године (Образац НПНС-3/22).

(2) За пријављивање страног посматрача (међународне и стра-
не организације и удружења) и за пријављивање стране државе за 
посматрача, прописују се следећи обрасци:

1) Пријава страног посматрача за праћење рада органа и тела за 
спровођење избора за чланове националних савета националних ма-
њина расписаних за 13. новембар 2022. године (Образац НПНС-4/22);

2) Списак представника страног посматрача који се пријављују 
за акредитацију за праћење рада органа и тела за спровођење избора 
за чланове националних савета националних мањина расписаних за 
13. новембар 2022. године (Образац НПНС-5/22).

Члан 4.
Образац списка овлашћених лица за надгледање рада органа 

и тела за спровођење избора на непосредним изборима за чланове 
националних савета албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, бу-
њевачке, египатске, мађарске, румунске, русинске, словачке и чешке 
националне мањине биће израђени двојезично, на српском језику 
и ћириличком писму и на језику и писму националне мањине чији 
се национални савет бира и као такви стављени на располагање 
предлагачима изборних листа путем веб-презентације Републичке 
изборне комисије.
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Члан 5.
Обрасци из члана 3. став 2. ове одлуке биће преведени на енгле-

ски језик и као такави стављени на располагање заинтересованим 
међународним и страним организацијама и удружењима и пред-
ставницима страних држава путем веб-презентације Републичке 
изборне комисије.

Члан 6.
(1) Ова одлука се објављује на веб-презентацији Републичке 

изборне комисије.
(2) Ова одлука ступа на снагу даном објављивања.

02 Број 013-1897/22
У Београду, 6. септембра 2022. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Димитријевић
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Образац НПНС-1/22 

С П И С А К 
ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ЗА НАДГЛЕДАЊЕ РАДА ОРГАНА И ТЕЛА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НЕПОСРЕДНИХ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА,  

РАСПИСАНИХ ЗА 13. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 

Предлагач Изборне листе 

__________________________________________________________________ 
(назив Изборне листе) 

обавештава Републичку изборну комисију о лицима овлашћеним да надгледају рад  

органа и тела за спровођење непосредних избора за чланове Националног савета 

 ____________________ националне мањине расписаних за 13. новембар 2022. године,  
 (назив националне мањине)  

и то: 

1) За надгледање рада Републичке изборне комисије: 

Ред. 
број Име и презиме ЈМБГ Број мобилног телефона за 

контакт 

1.    

2.    

2) За надгледање рада радних тела Републичке изборне комисије: 

Ред. 
број Име и презиме ЈМБГ 

Назив општине/града/градске 
општине града Београда 

1.    

2.    

3) за надгледање рада бирачких одбора: 

Ред. 
број Име и презиме ЈМБГ 

Назив општине/града/градске 
општине града Београда1 

1.    

2.    

(навести сва лица, према одредницама из ове табеле) 

                                                           
1 Представник предлагача проглашене изборне листе може да надгледа рад свих 
бирачких одбора на територији општине/града/градске општине града Београда за коју 
је пријављен, с тим да на једном бирачком месту не могу истовремено присуствовати 
два представника истог предлагача изборне листе. 
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У _________________, ___________________ 
 (место)  (датум) 

 ПОДНОСИЛАЦ2 

 _______________________ 
 (потпис) 

  _______________________ 
 (име и презиме) 

                                                           
2 заступник политичке странке, заступник удружења, односно заступник групе бирача, 
или лице овлашћено за подношење изборне листе. 
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Образац НПНС-2/22 

П Р И Ј А В А 
ДОМАЋЕГ ПОСМАТРАЧА  

ЗА ПОСМАТРАЊЕ РАДА ОРГАНА И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  
ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

РАСПИСАНИХ ЗА 13. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 

Удружење _______________________________________________________________ 
 (назив удружења) 

_________________________________________________________________________ 
(седиште и адреса удружења) 

_________________________________________________________________________ 
(контакт телефон, адреса за пријем електронске поште) 

подноси пријаву за посматрање рада:  

1. Републичке изборне комисије  

2. Радних тела Републичке изборне комисије  

3. Бирачких одбора  

4. Електорске скупштине  

 

У ___________________, ____________________  
 (место) (дан, месец и година) 

 Заступник  

 _______________________________ 
  (потпис)   
 
 ________________________________ 
 (име и презиме) 

НАПОМЕНА: Уз пријаву се прилаже списак представника домаћег посматрача, у писменој и 
електронској форми, на Обрасцу НПНС-3/22. 
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Образац НПНС-3/22 

С П И С А К 
ПРЕДСТАВНИКА ДОМАЋЕГ ПОСМАТРАЧА КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ЗА 

АКРЕДИТАЦИЈУ ЗА ПОСМАТРАЊЕ РАДА ОРГАНА И ТЕЛА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА  
РАСПИСАНИХ ЗА 13. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 

 

Удружење _______________________________________________________________ 
(назив удружења) 

пријављује следећа лица за посматрање рада органа и тела за спровођење избора за 
чланове националних савета националних мањина расписаних за 13. новембар 2022. 
године: 

Ред. 
број Име и презиме ЈМБГ Подручје посматрања1 

1.    

(навести сва лица, према одредницама из ове табеле) 

У ________________, __________________  
 (место)  (дан, месец и година) 

 Заступник  

 _______________________ 
 (потпис) 

  _______________________ 
 (име и презиме) 

НАПОМЕНА: Списак се обавезно доставља у писменој и електронској форми, тако да 
списак у оба облика буде истоветан. 

                                                           
1 За лица која се пријављују за посматрање рада Републичке изборне комисије, уписати: РИК. 
За лица која се пријављују за посматрање рада радних тела Републичке изборне комисије 
уписати: РТ и назив општине/града/градске општине града Београда. 
За лица која се пријављују за посматрање рада бирачких одбора, уписати: БО и назив 
општине/града/градске општине града Београда у којој би представник посматрача посматрао 
рад бирачких одбора. 
За лица која се пријављују за посматрање рада електорске скупштине, уписати: ЕС и назив 
националне мањине чији се национални савет бира на електорској скупштини а чији се рад жели 
посматрати. 
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Образац НПНС-4/22 

П Р И Ј А В А1 
СТРАНОГ ПОСМАТРАЧА  

ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  
ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА  

РАСПИСАНИХ ЗА 13. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 

_________________________________________________________________________ 
(назив међународне и стране организације или удружења, односно стране државе) 

__________________________________________________________________________________ 
(седиште и адреса подносиоца пријаве) 

__________________________________________________________________________________ 
(контакт телефон и адреса за пријем електронске поште) 

подноси пријаву за праћење рада: 

1. Републичке изборне комисије  

2. Радних тела Републичке изборне комисије  

3. Бирачких одбора  

4. Електорске скупштине  

 

У ___________________, ___________________  
     (место)  (дан, месец и година) 

 Овлашћени заступник 

 _____________________ 
 (потпис) 

  _____________________ 
 (име и презиме) 

НАПОМЕНА: Уз пријаву се доставља списак представника страног посматрача, као и списак 
евентуалних преводилаца, на Обрасцу НПНС-5/22. 

                                                           
1 Текст обрасца ће бити преведен на енглески језик и као такав стављен на располагање 
заинтересованим међународним и страним организацијама и удружењима и представницима страних 
држава 
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Образац НПНС-5/22 

С П И С А К1 
ПРЕДСТАВНИКА СТРАНОГ ПОСМАТРАЧА КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ЗА 

АКРЕДИТАЦИЈУ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА  

РАСПИСАНИХ ЗА 13. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 

_________________________________________________________________________ 
(назив међународне и стране организације или удружења, односно стране државе) 

пријављује следећа лица за праћење рада органа и тела за спровођење избора за 
чланове националних савета националних мањина расписаних за 13. новембар 2022. 
године: 

Ред. 
број Име и презиме 

Број путне исправе и 
држава која је издала 

путну исправу  
Подручје праћења2 

1.    

(навести сва лица, према одредницама из ове табеле) 

У пратњи наведених лица биће следећи преводиоци: 

Ред. 
број Име и презиме 

Број путне исправе и држава која је издала путну 
исправу или ЈМБГ3 

1.   

(навести сва лица, према одредницама из ове табеле) 

У ________________, _____________________  
 (место) (дан, месец и година) 

 Овлашћени заступник 

 _______________________ 
 (потпис) 

  _______________________ 
 (име и презиме) 

НАПОМЕНА 1: Уз списак се достављају и фотокопије прве стране путне исправе 
пријављених представника посматрача, односно преводилаца-страних држављана. 
НАПОМЕНА 2: Списак се обавезно доставља у писменој и електронској форми, тако да 
списак у оба облика буде истоветан. 
                                                           
1 Текст обрасца ће бити преведен на енглески језик и као такав стављен на располагање 
заинтересованим међународним и страним организацијама и удружењима и представницима страних 
држава. 
2 За лица која се пријављују за праћење рада Републичке изборне комисије, уписати: РИК. 
За лица која се пријављују за праћење рада радних тела Републичке изборне комисије уписати: РТ и 
назив општине/града/градске општине града Београда. 
За лица која се пријављују за праћење рада бирачких одбора, уписати: БО и назив 
општине/града/градске општине града Београда у којој би представник посматрача пратио рад 
бирачких одбора. 
За лица која се пријављују за праћење рада електорске скупштине, уписати: ЕС и назив националне 
мањине чији се национални савет бира на електорској скупштини и чији се рад жели пратити.  
3 У зависности од тога да ли је преводилац страни или држављанин Републике Србије. 
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На основу чл. 43, 62. и 90. Закона о националним саветима наци-
оналних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 – одлука 
УС, 55/14 и 47/18) и члана 42. ст. 3. и 4. Упутства за спровођење 
непосредних избора за чланове националних савета националних 
мањина („Службени гласник РС“, број 100/22),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 8. септембра 
2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И БОЈЕ 

КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ 
ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА НЕПОСРЕДНИМ 
ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА, РАСПИСАНИМ ЗА  
13. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ*

1. За гласање на непосредним изборима за чланове националних 
савета националних мањина, расписаним за 13. новембар 2022. године, 
гласачки листићи за избор чланова националних савета бошњачке 
и мађарске националне мањине штампаће се на папиру плаве боје 
(CMYK – 38,7,0,0), са оквирима следећих боја:

1) за бошњачку националну мањину браон боје (c0m42y80k58);
2) за мађарску националну мањину светло сиве боје (c0m0y0k40).

2. Гласачки листићи за избор чланова националних савета албанске, 
ашкалијске, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске, немачке, 
пољске, ромске, румунске, русинске, руске, словачке, словеначке, 
украјинске и чешке националне мањине штампаће се на папиру розе 
боје (CMYK – 0,20,0,0), са оквирима следећих боја:

* „Службени гласник РС“, број 103/22.
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1) за албанску националну мањину црвене боје (c0m90y100k0);
2) за ашкалијску националну мањину лила боје (c40m36y4k0);
3) за бугарску националну мањину љубичасте боје (c38m88y0k0);
4) за буњевачку националну мањину циклама боје (c0m100y0k0);
5) за влашку националну мањину тамно црвене боје (c30m100y100k0);
6) за грчку националну мањину тиркизне боје (c70m9y30k0);
7) за египатску националну мањину светло зелене боје (c30m2y40k0);
8) за немачку националну мањину златне боје (c0m27y100k34);
9) за пољску националну мањину наранџасте боје (c0m35y100k0);
10) за ромску националну мањину жуте боје (c0m0y100k0);
11) за румунску националну мањину светло плаве боје (c50m0y0k0);
12) за русинску националну мањину тамно сиве боје (c0m0y0k70);
13) за руску националну мањину маслинасто зелене боје 

(c0m22y80k45);
14) за словачку националну мањину плаве боје (c100m0y0k0);
15) за словеначку националну мањину розе боје (c9m30y30k0);
16) за украјинску националну мањину тамно плаве боје 

(c100m90y10k0);
17) за чешку националну мањину зелене боје (c75m5y100k0).

3. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије 
штампаће се на папиру беле боје.

4. Ову одлуку доставити Јавном предузећу „Службени гласник“ 
ради штампања гласачких листића и контролног листа за проверу 
исправности гласачке кутије из тач. 1, 2. и 3. ове одлуке.

5. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ 
и на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

02 Број 013-1904/22
У Београду, 8. септембра 2022. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Марко Јанковић, с.р.
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На основу члана 62. став 1. тачка 4) и члана 66. став 3. Закона о 
националним саветима националних мањина („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 20/14 – одлука УС, 55/14 и 47/18),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. октобра 
2022. године, донела је

П Р А В И Л А
О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ  

ГЛАСАЊА НА НЕПОСРЕДНИМ ИЗБОРИМА  
ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА  

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилима ближе се уређује рад бирачких одбора, обра-

зованих у складу са Упутством за спровођење непосредних избора 
за чланове националних савета националних мањина („Службени 
гласник РС“, број 100/22), на спровођењу гласања на непосредним 
изборима за чланове националних савета националних мањина  
(у даљем тексту: избори).

Члан 2.
Бирачки одбор:
1) преузима изборни материјал од радног тела Републичке из-

борне комисије (у даљем тексту: Радно тело);
2) уређује бирачко место;
3) спроводи гласање на бирачком месту;
4) спроводи гласање ван бирачког места;
5) стара се о правилности и тајности гласања;
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6) одржава ред на бирачком месту;
7) утврђује резултате гласања на бирачком месту;
8) предаје изборни материјал Радном телу после гласања;
9) обавља и друге послове у складу са законом, Упутством за 

спровођење непосредних избора за чланове националних савета 
националних мањина и овим правилима.

Члан 3.
(1) Бирачки одбор мора да буде на бирачком месту најкасније 

један час пре времена одређеног за отварање бирачког места и док 
траје гласање и утврђивање резултата гласања.

(2) Бирачки одбор одлучује већином гласова од укупног броја 
чланова.

(3) Док је бирачко место отворено и док траје гласање, сви 
чланови бирачког одбора или њихови заменици морају да буду на 
бирачком месту.

(4) Члан бирачког одбора и његов заменик могу да буду присутни 
на бирачком месту истовремено или да се смењују.

(5) Сви чланови и заменици чланова бирачког одбора су дужни 
да на бирачком месту све време и на видном месту носе идентифи-
кационе картице које им обезбеђује Републичка изборна комисија.

Задужења чланова бирачког одбора

Члан 4.
(1) Чланови бирачког одбора се договарају о подели задужења 

и одређују:
1) члана бирачког одбора који рукује УВ лампом;
2) члана бирачког одбора који утврђује идентитет бирача;
3) члана бирачког одбора који рукује изводима из посебних 

бирачких спискова за сваки национални савет за који се спроводи 
гласање на бирачком месту, са евентуалним списковима накнадних 
промена у посебним бирачким списковима;

4) члана бирачког одбора који рукује спрејом за обележавање 
прста бирача;

5) члана бирачког одбора који чува и уручује гласачке листиће;
6) члана бирачког одбора који поучава бираче о томе како се гласа;
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7) члана бирачког одбора који се стара о томе да бирач убаци 
гласачки листић у гласачку кутију;

8) три члана или заменика члана бирачког одбора (повереници 
бирачког одбора) који спроводе гласање ван бирачког места.

(2) У Записник о раду бирачког одбора се уписују имена пове-
реника бирачког одбора.

Јавност рада бирачког одбора

Члан 5.
(1) Рад бирачког одбора је јаван.
(2) Лицима која се налазе на списковима овлашћених пред-

ставника предлагача проглашених изборних листа, односно спи-
сковима представника домаћих или страних посматрача и њихових 
преводилаца, достављеним бирачком одбору од стране Републичке 
изборне комисије преко Радног тела, и који имају акредитације које 
им је издала Републичка изборна комисија, бирачки одбор је дужан 
да омогући да несметано надгледају и прате све фазе рада бирачког 
одбора, почев од примопредаје изборног материјала пре гласања до 
окончања примопредаје изборног материјала после гласања, укључу-
јући и отварање гласачке кутије, пребројавање гласова, утврђивање 
резултата гласања, гласање ван бирачког места, као и поновно гласање 
на том бирачком месту.

(3) Преводилац нема право да на бирачком месту борави без 
представника посматрача у чијој је пратњи.

(4) Бирачки одбор је дужан да у Записнику о раду бирачког одбора 
констатује да ли су на бирачком месту били присутни представници 
предлагача проглашених изборних листа и представници домаћих 
и страних посматрача.

(5) Бирачки одбор је дужан да у Записник о раду бирачког одбора 
унесе податке о присутним представницима предлагача изборних 
листа, водећи, при томе, рачуна да се подаци о представницима 
предлагача изборних листа, уколико се на бирачком месту гласа за 
избор чланова више националних савета, уносе у Записник о раду 
бирачког одбора само за одговарајућу националну мањину.

(6) Ако су на бирачком месту били присутни представници 
домаћих и страних посматрача, бирачи одбор је дужан да попуни 
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Записник о посматрачима рада бирачког одбора, на обрасцу који 
прописује Републичка изборна комисија.

Евиденција о присуству чланова бирачког одбора  
на бирачком месту

Члан 6.
(1) Чланови бирачког одбора се уписују у евиденцију о прису-

ству чланова бирачког одбора на бирачком месту све време док је 
бирачко место отворено.

(2) Евиденција из става 1. овог члана налази се код председника 
или заменика председника бирачког одбора и служи као основ за 
исплату накнада за рад у бирачком одбору. Податке у евиденцији је 
потребно уписивати читко, како би се приликом исплата накнада 
несумњиво могли утврдити подаци о присутним члановима бирач-
ког одбора.

(3) Уписивање чланова бирачког одбора у евиденцију из става 
1. овог члана не замењује обавезу потписивања Записника о раду 
бирачког одбора.

II. РАД БИРАЧКОГ ОДБОРА ПРЕ ДАНА  
ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА

Члан 7.
(1) Материјал за спровођење гласања бирачки одбор преузима 

од Радног тела у згради општине/града најкасније 48 часова пре дана 
одржавања избора.

(2) О обављеној примопредаји између Радног тела и бирачког 
одбора сачињава се записник на обрасцу који прописује Републичка 
изборна комисија.

(3) Списак изборног материјала који се предаје бирачком одбору 
садржан је у Упутству за спровођење непосредних избора за чланове 
националних савета националних мањина и обрасцу Записника о 
примопредаји између Радног тела и бирачког одбора.

(4) Врећа са изборним материјалом, која је након предаје бирачком 
одбору запечаћена сигурносном затворницом, не сме се отварати пре 
него што се бирачки одбор на дан избора окупи на бирачком месту.
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III. РАД БИРАЧКОГ ОДБОРА ПРЕ ОТВАРАЊА  
БИРАЧКОГ МЕСТА

Члан 8.
(1) На дан избора бирачки одбор се састаје на бирачком месту у 

6,00 часова, да би се извршиле припреме за почетак гласања.
(2) Пре почетка припрема за почетак гласања, председник би-

рачког одбора треба да у Записник о раду бирачког одбора упише 
број бирачког места, назив општине односно града у којем је бирачко 
место и датум одржавања гласања. Ако се на бирачком месту гласа 
за избор више националних савета националних мањина, наведени 
подаци се уписују у све записнике о раду бирачког одбора.

(3) Потом, чланови бирачког одбора припремају почетак гласа-
ња следећим редоследом: отварају врећу са изборним материјалом 
запечаћену сигурносном затворницом, утврђују да ли је примљени 
материјал за гласање исправан и потпун, уређују бирачко место и 
договарају се о подели задужења из члана 4. ових правила. Изузетно, 
одређивање повереника бирачког одбора за спровођење гласања ван 
бирачког места не мора нужно да се обави пре отварања бирачког 
места, већ се може обавити и током гласања.

(4) Сигурносну затворницу која је скинута са вреће са изборним 
материјалом, бирачки одбор мора да сачува, јер се обавезно предаје 
Радном телу приликом примопредаје изборног материјала после 
гласања.

Утврђивање потпуности и исправности  
изборног материјала

Члан 9.
(1) Примљени изборни материјал бирачки одбор упоређује са 

стањем из Записника о примопредаји изборног материјала пре гла-
сања између Радног тела и бирачког одбора и тако утврђује да ли је 
примљени материјал потпун и исправан, што констатује у одгова-
рајућој рубрици Записника о раду бирачког одбора.

(2) Ако нешто од изборног материјала недостаје, бирачки одбор 
то констатује у одговарајућем Записнику о раду бирачког одбора и 
о томе одмах обавештава Радно тело.
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(3) Да би гласање могло да почне, неопходно је да на бирачком 
месту буде следећи изборни материјал: изводи из посебних бирачких 
спискова и гласачки листићи за сваки национални савет за који се 
спроводи гласање на бирачком месту, Контролни лист за проверу 
исправности гласачке кутије, гласачка кутија, један спреј за обележавање 
прста бирача, једна УВ лампа, најмање један параван за обезбеђивање 
тајности гласања и налепнице и јемственик за печаћење гласачке кутије.

(4) Ако бирачком одбору није уручен тачан број гласачких листића 
који одговара броју укупно уписаних бирача на бирачком месту, он 
отвара бирачко место са гласачким листићима које поседује.

Уређивање бирачког места

Члан 10.
(1) Пошто утврди да располаже изборним материјалом неоп-

ходним за почетак гласања, чланови бирачког одбора приступају 
уређивању бирачког места.

(2) Прво се на улазу у објекат у којем се налази бирачко место и 
испред просторије у којој је бирачко место истичу ознаке бирачког 
места.

(3) Ознака бирачког места је у прилогу и саставни је део ових 
правила.

(4) Ако у објекту постоји више бирачких места или ако је објекат 
са једним бирачким местом велики, општинска/градска управа треба 
да се постара о постављању одговарајућих ознака за кретање унутар 
објекта, које су у прилогу и саставни су део ових правила.

(5) Испред просторије у којој је бирачко место истичу се и збирне 
изборне листе кандидата за чланове сваког националног савета за 
који се спроводи гласање на бирачком месту, као и информативни 
постери за бираче.

(6) Шема уређења бирачког места је у прилогу и саставни је део 
ових правила.

Уређивање просторије у којој је бирачко место

Члан 11.
(1) У просторији у којој је бирачко место (просторија за гласање) 

истичу се Народна застава Републике Србије.



277

(2) Бирачки одбор, потом, уређује просторију за гласање тако да 
од улаза у просторију места за обављање радњи везаних за спрово-
ђење гласања буду постављена следећим редоследом:

1) место на којем члан бирачког одбора рукује УВ лампом;
2) место на којем се утврђује идентитет бирача;
3) место на којем се налазе изводи из посебних бирачких списко-

ва за гласање на бирачком месту (у даљем тексту: извод из бирачког 
списка) за сваки национални савет за који се спроводи гласање на 
бирачком месту, са евентуалним списковима накнадних промена у 
посебном бирачком списку;

4) место на којем члан бирачког одбора рукује спрејом за обе-
лежавање прста бирача;

5) место на којем се чувају и уручују гласачки листићи;
6) место на којем члан бирачког одбора поучава бирача о начину 

гласања;
7) место за гласање, на којем се постављају паравани за обезбе-

ђивање тајности гласања;
8) место на којем се поставља гласачка кутија.
(3) Бирачки одбор обезбеђује представницима предлагача про-

глашених изборних листа и представницима домаћих и страних 
посматрача одговарајуће место у просторији за гласање, са кога могу 
да прате ток гласања и утврђивање резултата гласања.

(4) На једној од бочних страна гласачке кутије истиче се ознака 
гласачке кутије, која је у прилогу и саставни је део ових правила.

(5) Шема уређења просторије за гласање је у прилогу и саставни 
је део ових правила.

Обезбеђивање тајности гласања

Члан 12.
(1) Бирачки одбор је дужан да између паравана за обезбеђивање 

тајности гласања остави одговарајући размак и да их постави на од-
говарајућој удаљености од чланова бирачког одбора, представника 
предлагача проглашених изборних листа и представника посматрача 
тако да други бирачи, чланови бирачког одбора, представника пре-
длагача проглашених изборних листа и представници посматрача 
не могу да виде како бирач попуњава гласачки листић.

(2) Отвор паравана треба да буде окренут према зиду, при чему 
размак између паравана мора да буде најмање један метар.
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(3) Бирачки одбор је дужан да посебно води рачуна о томе да 
нико не прилази паравану док бирач попуњава гласачки листић.

(4) Није дозвољено да на бирачком месту чланови бирачког од-
бора, други бирачи, представника предлагача проглашених изборних 
листа и представници посматрача или било која друга лица сугеришу 
бирачу за кога да гласа.

Приступ и несметано кретање бирача  
који су особе са инвалидитетом

Члан 13.
Бирачко место мора бити уређено тако да се омогући приступ и 

несметано кретање бирача који су особе са инвалидитетом.

Забрана истицања пропагандног материјала

Члан 14.
(1) На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места не могу 

се истицати симболи политичких странака и предлагача проглаше-
них изборних листа, као и други изборни пропагандни материјал.

(2) Бирачким местом сматра се просторија у којој се обавља гла-
сање, а ако се у једном објекту налази више просторија за гласање, 
бирачким местом сматра се цео тај објекат.

(3) Ако је на бирачком месту и на 50 метара од бирачког места 
истакнут изборни пропагандни материјал, бирачки одбор га сам 
уклања или, ако није у могућности сам да га уклони, о потреби да се 
материјал уклони обавештава Радно тело, које се захтевом за укла-
њање обраћа надлежној општинској/градској комуналној служби.

(4) Бирачки одбор мора да се стара, све време док траје гласање, да 
на бирачком месту не буде истакнут изборни пропагандни материјал.

IV. ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА

Време отварања бирачког места

Члан 15.
(1) Пошто у Записнику о раду бирачког одбора констатује да су 

испуњени услови за почетак гласања, односно да је примљен изборни 
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материјал који је неопходан за почетак гласања, да је просторија за 
гласање уређена тако да се обезбеди тајност гласања и да гласање 
може да почне, бирачки одбор отвара бирачко место. 

(2) Бирачко место се отвара у 7,00 часова на дан одржавања избора.
(3) Време отварања бирачког места уписује се у Записник о раду 

бирачког одбора.
(4) Ако бирачко место не буде отворено у 7,00 часова, у Записник 

о раду бирачког одбора се уписује разлог каснијег времена отварања 
бирачког места.

Провера исправности гласачке кутије

Члан 16.
(1) На бирачком месту налази се једна гласачка кутија, која се 

користи за гласање за све националне савете за које се спроводи 
гласање на бирачком месту.

(2) Провера исправности гласачке кутије врши се у присуству 
првог бирача који дође на бирачко место, а резултат провере уписује 
се у Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије (у даљем 
тексту: Контролни лист).

(3) Провера исправности гласачке кутије не може се вршити у 
присуству бирача који је у саставу бирачког одбора на том бирачком 
месту, за кога је, након провере УВ лампом, утврђено да је гласао на 
другом бирачком месту, који нема важећу јавну исправу за утврђи-
вање идентитета, или који није уписан ни у један извод из бирачког  
списка.

(4) Поступак провере се обавља следећим редоследом:
1) када на бирачко место приступи први бирач, за кога бирачки 

одбор утврди да није именован у састав бирачког одбора на том би-
рачком месту, бирачки одбор ће извршити проверу УВ лампом да ли 
је тај бирач већ гласао, утврдиће његов идентитет и да ли је уписан 
у неки од извода из бирачког списка;

2) у присуству првог бирача за којег се провером УВ лампом 
утврди да није већ гласао на другом бирачком месту и за којег се 
важећом јавном исправом утврди идентитет и утврди да је уписан 
у неки од извода из бирачког списка, проверава се да ли је гласачка 
кутија исправна и празна;
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3) попуњава се Контролни лист, у који се уписује у који извод 
из бирачког списка и под којим редним бројем је бирач уписан, 
након чега Контролни лист потписују чланови, односно заменици 
чланова бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко  
место;

4) у присуству првог бирача, Контролни лист се убацује у гласачку 
кутију, која се након тога затвара и печати коришћењем јемственика 
и налепнице за печаћење гласачке кутије;

5) све извршене радње бирачки одбор констатује у свим запи-
сницима о раду бирачког одбора за сваки национални савет за који 
се спроводи гласање на бирачком месту.

(5) Пошто се оконча поступак провере исправности гласачке 
кутије, првом бирачу који је дошао на бирачко место бирачки одбор 
ће омогућити да гласа, предузимањем радњи које следе након утвр-
ђивања да ли је бирач уписан у извод из бирачког списка.

V. ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ

Члан 17.
Када бирач дође на бирачко место, бирачки одбор је дужан да 

предузме следеће радње: проверу да ли је бирач гласао на другом 
бирачком месту, утврђивање идентитета бирача, проверу да ли је 
бирач уписан у неки од извода из бирачког списка, обележавање 
бирача спрејом, уручивање гласачког листића и поучавање бирача 
о начину гласања.

Члан 18.
(1) Бирачки одбор је дужан да особи која се креће уз помоћ пса 

водича и има одговарајућу исправу за кретање уз помоћ пса водича, 
омогући слободан приступ објекту у којем је бирачко место и самом 
бирачком месту, као објекту у јавној употреби, у смислу закона који 
уређује кретање уз помоћ пса водича.

(2) Под одговарајућом исправом за кретање уз помоћ пса водича 
сматра се:

1) доказ о стеченим знањима, способностима и вештинама за 
кретање са псом водичем - за особу која се креће уз помоћ пса водича;

2) доказ о завршеној обуци - за пса водича.
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Провера да ли је бирач гласао на другом бирачком месту

Члан 19.
(1) Када уђе у просторију за гласање, бирач прилази члану би-

рачког одбора који рукује са УВ лампом и који проверава да ли је 
кажипрст десне руке бирача већ обележен невидљивим мастилом.

(2) Ако бирач нема кажипрст десне руке, проверава се да ли су 
невидљивим мастилом обележени остали прсти десне руке, а ако 
бирач нема десну шаку, проверава се да ли су невидљивим мастилом 
обележени прсти леве руке.

(3) Ако бирач нема шаке, провера УВ лампом се не врши.

Члан 20.
(1) Ако се провером УВ лампом утврди да је прст бирача обележен 

невидљивим мастилом, то значи да је бирач већ гласао, због чега му 
бирачки одбор не сме дозволити да гласа, што ће му саопштити и 
наложити да без одлагања напусти бирачко место.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, члановима бирачког одбора 
који су одређени да рукују спрејом с невидљивим мастилом, а гласају 
на другом бирачком месту, омогућиће се да на свом бирачком месту 
гласају уз решење о именовању за члана бирачког одбора.

Утврђивање идентитета бирача

Члан 21.
(1) Пошто се утврди да бирач није гласао, он прилази следећем 

члану бирачког одбора, који утврђује идентитет бирача, саопштава 
му своје име и презиме, предаје му обавештење о дану и времену 
одржавања избора, уколико га поседује, и доказује свој идентитет.

(2) Бирач може да приступи гласању и без обавештења о дану 
и времену одржавања избора и бирачки одбор не може да бирачу 
ускрати право на гласање уколико не покаже и преда то обавештење, 
већ мора да приступи проналажењу бирача у изводу из бирачког 
списка према доступним подацима о бирачу из његовог документа 
којим доказује идентитет.

(3) Бирач не може да гласа ако не поднесе доказ о свом идентитету.
(4) Свој идентитет бирач доказује важећом личном картом или 

важећом путном исправом (пасошем).
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(5) Бирачки одбор треба да омогући гласање бирачу који свој 
идентитет доказује личном картом или пасошем са истеклим роком 
важења, под условом да приложи потврду да је министарству надле-
жном за издавање личних карата односно пасоша поднето захтев за 
издавање нове личне карте односно пасоша.

(6) У случају да на бирачко место дође бирач који поседује важе-
ћи идентификациони документ у којем је наведено друго презиме у 
односу на презиме наведено у изводу из бирачког списка, бирачки 
одбор треба том бирачу да омогући да гласа, без обзира на ту окол-
ност, под условом да на основу слике бирача и јединственог матичног 
броја грађана (у даљем тексту: ЈМБГ) у документу којим доказује 
свој идентитет може да утврди да је у питању лице које је уписано у 
извод из бирачког списка.

Утврђивање да ли је бирач уписан  
у извод из бирачког списка

Члан 22.
(1) Када се утврди идентитет бирача, он прилази члану бирачког 

одбора који је задужен за руковање изводима из бирачког списка и 
саопштава му којој националној мањини припада, након чега члан 
бирачког одбора проналази бирача у одговарајућем изводу из би-
рачког списка и заокружује редни број испред личног имена бирача.

(2) Списак накнадних промена у бирачком списку је списак би-
рача који су, на основу решења министарства надлежног за вођење 
посебног бирачког списка, накнадно уписани да гласају на бирачком 
месту, брисани са тог бирачког места или им је промењен неки лични 
податак.

(3) Списак накнадних промена сачињава Републичка изборна 
комисија и налази се у прилогу одговарајућег извода из бирачког 
списка, као његов саставни део.

(4) Ако бирачки одбор не може да пронађе бирача ни у једном 
изводу из бирачког списка, мора да провери да ли је тај бирач уписан 
у евентуално приложени списак накнадних промена.

(5) Уколико члан бирачког одбора не може да пронађе бирача 
под презименом из документа којим доказује свој идентитет, дужан 
је да пита бирача да ли је у претходном периоду мењао презиме. 
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Ако је бирач мењао презиме, члан бирачког одбора је дужан да га 
потражи у изводу из бирачког списка и под тим другим презименом. 
У случају да је бирач уписан у извод из бирачког списка под другим 
презименом биће му омогућено да гласа само ако је његов ЈМБГ у 
документу којим доказује свој идентитет идентичан ЈМБГ наведеном 
у изводу из бирачког списка.

(6) Бирачки одбор треба да лице које није уписано ни у један 
извод из бирачког списка нити у списак накнадних промена у би-
рачком списку, упути да провери на којем је бирачком месту уписан 
у посебан бирачки списак, било тако што ће извршити упит на веб-
-презентацији министарства надлежног за вођење посебног бирачког 
списка или тако што ће контактирати телефоном то министарство, 
односно општинску/градску управу.

Члан 23.
(1) Бирачки одбор не сме да врши никаква дописивања или друге 

промене у изводима из бирачког списка.
(2) Бирачки одбор не сме да дозволи да гласа лице које није 

уписано ни у један извод из бирачког списка.
(3) Бирачки одбор не сме да допише у извод из бирачког списка 

лице које није уписано у извод, без обзира на то што лице тврди да 
гласа на том бирачком месту, или што га чланови бирачког одбора 
лично познају.

Потписивање бирача

Члан 24.
(1) Пошто пронађе бирача у изводу из бирачког списка или евен-

туалном списку накнадних промена у посебном бирачком списку, 
члан бирачког одбора задужен за руковање изводима из бирачког 
списка ће бирачу показати одговарајуће место у изводу из бирачког 
списка, односно списку накнадних промена у бирачком списку на 
које бирач треба да се потпише.

(2) Бирач који је писмен и који је у стању да својеручно напише 
своје име и презиме, потписује се тако што својеручно исписује свој 
потпис на одговарајућем месту у изводу из бирачког списка односно 
евентуалном списку накнадних промена у посебном бирачком списку.
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(3) Бирач који услед телесне или сензорне онеспособљености 
(бирач који је особа са инвалидитетом) није у стању да се својеручно 
потпише, може да се потпише тако што ће на одговарајуће место у 
изводу из бирачког списка односно евентуалном списку накнадних 
промена у посебном бирачком списку отиснути печат који садржи 
податке о његовом идентитету, односно печат са угравираним пот-
писом (факсимил).

Помагач

Члан 25.
(1) Бирач који не може сам да попуни гласачки листић (слепо 

лице, лице са другим видовима инвалидитета или неписмено лице) 
има право да на бирачко место поведе помагача који ће уместо њега 
попунити гласачки листић онако како му бирач одреди.

(2) Бирач који није писмен, односно бирач који је особа са ин-
валидитетом који не поседује печат са подацима о свом идентитету 
нити факсимил, на одговарајуће место у изводу из бирачког списка 
ставља отисак прста, или се уместо њега својим именом и презименом 
потписује његов помагач, ако га је довео са собом на бирачко место 
ради попуњавања гласачког листића.

(3) У Записник о раду бирачког одбора уноси се укупан број би-
рача одређене националне мањине који су гласали уз помоћ помагача 
(на бирачком месту и ван бирачког места).

Употреба спреја

Члан 26.
(1) Пошто се бирач потпише у извод из бирачког списка 

или евентуални списак накнадних промена у посебном бирач-
ком списку, он прилази члану бирачког одбора који рукује спре-
јом за обележавање прста бирача, који му тим спрејом обе-
лежава кажипрст десне руке испод корена нокта као знак да је  
гласао.

(2) Бирачу који нема кажипрст десне руке биће обележен сле-
дећи доступан прст удесно и коначно палац те руке, испод корена  
нокта.
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(3) Бирачу који нема десну шаку, биће обележен кажипрст леве 
руке, односно следећи доступан прст улево и коначно палац те руке, 
испод корена нокта.

(4) Ако бирач нема шаке, обележавање се не обавља.
(5) Ако бирач одбије, односно не дозволи да му се спрејом обеле-

жи прст, бирачки одбор му неће дозволити да гласа и ту околност ће 
навести у Записнику о раду бирачког одбора, као догађај од значаја 
за гласање.

Уручивање гласачког листића

Члан 27.
(1) Пошто се бирачу обележи прст спрејом, он прилази члану 

бирачког одбора који је задужен за чување и уручивање гласачких 
листића, који му предаје гласачки листић.

(2) Бирач може да гласа само једанпут.
(3) Ниједно лице не може добити више од једног гласачког ли-

стића, нити је допуштено да једно лице гласа уместо другог лица. 
Гласање уз помоћ помагача не сматра се гласањем уместо другог лица.

Поучавање бирача о начину гласања

Члан 28.
(1) Бирач попуњава гласачки листић пошто га члан бирачког 

одбора поучи о начину гласања, ако бирач то захтева.
(2) Члан бирачког одбора који поучава бираче о томе како се 

гласа, посебно ће упозорити бирача: 
1) да је гласање тајно и да се обавља искључиво иза паравана за 

обезбеђивање тајности гласања;
2) да може да гласа само за једну изборну листу, заокруживањем 

редног броја испред назива те изборне листе;
3) да након што попуни гласачки листић, треба да га пресавије 

тако да се не види како је гласачки листић попуњен и да га тако 
пресавијеног убаци у гласачку кутију;

4) да је гласање слободно и да нико нема право да га спречава 
или приморава да гласа, да га позива на одговорност због тога што 
јесте или није гласао или да од њега тражи да се изјасни зашто је и 
за кога је гласао.



286

Попуњавање гласачког листића

Члан 29.
(1) Бирач попуњава гласачки листић иза паравана за обезбеђива-

ње тајности гласања, тако што заокружује редни број испред назива 
изборне листе за коју жели да гласа.

(2) Ако бирач не може сам да попуни гласачки листић (није 
писмен или је бирач који је особа са инвалидитетом), његов пома-
гач ће уместо њега попунити гласачки листић онако како му бирач  
одреди.

Убацивање гласачког листића у гласачку кутију

Члан 30.
(1) Пошто попуни гласачки листић, бирач сâм пресавија гласачки 

листић тако да се не види како је гласао и убацује га у гласачку кутију, 
а затим напушта бирачко место.

(2) Ако члан бирачког одбора који се стара о томе да бирач убаци 
гласачки листић у гласачку кутију констатује или посумња да бирач 
свој гласачки листић није убацио у гласачку кутију пре напуштања 
бирачког места, бирачки одбор ће без одлагања о томе обавестити 
полицију и Радно тело и то унети у Записник о раду бирачког одбора 
као догађај од значаја за гласање.

VI. ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Члан 31.
(1) Бирач који није у стању да гласа на бирачком месту услед 

тешке болести, старости или инвалидитета може да гласа ван би-
рачког места.

(2) О томе да жели да гласа ван бирачког места и којој национал-
ној мањини припада, бирач из става 1. овог члана може да обавести:

1) Радно тело, телефоном или уз помоћ лица које сам одабере, 
најраније 72 часа пре дана одржавања избора а најкасније до 11,00 
часова на дан гласања, или

2) бирачки одбор, уз помоћ лица које сам одабере, на дан одр-
жавања избора, најкасније до 11,00 часова.



287

Члан 32.
(1) На основу благовремено примљених обавештења о жељи да се 

гласа ван бирачког места, бирачки одбор, прво, утврђује да ли су сви 
пријављени бирачи уписани у одговарајуће изводе из бирачког списка на 
том бирачком месту, с тим да се редни број бирача у изводу из бирачког 
списка не сме заокружити све док се повереници бирачког одбора не 
врате на бирачко место после спровођења гласања ван бирачког места.

(2) Гласање ван бирачког места може се обавити само на подручју 
које обухвата то бирачко место.

(3) У складу са ставом 2. овог члана, бирачки одбор треба да 
утврди да ли се сви пријављени бирачи налазе на подручју које обу-
хвата бирачко место.

(4) Пошто утврди да су испуњени услови за спровођење гласања 
ван бирачког места, односно да пријављени бирачи имају право да 
гласају на том бирачком месту и да треба да гласају на подручју које 
обухвата бирачко место, бирачки одбор попуњава за све те бираче 
потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места, израђене 
према обрасцу који прописује Републичка изборна комисија.

(5) Све потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места 
председник бирачког одбора потписује пре одласка повереника би-
рачког одбора код бирача који треба да гласају ван бирачког места.

Припрема за спровођење гласања ван бирачког места

Члан 33.
За потребе спровођења гласања ван бирачког места, председник 

бирачког одбора и повереници бирачког одбора припремају следећи 
материјал за гласање:

1) збирну изборну листу кандидата за чланове националног 
савета за сваку националну мањину за коју бирачи треба да гласају 
ван бирачког места;

2) УВ лампу;
3) спреј за обележавање прста бирача;
4) попуњене потврде о изборном праву за гласање ван бирачког 

места, за све бираче који треба да гласају ван бирачког места;
5) потребан број одговарајућих гласачких листића за све бираче 

који треба да гласају ван бирачког места;
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6) потребан број коверата у које бирачи који гласају ван бирачког 
места треба да ставе своје гласачке листиће пошто гласају (посебне 
коверте);

7) потребан број коверата у које повереници бирачког одбора 
треба да ставе посебне коверте са гласачким листићима и потписане 
потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места (службене 
коверте) за сваког бирача посебно;

8) прибор за писање и налепнице за печаћење коверата.

Члан 34.
(1) Повереници бирачког одбора приликом доласка код бира-

ча који гласа ван бирачког места прво треба да утврде идентитет 
бирача, тако што им бирач предаје на увид одговарајући иденти-
фикациони документ (важећу личну карту или пасош), да би по-
вереници бирачког одбора могли да упореде личне податке бирача 
из идентфикационог документа са подацима уписаним у потврду о 
његовом изборном праву за гласање ван бирачког места, односно да 
утврде да ли су име и презиме бирача и његов ЈМБГ идентични у оба  
документа.

(2) Пошто утврде идентитет бирача, повереници бирачког одбора 
проверавају УВ лампом да ли је бирач већ гласао, на начин утврђен 
чланом 19. ових правила.

Члан 35.
(1) Пошто утврде да бирач већ није гласао, повереници бирачког 

одбора му уручују попуњену потврду о изборном праву за гласање 
ван бирачког места.

(2) Након што бирач потпише потврду о изборном праву за 
гласање ван бирачког места, враћа је повереницима бирачког одбора 
који, потом, бирачу обележавају прст спрејом за обележавање прста 
бирача на начин утврђен чланом 26. ових правила.

(3) Ако бирач одбије, односно не дозволи да му се спрејом обележи 
прст, повереници бирачког одбора му неће дозволити да гласа, те ће 
обуставити даљи поступак гласања тог бирача, о чему ће, по повратку 
на бирачко место, обавестити председника бирачког одбора, који ће 
ту околност навести у Записнику о раду бирачког одбора као догађај 
од значаја за гласање.
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Уручивање изборног материјала 

Члан 36.
(1) Пошто се бирачу обележи прст спрејом, повереници бирач-

ког одбора му уручују: Збирну изборну листу кандидата за чланове 
националног савета националне мањине којој бирач припада, одго-
варајући гласачки листић и посебан коверат у који бирач треба да 
стави попуњени гласачки листић.

(2) Повереници бирачког одбора поучавају бирача о начину 
гласања, ако бирач то захтева, на начин прописан чланом 28. ових 
правила и напомињу му да, пошто гласа, попуњени гласачки листић 
треба да стави у посебан коверат који му је уручен, након чега треба 
да напусте просторију у којој бирач треба да гласа.

Преузимање изборног материјала од бирача

Члан 37.
(1) Пошто бирач гласа, повереници бирачког одбора се враћају 

у просторију у којој је бирач гласао и од бирача преузимају збирну 
изборну листу и посебан коверат са гласачким листићем, који пове-
реници бирачког одбора пред бирачем печате налепницом.

(2) Запечаћени посебан коверат са гласачким листићем и пот-
писану потврду о изборном праву за гласање ван бирачког места, 
повереници бирачког одбора стављају у службени коверат, који 
печате налепницом.

Предаја службених коверата председнику бирачког одбора

Члан 38.
(1) Одмах по повратку на бирачко место, повереници бирачког 

одбора предају све службене коверте председнику бирачког одбора 
који их отвара, једну по једну, и проверава да ли се у њима налазе 
посебне коверте са гласачким листићем, као и потврде о изборном 
праву за гласање ван бирачког места и да ли су потписане од стране 
бирача.

(2) Тек пошто се утврди да се у службеном коверту налази потврда 
о изборном праву за гласање ван бирачког места и да је потписана 
од стране бирача, заокружује се редни број под којим је тај бирач 
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уписан у извод из бирачког списка и на месту за потпис тог бирача 
у изводу из бирачког списка уписује напомена да је бирач гласао ван 
бирачког места. Председник бирачког одбора, потом, отвара запеча-
ћени посебан коверат и из њега вади пресавијени гласачки листић 
и тако пресавијеног га убацује у гласачку кутију.

(3) Ако потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места 
недостаје или није потписана, сматра се да бирач није гласао, због 
чега председник бирачког одбора не сме да отвори запечаћени по-
себан коверат са гласачким листићем, већ се тако запечаћен коверат 
после гласања предаје Радном телу у коверти са неупотребљеним 
гласачким листићима.

(4) О случају из става 3. овог члана уноси се напомена у Записник 
о раду бирачког одбора, као догађај од значаја за гласање.

Број бирача који су гласали ван бирачког места

Члан 39.
Бирачки одбор уноси у Записник о раду бирачког одбора број 

бирача који су гласали ван бирачког места и број попуњених и пот-
писаних потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места.

Члан 40.
(1) Одредбе ових правила о потписивању бирача у извод из 

бирачког списка и о гласању уз помоћ помагача на бирачком месту 
сходно се примењују и на потписивање бирача на потврду о избор-
ном праву за гласање ван бирачког места, односно на гласање ван 
бирачког места уз помоћ помагача.

(2) Повереници бирачког одбора су дужни да председника би-
рачког одбора обавесте о томе да ли је неки бирач ван бирачког места 
гласао уз помоћ помагача и којој националној мањини припада, ради 
убрајања у укупан број бирача који су гласали уз помоћ помагача, 
који се уноси у Записник о раду бирачког одбора.

Члан 41.
Приликом примопредаје изборног материјала после гласања, 

бирачки одбор, уз остали изборни материјал, Радном телу преда-
је све потврде о изборном праву бирача за гласање ван бирачког  
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места (потписане и непотписане), разврстане за сваку националну 
мањину у посебним ковертама.

VII. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ

Члан 42.
(1) Бирачки одбор је дужан да одржава ред на бирачком месту.
(2) Забрањено је задржавање на бирачком месту и непосредно испред 

свих лица која немају права и дужности у вези са спровођењем гласања.
(3) У просторији у којој се обавља гласање може да буде при-

сутно само онолико бирача колико има паравана за обезбеђивање 
тајности гласања.

(4) На бирачком месту забрањено је коришћење мобилних телефона 
и других средстава веза и комуникација, као и фото-апарата и камера.

Члан 43.
(1) На бирачком месту је забрањено да се, ван службене евиден-

ције у изводима из бирачког списка, праве спискови бирача који су 
изашли на гласање (уписивањем имена или редног броја из извода из 
бирачког списка бирача који су изашли, или нису изашли на гласање).

(2) Чланови бирачког одбора који су задужени за изводе из бирачког 
списка могу на посебном листу папира да уписују цртицу за сваког бирача 
који је изашао на гласање и на тај начин воде евиденцију о излазности.

(3) Ако се води евиденција о излазности на одређеном бирачком 
месту, подаци о броју бирача који су изашли на гласање морају бити 
доступни свим члановима бирачког одбора.

(4) Бирачким местом, у смислу одредаба ових правила којим се 
уређује одржавање реда на бирачком месту, сматра се просторија 
у којој се обавља гласање, а ако се у једном објекту налази више 
просторија за гласање, бирачким местом сматра се цео тај објекат.

Члан 44.
(1) Ако се на бирачком месту наруши ред, бирачки одбор може да 

прекине гласање док се ред не успостави. Трајање прекида гласања и 
разлози за прекид гласања уносе се у Записник о раду бирачког одбора.

(2) Ако је прекид гласања трајао дуже од једног часа, гласање се 
продужава за онолико времена колико је прекид трајао.
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(3) О прекиду гласања и разлозима за прекид председник бирач-
ког одбора, без одлагања, обавештава Републичку изборну комисију, 
преко Радног тела.

Члан 45.
(1) Ред на бирачком месту сматра се нарушеним нарочито онда 

када се на бирачком месту или непосредно испред бирачког места:
1) задржавају лица која немају права и дужности у вези са спро-

вођењем избора;
2) неовлашћено снимају и фотографишу дешавања на бирачком 

месту;
3) употребом мобилног телефона и других средстава за везу 

неовлашћено дају обавештења о дешавањима на бирачком месту, а 
нарочито о томе која лица су изашла, односно нису изашла на гласање;

4) праве спискови бирача који су изашли или нису изашли на 
гласање ван службене евиденције у изводу из бирачког списка.

(2) Осим случајева из става 1. овог члана, ред на бирачком месту 
сматра се нарушеним и ако се на бирачком месту и на 50 метара од 
бирачког места истичу симболи политичке странке и предлагача про-
глашене изборне листе, као и други изборни пропагандни материјал.

Члан 46.
(1) Припадници полиције и комуналне милиције на дужности 

могу ући на бирачко место само ако је на бирачком месту нарушен 
ред, на позив председника бирачког одбора или Радног тела.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, полицајац и комунални 
милиционар у униформи могу да уђу на бирачко место на којем су 
уписани у извод из бирачког списка да би гласали, под условом да 
не носе оружје и друга средства принуде.

Члан 47.
Представници медија могу да дођу на бирачко место само ради 

припреме извештаја о току гласања на бирачком месту, уз претходну 
најаву Радном телу или Републичкој изборној комисији, и мимо тога 
се не могу задржавати на бирачком месту.

Члан 48.
(1) Бирачки одбор може да са бирачког места удаљи представ-

ника предлагача изборне листе или представника посматрача ако 
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се не придржавају правила о одржавању реда на бирачком месту, а 
посебно ако ометају рад бирачког одбора.

(2) Бирачки одбор је дужан да удаљење представника предлагача 
изборне листе или посматрача и разлоге за удаљење констатује у 
Записнику о раду бирачког одбора и да о удаљењу одмах обавести 
Републичку изборну комисију, преко Радног тела.

VIII. ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА

Члан 49.
(1) Бирачко место се затвара у 20,00 часова.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, ако је отварање бирачког 

места било одложено, гласање се продужава за онолико времена за 
колико је отварање бирачког места било одложено.

(3) Време затварања бирачког места уписује се у Записник о 
раду бирачког одбора.

(4) Бирачима који су се у време затварања бирачког места затекли 
на бирачком месту или непосредно испред њега, мора се омогућити 
да гласају.

(5) Бираче који се затекну на бирачком месту или непосредно 
испред њега бирачки одбор треба да обавести да могу да гласају.

(6) Бирачки одбор је дужан да одреди једног свог члана или заме-
ника члана који ће да утврди број бирача који су се затекли у време 
када се бирачко место затвара, утврди редослед по коме они гласају, 
стане иза последњег затеченог бирача како би означио крај реда и 
сачека да гласају сви бирачи који су се затекли на бирачком месту.

IX. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

Члан 50.
(1) По завршеном гласању, бирачки одбор утврђује резултате 

гласања на бирачком месту.
(2) Утврђивању резултата гласања присуствују сви чланови 

бирачког одбора или њихови заменици.
(3) Током утврђивања резултата гласања, бирачки одбор прво 

попуњава Контролни формулар за логичко-рачунско слагање резултата 
гласања на бирачком месту (у даљем тексту: Контролни формулар), 
на обрасцу који прописује Републичка изборна комисија.
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(4) Контролни формулар се попуњава посебно за сваки нацио-
нални савет за који се спроводило гласање на бирачком месту. 

(5) Након попуњавања Контролног формулара, врши се логич-
ко-рачунска контрола утврђених резултата гласања, да би се, тек 
пошто се утврди да су резултати логичко-рачунски исправни, они 
уписали у Записник о раду бирачког одбора.

Поступак попуњавања Контролног формулара

Члан 51.
Поступак попуњавања Контролног формулара спроводи се на 

следећи начин:
1) прво се утврђује БРОЈ УКУПНО УПИСАНИХ БИРАЧА на 

бирачком месту. Овај број се утврђује на основу броја бирача уписа-
них у извод из бирачког списка. Ако је уз извод из бирачког списка 
достављен и списак накнадних промена у бирачком списку, бирачки 
одбор мора да у број укупно уписаних бирача уброји и оне који су 
додатно уписани у бирачки списак и да одузме онај број бирача ко-
ји су брисани из бирачког списка. Утврђени број укупно уписаних 
бирача треба да буде једнак коначном броју бирача на том бирачком 
месту који је утврдила Републичка изборна комисија и објавила на 
својој веб-презентацији у оквиру Одлуке о утврђивању коначног 
броја бирача за гласање на непосредним изборима за чланове наци-
оналних савета националних мањина. Број укупно уписаних бирача 
се уписује у одговарајућу рубрику Контролног формулара;

2) затим се пребројавају бирачи који су се потписали у извод из 
бирачког списка и евентуални списак накнадних промена у бирачком 
списку, као и напомене у изводу из бирачког списка и евентуалном 
списку накнадних промена у бирачком списку о бирачима који су 
гласали ван бирачког места и тако се утврђује БРОЈ БИРАЧА КОЈИ 
СУ ГЛАСАЛИ, који се уписује у одговарајућу рубрику Контролног 
формулара;

3) након тога се у одговарајућу рубрику Контролног формулара 
уписује БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА;

4) потом се пребројавају неупотребљени гласачки листићи и тај 
број се уписује у рубрику Контролног формулара о БРОЈУ НЕУПО-
ТРЕБЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА;
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5) након тога се отвара гласачка кутија и проверава да ли се у 
њој налази Контролни лист;

6) потом се пребројавају гласачки листићи у гласачкој кутији и 
тако се утврђује БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА У ГЛАСАЧКОЈ КУ-
ТИЈИ који се уписује у одговарајућу рубрику Контролног формулара;

7) гласачки листићи се, затим, разврставају на важеће и неважеће;
8) пребројавају се прво неважећи гласачки листићи и тај број 

се уписује у рубрику Контролног формулара о БРОЈУ НЕВАЖЕЋИХ 
ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА;

9) затим се пребројавају сви важећи гласачки листићи и тај број 
се уписује у рубрику Контролног формулара о БРОЈУ ВАЖЕЋИХ 
ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА;

10) након тога се важећи гласачки листићи разврставају по 
изборним листама, утврђује се БРОЈ ГЛАСОВА ДАТИХ ЗА СВАКУ 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ и сваки од тих бројева се уписује у одговарајуће 
поље у табели у оквиру рубрике Контролног формулара у којој су 
наведени називи свих изборних листа.

Упозорења бирачком одбору

Члан 52.
(1) Бирачки одбор мора да обрати пажњу да Контролни лист 

случајно не уброји међу гласачке листиће.
(2) У случају да неки бирачки одбор залепи један гласачки листић 

на гласачку кутију, тај гласачки листић, након гласања треба да се 
уброји међу неупотребљене гласачке листиће.

(3) У случају из члана 38. став 3. ових правила (када бирач који је 
гласао ван бирачког места није потписао потврду о изборном праву за 
гласање ван бирачког места или та потврда недостаје), бирачки одбор 
треба да гласачки листић тог бирача, који се налази у запечаћеној коверти 
и тако предаје Радном телу, уброји међу неупотребљене гласачке листиће.

Разликовање важећег и неважећег гласачког листића

Члан 53.
(1) Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, 

као и гласачки листић који је попуњен тако да се не може поуздано 
утврдити за коју је изборну листу бирач гласао, на пример:



296

1) гласачки листић на коме је бирач заокружио или подвукао 
више од једног редног броја испред назива изборних листа; 

2) гласачки листић на коме је бирач заокружио или подвукао 
назив више од једне изборне листе;

3) гласачки листић на коме је бирач заокружио или подвукао 
име више од једног носиоца изборне листе.

(2) Важећи гласачки листић јесте онај на коме је заокружен један 
редни број испред назива изборне листе, као и гласачки листић који 
је попуњен на начин из којег се са сигурношћу може закључити за 
кога је бирач гласао, на пример:

1) ако је на гласачком листићу бирач заокружио или подвукао 
име и презиме првог кандидата на изборној листи;

2) ако је на гласачком листићу бирач заокружио или подвукао 
назив или део назива једне изборне листе;

3) ако је на гласачком листићу бирач истовремено заокружио или 
подвукао редни број и назив изборне листе и име и презиме првог 
кандидата на тој изборној листи;

4) ако је на гласачком листићу бирач заокружио или подвукао 
име једног носиоца изборне листе; 

5) ако је на гласачком листићу бирач истовремено заокружио 
или подвукао име и презиме првог кандидата на изборној листи и 
име носиоца те изборне листе.

(3) Ако је гласачки листић попуњен на начин из кога се може 
поуздано утврдити за коју изборну листу је бирач гласао, он ће бити 
важећи упркос томе:

- што су на гласачком листићу исписани или нацртани комен-
тари, пароле и друге поруке;

- што су друге изборне листе прецртане. 

X. ЛОГИЧКО-РАЧУНСКА КОНТРОЛА  
УТВРЂЕНИХ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

Члан 54.
(1) Пошто попуни Контролни формулар и утврди резултате гла-

сања на бирачком месту на начин из члана 51. ових правила, бирачки 
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одбор је дужан да изврши логичко-рачунску контролу утврђених 
резултата које је уписао у Контролни формулар.

(2) Логичко-рачунска контрола из става 1. овог члана обухвата: 
рачунско слагање података о бирачима, рачунско слагање података 
о бирачима и гласачким листићима, рачунско слагање података о 
гласачким листићима и гласовима и рачунско слагање података о 
гласачким листићима.

Рачунско слагање података о бирачима

Члан 55.
БРОЈ БИРАЧА одређене националне мањине КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ 

може бити само једнак или мањи од БРОЈА УКУПНО УПИСАНИХ 
БИРАЧА те националне мањине.

Рачунско слагање података о бирачима  
и гласачким листићима

Члан 56.
(1) БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА одређене националне мањине 

У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ може бити само једнак или мањи од БРОЈА 
БИРАЧА те националне мањине КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ.

(2) БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА за избор 
чланова националног савета одређене националне мањине треба 
да буде једнак збиру БРОЈА НЕУПОТРЕБЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ 
ЛИСТИЋА за избор чланова националног савета те национал-
не мањине и БРОЈА БИРАЧА те националне мањине КОЈИ СУ  
ГЛАСАЛИ.

Рачунско слагање података о гласачким листићима  
и гласовима

Члан 57.
БРОЈ ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА за избор чланова 

националног савета одређене националне мањине треба да буде 
једнак збиру БРОЈЕВА ГЛАСОВА ДАТИХ ЗА СВАКУ ИЗБОРНУ 
ЛИСТУ за избор чланова националног савета одређене националне  
мањине.
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Рачунско слагање података о гласачким листићима

Члан 58.
(1) БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ мора 

да буде једнак збиру БРОЈА НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА 
и БРОЈА ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА за избор чланова 
националног савета одређене националне мањине.

(2) БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА може да 
буде само једнак или већи од збира БРОЈА НЕУПОТРЕБЉЕНИХ 
ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА и БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА У 
ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ.

XI. ПОПУЊАВАЊЕ ЗАПИСНИКА  
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА

Члан 59.
Пошто констатује да су након извршене логичко-рачунске контро-

ле, утврђени резултати гласања логичко-рачунски исправни, бирачки 
одбор приступа попуњавању Записника о раду бирачког одбора.

Члан 60.
(1) Записник о раду бирачког одбора израђује се на обрасцу 

који прописује Републичка изборна комисија и штампа се у шест 
примерака, од којих се:

- први примерак обавезно доставља Радном телу;
- други примерак истиче на бирачком месту на јавни увид;
- преостала четири примерка уручују представницима предлагача 

изборних листа који су освојили највећи број гласова на бирачком 
месту, ако су присутни на бирачком месту.

Члан 61.
(1) Приликом попуњавања Записника о раду бирачког одбора 

након спроведене логичко-рачунске контроле исправности утврђених 
резултата, бирачки одбор прво треба да провери да ли је у одговарајуће 
рубрике Записника о раду бирачког одбора читко уписао:

1) број бирачког места;
2) назив општине односно града у којем је бирачко место:
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3) датум одржавања гласања;
4) резултат провере потпуности и исправности изборног ма-

теријала, уређености бирачког места на начин којим се обезбеђује 
тајност гласања и могућности да гласање може да почне;

5) време отварања бирачког места и разлоге евентуалног кашњења 
у отварању бирачког места;

6) име и презиме бирача који је први дошао на бирачко место;
7) број под којим је бирач који је први дошао на бирачко место 

уписан у извод из бирачког списка и које националне мањине;
8) да ли је спроведен поступак провере исправности гласачке 

кутије, потписивање и убацивање Контролног листа у гласачку кутију 
и њено печаћење налепницама, у присуству првог бирача;

9) време затварања бирачког места;
10) имена повереника бирачког одбора који су спровели гласање 

ван бирачког места.
(2) Бирачки одбор, потом, у одговарајућој рубрици Записника о 

раду бирачког одбора констатује да ли је у гласачкој кутији пронађен 
Контролни лист и, ако јесте, да ли је Контролни лист потписан од 
стране првог бирача који је дошао на бирачко место и најмање једног 
члана бирачког одбора.

(3) Затим, бирачки одбор из одговарајућих рубрика Контролног 
формулара у одговарајуће рубрике Записника о раду бирачког одбора 
читко преписује резултате гласања:

1) број укупно уписаних бирача;
2) број бирача који су гласали;
3) број примљених гласачких листића;
4) број неупотребљених гласачких листића;
5) број гласачких листића у гласачкој кутији;
6) број неважећих гласачких листића; 
7) број важећих гласачких листића;
8) број гласова датих за сваку изборну листу.

Члан 62.
(1) Пошто заврши са уписивањем резултата гласања у Записник 

о раду бирачког одбора, бирачки одбор:
1) Контролни лист ставља у посебан коверат који печати налеп-

ницом и на којем исписује да је у њему Контролни лист;
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2) неупотребљене гласачке листиће ставља у посебан коверат који 
печати налепницом и на којем исписује назив националне мањине 
и да су у њему неупотребљени гласачки листићи;

3) неважеће гласачке листиће ставља у посебан коверат који 
печати налепницом и на којем исписује назив националне мањине 
и да су у њему неважећи гласачки листићи;

4) све важеће гласачке листиће ставља у посебан коверат који 
печати налепницом и на којем исписује назив националне мањине 
и да су у њему важећи гласачки листићи;

5) попуњене потврде о изборном праву за гласање ван бирачког 
места (како потписане тако и евентуално непотписане) ставља у 
посебан коверат који печати налепницом и на којем исписује назив 
националне мањине и да су у њему потврде о изборном праву за 
гласање ван бирачког места.

(2) На свим ковертама из става 1. овог члана обавезно треба да 
буде наведен и назив општине/града и број бирачког места.

Члан 63.
Након паковања изборног материјала, бирачки одбор попуњава 

остале рубрике Записника о раду бирачког одбора, тако што у одго-
варајуће рубрике уписује:

1) да ли је било прекида гласања и, ако јесте, време и разлоге 
прекида гласања;

2) број бирача који су (на бирачком месту и ван бирачког места) 
гласали уз помоћ другог лица (помагача);

3) број бирача који су гласали ван бирачког места;
4) број попуњених и потписаних потврда о изборном праву за 

гласање ван бирачког места;
5) да ли су на бирачком месту били присутни представници 

домаћих и/или страних посматрача и, ако јесу, да ли је попуњен 
образац Записника о посматрачима рада бирачког одбора;

6) да ли су на бирачком месту били присутни представници 
предлагача изборних листа и, ако јесу, њихова имена и презимена и 
називи изборних листа које су представљали;

7) да ли је неки представник предлагача изборне листе имао 
примедбе на спровођење гласања на бирачком месту и, ако јесте, 
његово име и презиме и примедбе;
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8) да ли је неки члан бирачког одбора имало примедбе на спро-
вођење гласања на бирачком месту и, ако јесте, његово име и презиме 
и примедбе;

9) напомене бирачког одбора, ако се на бирачком месту десио 
догађај од значаја, односно утицаја на гласање;

10) имена и презимена лица којима су уручени примерци Запи-
сника о раду бирачког одбора.

Члан 64.
(1) Записник о раду бирачког одбора потписују сви чланови, 

односно заменици чланова бирачког одбора.
(2) Ако Записник о раду бирачког одбора не потпишу сви чланови 

бирачког одбора, то се констатује у Записнику о раду бирачког одбора 
и уз то се евентуално наводе и разлози због којих Записник није пот-
писан од стране свих чланова бирачког одбора, или њихових заменика.

(3) Пошто се обави потписивање Записника о раду бирачког 
одбора, председник бирачког одбора констатује датум и време у које 
је бирачки одбор завршио са радом и то време уписује у одговарајућу 
рубрику Записника о раду бирачког одбора.

Члан 65.
Тек пошто Записник о раду бирачког одбора буде потписан и буде 

уписано време завршетка рада бирачког одбора, председник бирачког 
одбора раздваја примерке Записника о раду бирачког одбора, тако 
што први (оригинални) примерак ставља у посебан коверат, други 
истиче на јавни увид на бирачком месту а преостала четири примерка 
уручује представницима предлагача изборних листа који су наведени 
у Записнику о раду бирачког одбора да треба да преузму те примерке.

XII. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА  
ГЛАСАЊА У СЛУЧАЈУ ДА СЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ  
ГЛАСА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ВИШЕ НАЦИОНАЛНИХ  

САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Члан 66.
(1) Ако се на бирачком месту истовремено гласа за избор члано-

ва више националних савета националних мањина, бирачки одбор 
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поступа тако што процедуру описану у чл. 51. до 65. ових правила 
примењује за избор сваког националног савета посебно, почев од 
националне мањине са највећим бројем уписаних бирача на бирач-
ком месту, закључно са националном мањином са најмањим бројем 
уписаних бирача на бирачком месту.

(2) У случају из става 1. овог члана, бирачки одбор, по затвара-
њу бирачког места и окончању гласања, прво приступа утврђивању 
резултата гласања за избор националног савета са највећим бројем 
уписаних бирача на бирачком месту.

(3) Пошто отвори гласачку кутију и утврди да ли се у њој нала-
зи Контролни лист, како је то предвиђено у члану 51. тачка 5) ових 
правила, бирачки одбор треба прво да разврста све гласачке листиће 
који се налазе у гласачкој кутији према националним мањинама, на-
кон чега наставља са процедуром утврђивања резултата гласања за 
избор чланова националног савета националне мањине са највећим 
бројем уписаних бирача на бирачком месту.

(4) Пошто заврши попуњавање Записника о раду бирачког 
одбора за избор чланова националног савета националне мањине 
са највећим бројем уписаних бирача на бирачком месту и пошто 
четири примерка тог записника уручи представницима предлагача 
изборних листа, ако су присутни, бирачки одбор понавља процедуру 
описану у чл. 51. до 65. ових правила ради утврђивања резултата 
гласања за избор чланова националног савета националне мањине 
са следећим највећим бројем уписаних бирача и тако редом док се 
не утврде резултати гласања за чланове свих националних савета за 
које је спроведено гласање на том бирачком месту.

(5) Сви записници о раду бирачког одбора се на бирачком месту 
истичу тек пошто бирачки одбор утврди резултате гласања и попуни 
Записник о раду бирачког одбора за избор чланова и последњег наци-
оналног савета за које је спроведено гласање на том бирачком месту.

XIII. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА  
ПОСЛЕ ГЛАСАЊА

Члан 67.
(1) Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачки 

одбор одређује лица која ће, уз председника бирачког одбора, односно 
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заменика председника бирачког одбора, бити одговорна за предају 
изборног материјала Радном телу.

(2) Бирачки одбор без одлагања, а најкасније у року од 12 часо-
ва од часа затварања бирачког места предаје Радном телу у згради 
општине/града, следећи изборни материјал:

1) прве примерке записника о раду бирачког одбора за сваки 
национални савет за који се гласало на бирачком месту;

2) први (оригинални) и други примерак Записника о посматра-
чима рада бирачког одбора;

3) изводе из бирачког списка по којима се гласало на бирачком 
месту за сваки национални савет, са евентуалним списковима нак-
надних промена у посебном бирачком списку;

4) запечаћени коверат у којем је Контролни лист;
5) запечаћене коверте у које су стављени неупотребљени гласачки 

листићи за сваки национални савет посебно;
6) запечаћене коверте у које су стављени неважећи гласачки 

листићи за сваки национални савет посебно;
7) запечаћене коверте у које су стављени важећи гласачки листићи 

за сваки национални савет посебно;
8) запечаћене коверте у које су стављене потписане и непотписане 

потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места за сваки 
национални савет посебно;

9) сигурносну затворницу која је коришћена за печаћење вреће са 
изборним материјалом приликом примопредаје изборног материјала 
пре гласања између Радног тела и бирачког одбора;

10) један примерак попуњеног обрасца евиденције о присуству 
чланова и заменика чланова бирачког одбора на бирачком месту

(3) Приликом примопредаје из става 1. овог члана, бирачки одбор 
предаје општинској/градској управи преостали материјал (гласачку 
кутију, спрејове за обележавање прста бирача, параване за гласање, УВ 
лампе, идентификационе картице чланова бирачког одбора, прибор 
за писање и др) и други примерак евиденције о присуству чланова 
бирачког одбора на гласачком месту.

(4) Приликом примопредаје изборног материјала, бирачки 
одбор ће строго водити рачуна да не помеша изборни материјал 
за спровођење избора за чланове националних савета различитих 
националних мањина.
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(5) Радно тело треба да води рачуна о томе да на ковертама из 
става 2. овог члана буду исписани назив општине/града, број бирачког 
места, назив материјала који је у коверти и назив националне мањине 
на коју се материјал односи.

(6) О обављеној примопредаји изборног материјала саставља се 
записник на обрасцу који прописује Републичка изборна комисија. 
Један примерак овог записника Радно тело обавезно предаје коор-
динатору Републичке изборне комисије.

(7) Примопредаји имају право да присуствују представници пре-
длагача изборних листа и акредитовани представници посматрачи.

Члан 68.
(1) Приликом примопредаје изборног материјала након гласања, 

представници бирачког одбора и Радног тела дужни су да изврше 
контролу Записника о раду бирачког одбора и констатују евентуалне 
грешке у попуњавању записника, и о томе сачине извештај.

(2) Ако је приликом контроле Записника о раду бирачког одбора 
вршен увид у изборни материјал, у извештај о контроли Записника 
о раду бирачког одбора уноси се чињенично стање утврђено увидом 
у изборни материјал.

Члан 69.
(1) Одмах пошто прими изборни материјал од бирачког одбора 

и изврши контролу записника о раду бирачког одбора, Радно тело 
скенира први (оригинални) примерак Записника о раду бирачког 
одбора и доставља га Републичкој изборној комисији.

(2) Републичка изборна комисија све записнике о раду бирачких 
одбора објављује на својој веб-презентацији.

Члан 70.
(1) Након обављење примопредаје изборног материјала и извршене 

контроле записника о раду бирачког одбора, материјал из члана 67. 
став 2. тач. 4)-7) и тачке 9) ставља се у врећу за одлагање изборног 
материјала, коју Радно тело, у присуству чланова бирачког одбора 
који су предали тај материјал, печати сигурносном затворницом, 
чији се серијски број уписује у Записник о примопредаји.

(2) Пре печаћења, врећа се обавезно обележава налепницом која 
садржи назив града/општине и редни број бирачког места.



305

(3) Записник о раду бирачког одбора, записник о посматрачима 
рада бирачког одбора, извод из бирачког списка и коверат са потвр-
дама о изборном праву за гласање ван бирачког места не стављају се 
у врећу са осталим изборним материјалом, већ их Радно тело пакује 
одвојено од осталог изборног материјала и тако одвојено предаје 
Републичкој изборној комисији.

XIV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 71.
Даном ступања на снагу ових правила престају да важе Правила 

о раду бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чла-
нове националних савета националних мањина („Службени гласник 
РС“, број 64/18).

Члан 72.
Ова правила ступају на снагу наредног дана од дана објављивања 

на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

02 Број: 013-1987/22
У Београду, 10. октобра 2022. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Димитријевић
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Шема уређења просторије за гласање



IV. АКТИ РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ  
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ  
САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
ПУТЕМ ЕЛЕКТОРСКИХ СКУПШТИНА
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У П У Т С Т В О
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТОРСКЕ СКУПШТИНЕ  

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА  
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА*

(пречишћен текст)

Члан 1.
(1) Овим упутством уређује се начин спровођења електорске 

скупштине у поступку избора за чланове националних савета на-
ционалних мањина.

(2) Електорска скупштина бира чланове националног савета ако 
нису испуњени услови за непосредне изборе за чланове националног 
савета националне мањине и ако, у случају распуштања националног 
савета националне мањине, нови избори буду расписани у року од 
60 дана од распуштања националног савета националне мањине.

Члан 2.
(1) Изборе на електорској скупштини спроводи одбор од три 

члана, које именује Републичка изборна комисија из реда познавалаца 
изборних поступака (у даљем тексту: Одбор).

(2) Републичка изборна комисија (у даљем тексту: Комисија) 
именује чланове Одбора у року од три дана од када од министарства 
у чијем делокругу су послови људских и мањинских права (у даљем 
тексту: Министарство) прими обавештење о томе да је за електорску 
скупштину потврђен довољан број електора прописан законом.

(3) Чланови Одбора имају право на накнаду за рад у Одбору чији 
износ утврђује Комисија.

(4) Услове за рад Одбора, укључујући и средства за накнаде из 
става 3. овог члана и друге трошкове рада Одбора, обезбеђује Комисија.

* „Службени гласник РС“, број 106/22.
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Члан 3.
(1) Изборни акти електорске скупштине заводе се у деловодник 

Комисије.
(2) Акти одбора оверавају се печатом Комисије.

Члан 4.
(1) Електорска скупштина се одржава ако је Министарство по-

тврдило законом прописан минимални број електора, и то:
1) најмање 20 електора код националних мањина чији број према 

последњем попису становништва износи мање од 10.000 лица;
2) најмање 30 електора код националних мањина чији број према 

последњем попису становништва износи више од 10.000 лица, али 
мање од 20.000 лица;

3) најмање 45 електора код националних мањина чији број према 
последњем попису становништва износи више од 20.000 лица, али 
мање од 50.000 лица;

4) најмање 60 код националних мањина чији број према послед-
њем попису становништва износи више од 50.000 лица, али мање од 
100.000 лица;

5) најмање 100 код националних мањина чији број према послед-
њем попису становништва износи више од 100.000 лица.

(2) У случају да не буде потврђен најмањи број електора из става 
1. овог члана, Министарство, 25 дана пре дана одржавања електорске 
скупштине, доноси решење о обустављању поступка избора чланова 
националног савета, које објављује у „Службеном гласнику Републике 
Србије“.

Члан 5.
Уколико је Министарство потврдило довољан број електора у 

смислу члана 4. овог упутства, односно ако су испуњени услови за 
одржавање електорске скупштине, да би се на електорској скупштини 
одржали избори за чланове националног савета, потребно је да на 
електорску скупштину дође најмање половина потврђених електора, 
а не мање од минималног броја из члана 4. овог упутства.

Члан 6.
(1) По отварању електорске скупштине, Одбор констатује и саоп-

штава број присутних електора, на основу списка електора чија је елек-
торска пријава потврђена, који је Министарство доставило Комисији.
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(2) Одбор утврђује идентитет електора увидом у његову личну 
карту.

(3) Осим личном картом, свој идентитет електор може да докаже 
и важећом путном исправом (пасошем).

(4) Присутним електором сматра се електор који дође на елек-
торску скупштину и своје присуство пријави до времена одређеног 
за почетак електорске скупштине.

(5) Након констатације броја присутних електора, више није 
могуће пријављивање присуства електора.

(6) Уколико нису испуњени услови за одржавање електорске 
скупштине, у смислу потребног броја присутних електора, Одбор 
закључује електорску скупштину и одмах потом доноси решење о 
обустављању поступка избора националног савета.

(7) У случају да је присутан довољан број електора, Одбор 
констатује да су испуњени услови да се приступи избору чланова 
националног савета и саопштава број чланова националног савета 
који се бира и најмањи број електора који могу да предложе листу 
кандидата. Након тога, Одбор позива електоре да поднесу листе 
кандидата за чланове националног савета и одређује паузу за пре-
длагање листа кандидата.

(8) Пауза за предлагање листа кандидата не може да траје дуже 
од четири часа.

Члан 7.
(1) Листу кандидата за чланове националног савета националне 

мањине (у даљем тексту: Листа кандидата) може да предложи најмање 
једна четвртина присутних електора.

(2) Листа кандидата се подноси на обрасцу који прописује Коми-
сија, а подаци се уписују на српском језику, према српском правопису. 
Име и презиме кандидата могу да буду наведени и према правопису 
и писму националне мањине.

(3) На листи кандидата мора да се налази најмање једна трећина 
кандидата од броја чланова националног савета који се бира, а најви-
ше онолико кандидата колико се чланова националног савета бира.

(4) На листи кандидата мора да буде одређен електор који је 
носилац листе кандидата.

(5) Носилац листе кандидата сматра се заступником предлагача 
листе кандидата.
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(6) На листи кандидата међу свака три кандидата по редоследу 
на листи (прва три места, друга три места и тако до краја листе) мора 
бити најмање по један кандидат – припадник оног пола који је мање 
заступљен на листи.

(7) Електор може да учествује у предлагању само једне листе 
кандидата.

(8) Уколико се исти електор налази међу предлагачима више 
листа кандидата, сматраће се да је учествовао у предлагању оне листе 
кандидата која је раније поднета.

Члан 8.
(1) Кандидат за члана националног савета на листи кандидата 

може да буде електор или бирач уписан у посебан бирачки списак 
националне мањине чији се национални савет бира.

(2) Уколико се на листи кандидата налази бирач или електор који 
се не сматра присутним у смислу члана 6. став 5. овог упутства, уз 
листу кандидата прилаже се оверена изјава бирача, односно електора 
о прихватању кандидатуре за члана националног савета, на обрасцу 
који прописује Комисија. Овом изјавом бирач, односно електор 
прихвата да га одређени електор уврсти у Листу кандидата у чијем 
предлагању учествује тај електор.

(3) Електори који се сматрају присутним у смислу члана 6. став 
5. овог упутства не достављају изјаву о прихватању кандидатуре, 
већ се њихов потпис међу предлагачима листе кандидата сматра за 
прихватање кандидатуре.

(4) Уколико се на листи кандидата налази електор који се сматра 
присутним, а није потписан као један од предлагача листе кандидата, 
сматраће се да листа кандидата садржи недостатак који је сметња за 
њено проглашење.

Члан 9.
(1) Након истека паузе одређене за предлагање листа кандидата, 

Одбор констатује број поднетих листа кандидата и том приликом 
саопштава имена кандидата по листама кандидата, као и имена 
електора који су подржали сваку од листу кандидата. Одбор потом 
позива присутне електоре да доставе евентуалне примедбе на под-
нете листе кандидата.
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(2) Уколико није поднета ниједна листа кандидата, Одбор за-
кључује електорску скупштину и одмах потом доноси решење о 
обустављању поступка избора националног савета.

(3) Уколико је поднета најмање једна листа кандидата, Одбор 
одређује паузу ради провере испуњености услова да поднете листе 
канидидата буду проглашене.

(4) У поступку провере из става 3. овог члана, Одбору пружа 
помоћ представник министарства надлежног за вођење посебног 
бирачког списка националне мањине, ради провере да ли су кандидати 
за чланове националног савета уписани у посебан бирачки списак 
националне мањине чији се национални савет бира.

Члан 10.
(1) Након провере поднетих листа кандидата, Одбор саопшта-

ва која листа кандидата испуњава, односно не испуњава услове за 
проглашење.

(2) Након саопштавања из става 1. овог члана, више није могуће 
повлачење кандидатуре, односно потписа подршке листи кандидата.

Члан 11.
(1) У случају да нека листа кандидата садржи недостатак за про-

глашење (листу кандидата није предложио довољан број електора, 
листа кандидата не испуњава услове у погледу броја кандидата и/
или заступљености мање заступљеног пола на листи кандидата, није 
достављена оверена изјава бирача, односно електора да прихвата 
кандидатуру, или достављена изјава није уредно попуњена и/или 
оверена, или предложени кандидат није уписан у посебан бирачки 
списак националне мањине чији се национални савет бира, или се 
на листи кандидата налази електор који се сматра присутним а није 
међу предлагачима листе кандидата), Одбор закључком налаже 
носиоцу листе кандидата да у року од сат времена отклони конста-
товане недостатке.

(2) Недостаци изборне листе се отклањају кроз допуну спи-
ска електора који предлажу листу кандидата, кроз допуну листе 
кандидата до потребног броја кандидата, кроз промену редоследа 
кандидата на листи кандидата, или кроз повлачење кандидата са 
листе кандидата.
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(3) Након истека рока за отклањање недостатка, Одбор констатује 
да ли је носилац листе кандидата поступио по закључку за отклања-
ње недостатка и доноси решење о проглашењу листе кандидата или 
решење о њеном одбијању.

Члан 12.
(1) Одбор проглашава листе кандидата које испуњавају усло-

ве за проглашење, према редоследу њиховог подношења и о 
томе доноси решење којим утврђује редни број сваке од листа  
кандидата.

(2) Приликом проглашења листе кандидата, Одбор саопштава 
имена кандидата на листи кандидата.

(3) Након проглашења листе кандидата, више није могуће њено 
повлачење.

Члан 13.
Ако број кандидата на проглашеним листама кандидата буде 

мањи од броја чланова националног савета који се бира, Одбор 
закључује електорску скупштину и одмах потом доноси решење о 
обустављању поступка избора националног савета.

Члан 14.
Уколико ниједна листа кандидата не буде проглашена, Одбор 

закључује електорску скупштину и одмах потом доноси решење о 
обустављању поступка избора националног савета.

Члан 15.
По окончању поступка проглашавања листа кандидата, право 

да се обрате електорској скупштини, излагањем у трајању до десет 
минута, имају сви носиоци листа кандидата, или лица која они овла-
сте, према редоследу проглашавања листа кандидата.

Члан 16.
(1) Након обраћања носилаца листа кандидата, приступа се 

гласању за избор чланова националног савета.
(2) Право гласа имају електори који се сматрају присутним у 

смислу члана 6. став 5. овог упутства.
(3) Одбор прозивком позива електоре да преузму гласачки листић.
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(4) Пре преузимања гласачког листића, електор се потписује у 
одговарајућу рубрику евиденције о присутним електорима, као доказ 
да је примио гласачки листић.

(5) Електорска скупштина бира чланове националног савета 
применом пропорционалног система, гласањем за листе кандидата.

(6) Гласање траје док не гласају сви присутни електори са правом 
гласа, а најдуже 120 минута.

(7) Гласање се обавља тајно, на гласачким листићима припре-
мљеним према обрасцу који прописује Комисија.

(8) Број гласачких листића који се штампају једнак је броју по-
тврђених електора.

(9) Одлуке којим утврђује број односно боју гласачких листића 
који се штампају Комисија објављује у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије“.

(10) Гласачке листиће оверава Комисија.
(11) За гласање се користе гласачка кутија и паравани за обезбе-

ђивање тајности гласања израђени према Упутству о јединственим 
стандардима за изборни материјал („Службени гласник РС“, број 19/22).

(12) Гласа се само за једну листу кандидата, уписивањем имена 
носиоца, односно броја листе кандидата у гласачки листић.

(13) Гласачки листић из којег се не може са сигурношћу утврдити 
за кога је гласано сматраће се неважећим.

Члан 17.
(1) Одмах по окончању гласања, Одбор приступа утврђивању 

резултата гласања.
(2) Право да присуствују утврђивању резултата гласања имају 

сви присутни електори у смислу члана 6. став 5. овог упутства.

Члан 18.
(1) Утврђивање резултата избора обухвата утврђивање: броја 

електора који присуствују електорској скупштини, према евиденцији 
о присуству, броја електора који су преузели гласачки листић, броја 
гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији, броја неважећих 
гласачких листића, броја важећих гласачких листића, броја гласова 
који су припали свакој листи кандидата и броја мандата који припада 
свакој листи кандидата.
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(2) Статистичку обраду резултата гласања обавља представник 
Републичког завода за статистику.

Члан 19.
(1) Одбор расподељује мандате чланова националног савета 

применом система највећег количника (Д`Онтов систем).
(2) Мандати се расподељују тако што се укупан број гласова који 

је добила свака листа кандидата, дели бројевима од један до закључно 
са бројем чланова националног савета који се бира.

(3) Добијени количници разврставају се по величини, а у обзир 
се узима онолико највећих количника, колико чланова националног 
савета се бира.

(4) Ако две или више листа кандидата добију исте количнике на 
основу којих се додељује један мандат, а нема више нерасподељених 
мандата, мандат ће се доделити листи кандидата која је добила већи 
број гласова.

(5) Када листи кандидата припадне више мандата него што је на 
њој кандидата за чланове националног савета, мандат се додељује 
листи кандидата која има следећи највећи количник.

Члан 20.
(1) Одмах по утврђивању резултата гласања, Одбор сачињава 

записник o раду на електорској скупштини, на обрасцу који про-
писује Комисија.

(2) У записник о раду на електорској скупштини уносе се при-
медбе носилаца листа кандидата и електора који нису учествовали 
у предлагању листа кандидата.

(3) Записник о раду на електорској скупштини потписују сви 
чланови Одбора и сви носиоци листа кандидата.

(4) Уколико неко од носилаца листа кандидата није хтео да потпише 
записник о раду на електорској скупштини, то се констатује у записнику.

(5) Право на копију записника о раду на електорској скупшти-
ни, оверену печатом Комисије, имају сви носиоци листа кандидата.

Члан 21.
Уручењем копија записника о раду на електорској скупштини 

окончава се електорска скупштина.
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Члан 22.
(1) По окончању електорске скупштине, Одбор доноси решење о 

резултатима гласања, које садржи податке из члана 18. овог упутства.
(2) Решење о резултатима гласања објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Србије“.

Члан 23.
(1) Мандати који припадају листи кандидата додељују се кан-

дидатима према њиховом редоследу на листи кандидата, почев од 
првог кандидата.

(2) Мандате члана националног савета решењем додељује Одбор 
у року од три дана од утврђивања коначних резултата избора.

(3) Решење о додели мандата чланова националног савета Од-
бор доставља Министарству и објављује га у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

(4) Кандидатима којима су додељени мандати члана националног 
савета Одбор издаје уверење о избору за члана националног савета.

Члан 24.
(1) Против сваког решења Одбора електор може да изјави жалбу 

Комисији у року од три часа од доношења решења.
(2) Комисија одлучује о жалби у року од 12 часова од пријема 

жалбе.
(3) Против решења Комисије може да се поднесе тужба Управном 

суду у року од три часа од пријема решења, а Управни суд одлучује 
о тужби у року од 12 часова.

Члан 25.
(1) На пријављивање домаћих и страних посматрача рада на 

електорској скупштини сходно се примењују одредбе закона којим 
се уређује избор народних посланика о посматрању рада органа за 
спровођење избора.

(2) Комисија посебним актом прописује обрасце за подношење 
пријава за посматрање рада на електорској скупштини.

(3) Ако се избори путем електорске скупштине одржавају исто-
времено са непосредним изборима за чланове националних савета 
националних мањина, за пријављивање домаћих и страних посматрача  
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рада на електорској скупштини користе се обрасци прописани у 
складу са упутством за спровођење непосредних избора за чланове 
националних савета националних мањина.

(4) У случају из става 3. овог члана, представницима посматрача 
којима је Комисија одобрила праћење рада Комисије на спровођењу 
непосредних избора за чланове националних савета националних 
мањина, имају право да прате рад на електорској скупштини без по-
себне пријаве Комисији, уз обавезу ношења одговарајуће акредитације.

Члан 26.
(1) Комисија посебном одлуком прописује обрасце за вршење 

изборних радњи утврђених законом и овим упутством.
(2) Текст образаца за подношење листе кандидата, текст гласачког 

листића, текст обрасца записника о раду на електорској скупштини 
и текст уверења о избору за члана националног савета националне 
мањине штампају се на српском језику, ћирилицом.

(3) Ако се на електорској скупштини врши избор чланова нацио-
налног савета националне мањине чији су језик и писмо у службеној 
употреби у најмање једној јединици локалне самоуправе, текстови 
материјала из става 2. овог члана, изузев записника о раду на елек-
торској скупштини, штампају се двојезично, односно и на језику и 
писму националне мањине, и то тако што се текст на језику и писму 
националне мањине штампа испод текста на српском језику и ћири-
лици, у истом облику и са истом величином слова.

Члан 27.
Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“.
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На основу члана 62. став 1. тачка 4) Закона о националним 
саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
20/14 – одлука УС, 55/14 и 47/18) и члана 26. Упутства за спрово-
ђење електорске скупштине за избор чланова националних савета 
националних мањина („Службени гласник РС“, број 106/22 – пре-
чишћен текст),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 16. септембра 
2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ОБРАСЦИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЛИСТА  

КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА НА ИЗБОРИМА ПУТЕМ 

ЕЛЕКТОРСКИХ СКУПШТИНА РАСПИСАНИМ  
ЗА 13. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописују се назив и изглед образаца потребних 

за подношење листе кандидата за чланове националних савета наци-
оналних мањина на изборима путем путем електорских скупштина 
расписаним за 13. новембар 2022. године.

Члан 2.
Обрасци се прописују за изборе за чланове сваког националног 

савета националне мањине посебно и у њиховом означавању користе 
се следеће ознаке за националну мањину:

1. за горанску националну мањину – ГОР;
2. за македонску националну мањину – МАК;
3. за хрватску националну мањину – ХРВ;
4. за црногорску националну мањину – ЦГ.



324

Члан 3.
Обрасци потребни за подношење листе кандидата за чланове 

националног савета националне мањине су: 
1. Листа кандидата за чланове Националног савета (назив на-

ционалне мањине) националне мањине за изборе путем електорске 
скупштине - Образац (ознака националне мањине)ЕЛ-1/22;

2. Изјава о прихватању кандидатуре за члана Националног савета 
(назив националне мањине) националне мањине на изборима путем 
електорске скупштине - Образац (ознака националне мањине)ЕЛ-2/22.

Члан 4.
(1) Обрасци из члана 3. ове одлуке за спровођење избора за 

чланове националних савета македонске, хрватске и црногорске 
националне мањине, који су саставни део ове одлуке, утврђују се и 
објављују двојезично, на српском језику и ћириличком писму и на 
језику и писму националне мањине чији се национални савет бира.

(2) Обрасци из члана 3. ове одлуке за спровођење избора за 
чланове Националног савета горанске националне мањине, који су 
саставни део ове одлуке, утврђују се и објављују на српском језику 
и ћириличком писму.

Члан 5.
(1) Ова одлука објављује се на веб-презентацији Републичке 

изборне комисије.
(2) Ова одлука ступа на снагу даном објављивања.

02 Број 013-1942/22
У Београду, 16. септембра 2022. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Димитријевић
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Образац ___ЕЛ-2/22 

НАПОМЕНА 1: Изјава се подноси уз Листу кандидата на електорској скупштини, само у случају да се 
кандидује бирач уписан у посебан бирачки списак ___________ националне мањине или електор који се 
не сматра присутним на електорској скупштини. 

НАПОМЕНА 2: Изјава мора да буде оверена. Изјава се оверава код јавног бележника или у општинској, 
односно градској управи, а у општинама, односно градовима где нису именовани јавни бележници и код 
основног суда, судске јединице или пријемне канцеларије основног суда. 

И З Ј А В А 
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНА  

НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ____________ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
НА ИЗБОРИМА ПУТЕМ ЕЛЕКТОРСКЕ СКУПШТИНЕ 

Прихватам да будем кандидат за члана Националног савета ______________ 

националне мањине на Листи кандидата коју ће предложити електор 

_________________________________________________________________________ 
(име и презиме електора и његов ЈМБГ) 

за изборе за чланове Националног савета _____________ националне мањине 

путем електорске скупштине, расписане за 13. новембар 2022. године. 

У ______________________, ________________  
 (место)  (датум) 

 БИРАЧ/ЕЛЕКТОР 

 ___________________________________ 
 (потпис) 

 
  (име и презиме) 

             
  (ЈМБГ) 

 
  (занимање) 

 
 (место и адреса пребивалишта) 
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На основу члана 62. став 1. тачка 4) Закона о националним саве-
тима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 
– одлука УС, 55/14 и 47/18) и члана 26. Упутства за спровођење елек-
торске скупштине за избор чланова националних савета националних 
мањина („Службени гласник РС“, број 106/22 – пречишћен текст),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 16. септембра 
2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ОБРАСЦИМА ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ  

У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ 
САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ПУТЕМ  
ЕЛЕКТОРСКИХ СКУПШТИНА РАСПИСАНИХ  

ЗА 13. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописују се назив и изглед образаца за вршење 

појединих изборних радњи утврђених Законом о националним са-
ветима националних мањина и Упутством за спровођење електорске 
скупштине за избор чланова националних савета националних мањи-
на, у поступку избора за чланове националних савета националних 
мањина путем електорских скупштина расписаних за 13. новембар 
2022. године.

Члан 2.
Поједине изборне радње при спровођењу избора за чланове 

националних савета националних мањина путем електорских скуп-
штина расписаних за 13. новембар 2022. године, вршиће се према 
следећим обрасцима:

1. Гласачки листић за избор чланова Националног савета (назив 
националне мањине) националне мањине – Образац ЕЛСК-1/22,
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2. Записник о раду Одбора на електорској скупштини за избор 
чланова Националног савета (назив националне мањине) националне 
мањине – Образац ЕЛСК-2/22,

3. Уверење о избору за члана Националног савета (назив наци-
оналне мањине) националне мањине - Образац ЕЛСК-3/22.

Члан 3.
(1) Обрасци из члана 2. ове одлуке, који су саставни део ове одлу-

ке, утврђују се и објављују на српском језику и ћириличком писму.
(2) У складу са чланом 26. Упутства за спровођење електорске 

скупштине за избор чланова националних савета националних мањина, 
гласачки листићи и уверења о избору за члана Националног савета 
националне мањине, за спровођење избора за чланове националних 
савета македонске, црногорске и хрватске националне мањине, 
штампају се, односно израђују двојезично, на српском језику и ћи-
риличким писмом и на језику и писму националне мањине чији се 
национални савет бира, док се гласачки листићи и уверења о избору 
за члана Националног савета националне мањине, за спровођење 
избора за чланове Националног савета горанске националне мањине 
штампају, односно израђују на српском језику и ћириличким писмом.

Члан 4.
(1) Ова одлука се објављује на веб-презентацији Републичке 

изборне комисије.
(2) Ова одлука ступа на снагу даном објављивања.

02 Број 013-1943/22
У Београду, 16. септембра 2022. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Димитријевић



329

Образац ЕЛСК-1/22 

Г Л А С А Ч К И   Л И С Т И Ћ 
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА  

_____________ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

Електорска скупштина 13. новембар 2022. године 

ИМЕ НОСИОЦА ЛИСТЕ КАНДИДАТА _____________________________ 
 (уписати име носиоца листе кандидата) 

БРОЈ ЛИСТЕ КАНДИДАТА __________________________________ 
 (уписати број листе кандидата за коју се гласа) 

ГЛАСА СЕ САМО ЗА ЈЕДНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
УПИСИВАЊЕМ ИМЕНА НОСИОЦА ЛИСТЕ КАНДИДАТА  

И/ИЛИ 

УПИСИВАЊЕМ БРОЈА ЛИСТЕ КАНДИДАТА 
ЗА КОЈУ СЕ ГЛАСА 

М.П. 
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Образац ЕЛСК-2/22 

З А П И С Н И К  
О РАДУ ОДБОРА НА ЕЛЕКТОРСКОЈ СКУПШТИНИ  

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА  
__________________ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

 1. Одбор за спровођење избора за чланове Националног савета _____________ 

националне мањине на електорској скупштини састао се на дан ___________________ 2022. 

године у ________ часова, у ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 
(навести објекат, место и адресу на којој се одржава електорска скупштина) 

 2. Присутни су чланови Одбора: 

 1) _____________________________________; 
  (име и презиме члана) 

 2) _____________________________________; 
  (име и презиме члана) 

 3) _____________________________________. 
  (име и презиме члана) 

 3. Одбор је отворио електорску скупштину у _________ часова. 

 4. По отварању електорске скупштине, Одбор је најпре саопштио: 

 - да је, према закону, минималан број електора потребан за одржавање електорске 

скупштине за избор чланова Националног савета _________________ националне мањине 

половина броја потврђених електора, а не мање од ___, 

 - да je, на основу списка електора чија је електорска пријава потврђена, а који је 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог доставило Републичкој 

изборној комисији, за електорску скупштину потврђенo ______ електора. 

 5.1. Одбор је, одмах потом, констатовао да електорској скупштини присуствује 

______ електора, те да СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ да се приступи избору чланова 

Националног савета ______________ националне мањине. 

 5.2. Одбор је, одмах потом, констатовао да електорској скупштини присуствује 

______ електора, те да НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ да се електорска скупштина одржи, у 

смислу довољног броја присутних електора и закључио електорску скупштину у ________ 

часова. 

 6. Пошто је констатовао да су испуњени услови да се приступи избору чланова 

Националног савета ___________ националне мањине, Одбор је саопштио: 
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 - да се, према Одлуци министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог о 

расписивању избора за чланове националних савета националних мањина („Службени 

гласник РС“, број 100/22) бира ___ чланова Националног савета ____________ националне 

мањине, 

 - да листу кандидата за чланове Националног савета ______________ националне 

мањине може да предложи најмање једна четвртина присутних електора, а то је _____ 

присутних електора. 

 7. Одбор је електоре позвао да поднесу листе кандидата и у _______ часова 

одредио паузу за подношење листа кандидата у трајању од _____ часова. 

 8. Електорска скупштина је наставила рад у _______ часова. 

 9.1. Одбор је констатовао да је поднето ____ листа кандидата и саопштио имена 

кандидата на поднетим листама кандидата и имена електора који су подржали сваку од 

поднетих листа кандидата. 

 9.2. Одбор је констатовао да није поднета ниједна листа кандидата и да не постоје 

услови да се настави рад на електорској скупштини и закључио електорску скупштину у 

________ часова. 

 10. Одбор је у ________ часова одредио паузу ради провере испуњености услова да 

поднете листе кандидата буду проглашене, у трајању од _____ часова. 

 11. Рад на електорској скупштини је настављен у _______ часова. 

 12. Након провере поднетих листа кандидата, Одбор је саопштио да су услове за 

проглашење испуниле листе кандидата следећих носилаца, наведене према редоследу 

подношења: 

 1) ________________________________________, 

 2) ________________________________________, 

 3) ________________________________________, 

 4) ________________________________________. 

 13.1. Након провере, Одбор је саопштио да листе кандидата следећих носилаца 

садрже недостатке за проглашење: 

 1) ________________________________________, 
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 2) ________________________________________, 

 3) ________________________________________, 

 4) ________________________________________. 

 13.2. Одбор је у ________ часова одредио паузу ради отклањања недостатака листа 

кандидата из тачке 13.1. овог записника, у трајању од ________ часова. 

 13.3. Рад на електорској скупштини је настављен у _______ часова. 

 13.4. Одбор је саопштио да су отклоњени недостаци листа кандидата следећих 

носилаца: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 14.1. Одбор је саопштио да су проглашене листе кандидата следећих носилаца, 

према редоследу подношења: 

 1) ________________________________________, 

 2) ________________________________________, 

 3) ________________________________________, 

 4) ________________________________________. 

 Након саопштавања имена свих носилаца проглашених листа кандидата, Одбор је 

саопштио и имена свих кандидата по проглашеним листама кандидата. 

 14.2. Одбор је констатовао да, након истека рока за отклањање недостатака, ниједна 

листа кандидата не испуњава услове за проглашење и да не постоје услови да се настави 

рад на електорској скупштини, те је закључио електорску скупштину у _________ часова. 

 15.1. Одбор је констатовао да на проглашеним листама кандидата има укупно _____ 

кандидата и да СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ да се приступи избору чланова Националног савета 

_____________ националне мањине. 

 15.2. Одбор је констатовао да на проглашеним листама кандидата има укупно _____ 

кандидата и да НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ да се електорска скупштина одржи, у смислу 

довољног броја кандидата на проглашеним листама кандидата и закључио електорску 

скупштину у __________ часова. 
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 16. По окончању поступка проглашавања листа кандидата, електорској скупштини су 

се обратили носиоци проглашених листа кандидата, односно лица која су они за то 

овластили: 

 1) ________________________________________, 

 2) ________________________________________, 

 3) ________________________________________, 

 4) ________________________________________. 

 17. Гласању се приступило у ______ часова. 

 18. Гласање је завршено у _______ часова. 

 19. Одмах по окончању гласања, Одбор је приступио утврђивању резултата гласања 

и утврдио: 

 - да је број електора који присуствују електорској скупштини ______, 

 - да је број електора који су преузели гласачки листић ______,  

 - да је број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији ______,  

 - да је број неважећих гласачких листића ______,  

 - да је број важећих гласачких листића _______, 

 - да су поједине листе кандидата добиле следећи број гласова и мандата: 

Ред. бр. Име и презиме носиоца листе кандидата 
Број гласова које је 

добила листа 
кандидата 

Број мандата које је 
добила листа 

кандидата 

1. 
   

2. 
   

3.    

4.    
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 20.1. Носиоци листа кандидата нису имали примедбе на рад на електорској 

скупштини. 

 20.2. Примедбе на рад на електорској скупштини су имали следећи носиоци листа 

кандидата: 

 1) ________________________________________, 

 2) ________________________________________, 

 3) ________________________________________, 

 4) ________________________________________. 
(текст примедбе је у прилогу, као саставни део овог записника) 

 21.1. Електори који нису учествовали у предлагању листа кандидата нису имали 

примедбе на рад на електорској скупштини. 

 21.2. Примедбе на рад на електорској скупштини имали су следећи електори који 

нису учествовали у предлагању листа кандидата: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(текст примедбе је у прилогу, као саставни део овог записника) 

 22.1. Електорској скупштини нису присуствовали домаћи и/или страни посматрачи. 

 22.2. Електорској скупштини су присуствовали следећи представници домаћих и/или 

страних посматрача: 

_______________________________________________________________________________ 
(навести имена и презимена свих представника посматрача и називе посматрача које представљају) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 23. Напомене Одбора: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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 24. Рад на електорској скупштини је завршен  _________________ 2022. године у 

_________ часова. 

 ЧЛАНОВИ ОДБОРА НОСИОЦИ ЛИСТА КАНДИДАТА  

 1. _________________________________ 1. ______________________________ 
 (потпис )  (потпис) 

      _________________________________    ______________________________ 
 (име и презиме)  (име и презиме) 

 2. _________________________________ 2. ______________________________ 
 (потпис )  (потпис) 

      _________________________________    ______________________________ 
 (име и презиме)  (име и презиме) 

 3. _________________________________ 3. ______________________________ 
 (потпис )  (потпис) 

      _________________________________    ______________________________ 
 (име и презиме)  (име и презиме) 

  4. ______________________________ 
  (потпис) 

    ______________________________ 
   (име и презиме) 
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Образац ЕЛСК-3/22 

У В Е Р Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА 
____________________ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ  

Потврђује се да је _____________________________, _________________________, 
 (име и презиме) (занимање) 

из ______________________________________, ЈМБГ _________________________,  
 (пребивалиште и адреса стана) (јединствени матични број грађана) 

изабран/изабрана за члана Националног савета _____________________  
 (назив националне мањине) 

националне мањине, са Листе кандидата чији је носилац 

_______________________________, на изборима одржаним путем електорске 
 (име и презиме носиоца Листе кандидата) 

скупштине 13. новембра 2022. године. 

Број: _________________ 

У Београду, ______________ 2022. године 
                                           (датум) 

 ОДБОР 

 ______________________ 
 М.П. (потпис) 

 ______________________ 
 (име и презиме) 

 ______________________ 
  (потпис) 

 ______________________ 
 (име и презиме) 

 ______________________ 
  (потпис) 

 ______________________ 
 (име и презиме) 
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На основу чл. 43, 62. и 109. став 8. Закона о националним са-
ветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
20/14 – одлука УС, 55/14 и 47/18) и члана 16. став 9. Упутства за 
спровођење електорске скупштине за избор чланова националних 
савета националних мањина („Службени гласник РС“, број 106/22 
– пречишћен текст),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 16. септембра 
2022. године, донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ БОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА 

ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ 
НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ 

МАЊИНА ПУТЕМ ЕЛЕКТОРСКИХ СКУПШТИНА, 
РАСПИСАНИМ ЗА 13. НОВЕМБАР 2022.  

ГОДИНЕ*

1. Гласачки листићи за гласање на изборима за чланове нацио-
налних савета националних мањина путем електорских скупштина, 
расписаним за 13. новембар 2022. године, штампаће се на папиру 
следећих боја:

1) за горанску националну мањину светло плаве боје;
2) за македонску националну мањину жуте боје;
3) за хрватску националну мањину светло зелене боје;
4) за црногорску националну мањину розе боје.

* „Службени гласник РС“, број 107/22.



338

2. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ 
и на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

02 Број 013-1944/22
У Београду, 16. септембра 2022. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Димитријевић



V. ОСТАЛИ АКТИ
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На основу члана 44. став 3, члана 52. став 4, члана 53. став 3. и 
члана 55. Закона о националним саветима националних мањина 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18),

Министар државне управе и локалне самоуправе доноси

П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ  

СПИСКА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ*

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују начин вођења посебног 

бирачког списка националне мањине (у даљем тексту: посебан би-
рачки списак) и друга питања која су од значаја за потпуно, тачно и 
ажурно вођење посебног бирачког списка.

Члан 2.
Изjaва o пoдржaвaњу зaхтeвa зa oбрaзoвaњe пoсeбнoг бирaчкoг 

спискa (Образац 1) одштампана је уз овај правилник и чини његов 
саставни део.

Члан 3.
Упис у посебан бирачки списак врши се искључиво на лични 

захтев припадника националне мањине, који се својеручно потпи-
сан подноси у писаној форми органу јединице локалне самоуправе 
према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно 
расељена лица.

Захтев за упис у посебан бирачки списак (Образац 2) одштампан 
је уз овај правилник и чини његов саставни део.

* „Службени гласник РС“, број 61/18.
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Члан 4.
Орган управе јединице локалне самоуправе, по пријему захтева 

за упис у посебан бирачки списак, по службеној дужности врши увид 
у јединствени бирачки списак који се води у Републици Србији, ради 
утврђивања постојања општих услова за стицање активног бирачког 
права код подносиоца захтева.

Ако орган управе јединице локалне самоуправе на основу извр-
шеног увида утврди да су испуњени општи услови из става 1. овог 
члана, доноси решење о упису у посебан бирачки списак.

Ако орган управе јединице локалне самоуправе утврди да под-
носилац захтева не испуњава опште услове за стицање бирачког 
права, доноси решење којим се захтев за упис у посебан бирачки 
списак одбија.

Члан 5.
Брисање из посебног бирачког списка врши се по службеној 

дужности или на основу захтева за брисање, који се својеручно 
потписан подноси у писаној форми органу управе јединице локалне 
самоуправе према месту пребивалишта подносиоца захтева, односно 
месту боравишта за интерно расељена лица.

Захтев за брисање из посебног бирачког списка (Образац 3) 
одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.
Посебан бирачки списак може водити и ажурирати један или 

више службеника који морају имати овлашћење руководиоца орга-
на и квалификовани електронски сертификат издат од овлашћеног 
сертификационог тела.

Ажурирање посебног бирачког списка, у смислу овог правил-
ника, је вршење свих промена у посебном бирачком списку (упис, 
брисање, измена, допуна или исправка) на начин и по поступку 
утврђеним законом.

Министарство надлежно за вођење посебног бирачког списка  
(у даљем тексту: Министарство) преузима податке преко веб сервиса 
из јединственог бирачког списка који су потребни за ажурирање и 
вршење промена по службеној дужности o бирaчимa кojи су уписaни 
у посебном бирачком списку.
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Члан 7.
Право на увид у посебан бирачки списак има сваки припадник 

националне мањине у циљу провере личних података уписаних у 
посебан бирачки списак.

Увид у део посебног бирачког списка може се извршити непосредно 
у општинској, односно градској управи у којој припадник националне 
мањине има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена 
лица, у складу са законом који уређује заштиту података о личности.

Увид у посебан бирачки списак, у складу са законом који уређује 
заштиту података о личности, може се извршити и електронским 
путем на званичној интернет страници Министaрства.

Oвлашћени представници подносилаца потврђених изборних 
листа имају право увида у посебан бирачки списак, као и увида у 
службену документацију на основу које орган надлежан за вођење 
посебног бирачког списка врши упис, брисање, измене, допуне или 
исправке бирачког списка, у складу са законом.

Члан 8.
Решење о закључењу посебног бирачког списка доноси и пот-

писује министар надлежан за вођење посебног бирачког списка  
(у даљем тексту: Министар) или лице које он овласти и оверава се 
печатом Министарства.

Министарство оверава штампане изводе из тог списка разврстане 
по јединицама локалне самоуправе и бирачким местима.

Штампани изводи из посебног бирачког списка оверавају се на 
тај начин што се на последњој страници извода штампа редни број 
бирача са којим је закључен извод, потпис Министра или овлашћеног 
лица и отисак печата Министарства.

Након закључења посебног бирачког списка општинска, односно 
градска управа захтев за упис промена у посебан бирачки списак, са 
прилозима, доставља електронским путем Министарству без одлага-
ња, а најкасније следећег дана уколико је захтев примљен непосредно 
пре истека радног времена.

Члан 9.
Разврставање бирача на бирачка места утврђена решењем 

Републичке изборне комисије за јединицу локалне самоуправе,  
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до момента закључења посебног бирачког списка и са стањем уписаним 
у посебан бирачки списак пре његовог закључења, врше општинске, 
односно градске управе.

По закључењу посебног бирачког списка разврставање бирача 
на бирачка места за све јединице локалне самоуправе врши Мини-
старство уз техничку и другу помоћ градских и општинских управа.

Члан 10.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне 
мањине („Службени гласник РС”, бр. 72/14 и 81/14 – исправка).

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00189/2018-27
У Београду, 6. августа 2018. године

Министар,
Бранко Ружић, с.р.
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ПРИЛОЗИ
 

ПРИЛОЗИ 

 

Образац 1. 
 

ИЗЈАВА  
ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ О ПОДРАЖАВАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСАК 
 

Подржавам захтев за образовање посебног бирачког списка националне мањине ___________________ 

________________________________________________________________ 
   (навести назив националне мањине) 

 
Припадник националне мањине ____________________, ____________, __________________________ 
        (име и презиме)     (ЈМБГ)               (адреса пребивалишта/боравишта) 

 
 

Истовремено са потписивањем ове изјаве обавештен сам о обради података о личности и пристајем на 
обраду података у складу са законом.                      

 
________________ 

                                  (потпис) 
 

Потврђује се да је ову изјаву _______________________________________ својеручно потписао. 
(име и презиме) 

 
Идентитет припадника националне мањине утврђен је на основу увида у личне исправе. 
 
У складу са чланом 44. став 7. Закона о националним саветима националних мањина („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18) накнада за оверу се не наплаћује. 
 
Ов. бр. ________________ 
 
 
У ________________, ________________ у _________ часова. 
                  (место)                             (датум) 
 
Надлежни орган за оверу  __________________ 
                               (место) 

 
 

__________________ 
(потпис) 

__________________ 
(име и презиме) 

___________ 
НАПОМЕНА: Изјаву подносилац захтева умножава у потребном броју примерака. Изјаве се достављају сложене по азбучном 
реду презимена припадника националне мањине, у прилогу пописа свих припадника националне мањине који подржавају 
захтев за образовање посебног бирачког списка, с тим што се попис доставља у писаном и у електронском облику (ЦД-у) и 
тако да у оба облика буде истоветан. Захтев за образовање посебног бирачког списка мора да подржи најмање 5% (а не мање 
од 300) припадника националне мањине за коју се подноси захтев, према последњем попису становништва. 
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Образац 2.  

ОПШТИНА _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ГРАД _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(назив јединице локалне самоуправе којој се подноси захтев) 

 
                                                                    

З А Х Т Е В 

за упис у посебан бирачки списак _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ националне мањине  
                               (назив националне мањине) 

 
Подносилац захтева:  
Име и презиме бирача_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

Име једног од родитеља бирача_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Бирачев јединствени матични број грађана 
 
 

            

 
Датум и место рођења бирача _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
             
Пол бирача_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Место и адреса пребивалишта бирача  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Место и адреса боравишта бирача за интерно расељено лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 Oпштина/Град_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Телефон _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                                                (није обавезно али је пожељно уписати) 

 
 
Ја, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,  
                                                                          (име) (име оца) (презиме)

 
као припадник _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ националне мањине подносим захтев за  
                                                      (назив националне мањине) 

 
упис у посебан бирачки списак моје националне мањине, у складу са чланом 32. ст. 1. и 2. 
и чланом 47. став 3. Закона о националним саветима националних мањина („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18).  

Истовремено са потписивањем овог захтева обавештен сам о обради података о личности и 
пристајем на обраду података у складу са законом. 

Подносилац захтева:  

У _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, дана _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(потпис) 

 
 
НАПОМЕНА: Сви подаци попуњавају се читко, штампаним словима и идентично као што су уписани у личној 
карти. 
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Образац 3.  

ОПШТИНА _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ГРАД _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(назив јединице локалне самоуправе којој се подноси захтев) 

 
 

З А Х Т Е В  

за брисање из посебног бирачког списка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ националне мањине  
                                                           (назив националне мањине) 

 
Подносилац захтева:  
Име и презиме бирача_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

Име једног од родитеља бирача_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Бирачев јединствени матични број грађана 
 
 

            

 
Датум и место рођења бирача _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
             
Пол бирача_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Место и адреса пребивалишта бирача  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Место и адреса боравишта бирача за интерно расељено лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 Oпштина/Град_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Телефон _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                                                          (није обавезно али је пожељно уписати) 

 
 
Ја, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,  
                                                                               (име) (име оца) (презиме)

 
подносим захтев да будем брисан из посебног бирачког списка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                  (назив националне мањине)  

националне мањине, у складу са чланом 53. став 3. Закона о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18).  

Истовремено са потписивањем овог захтева обавештен сам о обради података о личности и 
пристајем на обраду података у складу са законом. 

Подносилац захтева:  

У _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, дана _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                       (потпис) 

 
 
НАПОМЕНА: Сви подаци попуњавају се читко, штампаним словима и идентично као што су уписани у личној 
карти. 
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НЕЗВАНИЧНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

На основу члана 102. став 4. Закона о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС, 
55/14 и 47/18),

Министар државне управе и локалне самоуправе доноси

П Р А В И Л Н И К
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАСЦА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ 

ПОТПИСА БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ЕЛЕКТОРЕ*

Члан 1.
Овим правилником прописује се облик и садржај обрасца за 

прикупљање потписа бирача који подржавају електоре.

Члан 2.
Образац за прикупљање потписа бирача који подржавају електоре 

правоугаоног je облика и штампа се на белој хартији, формата А4.

Члан 3.
Образац за прикупљање потписа бирача који подржавају електоре 

садржи: податке о бирачу који подржава електора (име и презиме 
бирача, име једног родитеља бирача, бирачев јединствени матични 
број грађана, датум и место рођења бирача, место и адреса пребива-
лишта бирача односно место и адреса боравишта бирача за интерно 
расељено лице, општина/град, (број телефона); изјаву бирача да је 
припадник одређене националне мањине и предлог да на електорској 
скупштини националне мањине чији је он припадник учествује електор 
кога предлаже; податке о електору кога подржава бирач (електоров 
јединствени матични број грађана, место и адреса пребивалишта 
електора, односно место и адреса боравишта електора за интерно 
расељено лице, општина/град) датум и место сачињавања обрасца 
и потпис бирача који подржава електора; напомену.

* „Службени гласник РС“, бр. 72/14 и 61/18.
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Члан 4.
Образац за прикупљање потписа бирача који подржавају електоре 

одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Пра-

вилник о облику и садржају обрасца за прикупљање потписа бирача 
који подржавају електоре („Службени гласник РС”, број 91/09).

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00191/2018-27
У Београду, 6. августа 2018. године

Министар,
Бранко Ружић, с.р.
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ПРИЛОЗИПРИЛОЗИ 

 

        Образац 1. 

ОБРАЗАЦ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОТПИСА БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ЕЛЕКТОРЕ 

Ја, доле потписани/а  

Име и презиме бирача_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

Име једног родитеља бирача_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Бирачев јединствени матични број грађана 
     
 

            

 

Датум и место рођења бирача _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  

Место и адреса пребивалишта бирача  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Место и адреса боравишта бирача за интерно расељено лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Oпштина/Град_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Телефон _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
    (није обавезно али је пожељно уписати)    

Изјављујем да сам припадник______________________________националне мањине и 
                   (назив националне мањине)   

                          
предлажем да на електорској скупштини ___________________________националне 
мањине учествује                                                        (назив националне мањине)                            
 

Име и презиме електора _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

Електоров јединствени матични број грађана 

     
 

            

 

Место и адреса пребивалишта електора _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Место и адреса боравишта електора за интерно расељено лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
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 Oпштина/Град_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 

Истовремено са потписивањем овог oбрасца обавештен сам о обради података о 
личности и пристајем на обраду података у складу са законом. 
 
 
У ____________, дана__________                           ________________________________ 
          (потпис) 

 
 
Потврђује се да је ову изјаву _______________________________________ својеручно потписао. 
         (име и презиме) 
 
Идентитет припадника националне мањине утврђен је на основу увида у личне исправе. 
 
У складу са чланом 101. став 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18) накнада за оверу се не наплаћује. 
 
Ов. бр. ________________ 
 
 
У ________________, ________________ у _________ часова. 
            (место)                         (датум) 
 
Надлежни орган за оверу  __________________ 
                      (место) 
           
 
                   __________________ 
                 (потпис) 
          __________________ 
              (име и презиме) 
 
 
НАПОМЕНА: Бирачи који подржавају електоре и подржани кандидати за електоре у поступку за 
спровођење изборних радњи које су у вези са овим обрасцем могу користити и моделе одговарајућих 
аката (Члан 102.став 2. Закона о националним саветима националних мањина  („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18)) постављене на званичној интернет страни Министарства државне 
управе и локалне самоуправе (www.mduls.gov.rs). 
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На основу члана 100. став 3. Закона о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14-УС, 
55/14 и 47/18) у складу сa Одлуком о расписивању избора за чланове 
националних савета националних мањина („Службени гласник РС”, 
број 100/22),

министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог упућује

Ј А В Н И П О З И В
СВИМ ЕЛЕКТОРИМА ДА БЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕСУ 

ПОТПУНЕ ПИСМЕНЕ ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ  
У ЕЛЕКТОРСКОЈ СКУПШТИНИ

1. Електорска скупштина за избор 15 чланoва Националног 
савета горанске националне мањине одржаће се 13. новембра 2022. 
године у дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг 
Николе Пашића број 13.

2. Електорска скупштина за избор 23 члана Националног саве-
та македонске националне мањине одржаће се 13. новембра 2022. 
године у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, 
Краља Милана број 14. 

3. Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета 
црногорске националне мањине одржаће се 13. новембра 2022. го-
дине у дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг 
Николе Пашића број 13.

4. Електорска скупштина за избор 29 чланова Националног савета 
хрватске националне мањине одржаће се 13. новембра 2022. године 
године у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, 
Краља Милана број 14.

Право да буде електор има припадник националне мањине 
уписан у посебан бирачки списак чију кандидатуру писмено подржи  
најмање: 
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1) 20 припадника националне мањине уписаних у посебан би-
рачки списак, за националну мањину чији број према последњем 
попису становништва износи мање од 10.000 лица; 

2) 30 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки 
списак, за националну мањину чији број према последњем попису 
становништва износи више од 10.000 лица али мање од 20.000 лица; 

3) 45 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки 
списак, за националну мањину чији број према последњем попису 
становништва износи више од 20.000 лица али мање од 50.000 лица; 

4) 60 припадника националне мањине уписаних у посебан би-
рачки списак, за националну мањину чији број према последњем 
попису становништва износи више од 50.000 лица али мање од 
100.000 лица; 

5) 100 припадника националне мањине уписаних у посебан 
бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем 
попису становништва износи више од 100.000 лица. 

Потписи за подршку електора морају да буду оверени код органа 
надлежног за оверу потписа. 

Овера потписа не подлеже плаћању такси. 
Кандидат за електора подноси Министарству електорску пријаву 

на потврђивање. Електорска пријава садржи изјаву да се кандидат 
пријављује за електорску скупштину националне мањине и личне 
податке и оверене изјаве бирача да подржавају кандидатуру за елек-
тора, као и списак бирача који подржавају кандидатуру за електора 
израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД), тако 
да списак у оба облика буде истоветан, а који потписује лице које 
подноси електорску пријаву на потврђивање.

Електорске пријаве са свим прилозима подносе се непосредно 
на адрeсу, Бирчанинова број 6, Београд.

Рок за достављање електорских пријава је 13. октобар 2022. 
године.

Министарство ће упутити писмени позив на електорску скуп-
штину свим електорима чија је електорска пријава потврђена.

Ближа обавештења и релевантна документација могу се преузети 
са званичне интернет странице Министарства (www.minljmpdd.gov.rs).

У Београду, 6. септембар 2022. године
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И Н Ф О Р М А Ц И Ј А
О НАЈМАЊЕМ БРОЈУ ИЗЈАВА БИРАЧА НЕОПХОДНОМ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА  
ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА  

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

1. за 15 чланова Националног савета албанске националне ма-
њине: најмање 339 изјава;

2. за 15 чланова Националног савета ашкалијске националне 
мањине: најмање 50 изјава;

3. за 35 чланова Националног савета бошњачке националне 
мањине: најмање 1.040 изјава;

4. за 19 чланова Националног савета бугарске националне ма-
њине: најмање 164 изјаве;

5. за 19 чланова Националног савета буњевачке националне 
мањине: најмање 71 изјава;

6. за 23 члана Националног савета влашке националне мањине: 
најмање 237 изјава;

7. за 15 чланова Националног савета грчке националне мањине: 
најмање 50 изјава;

8. за 15 чланова Националног савета египатске националне 
мањине: најмање 50 изјава;

9. за 35 чланова Националног савета мађарске националне ма-
њине: најмање 1.165 изјава;

10. за 15 чланова Националног савета немачке националне ма-
њине: најмање 50 изјава;

11. за 15 чланова Националног савета пољске националне ма-
њине: најмање 50 изјава;

12. за 35 чланова Националног савета ромске националне ма-
њине: најмање 626 изјава;
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13. за 23 члана Националног савета румунске националне ма-
њине: најмање 206 изјава;

14. за 19 чланова Националног савета русинске националне 
мањине: најмање 72 изјава;

15. за 15 чланова Националног савета руске националне мањине: 
најмање 50 изјава;

16. за 29 чланова Националног савета словачке националне 
мањине: најмање 268 изјава;

17. за 15 чланова Националног савета словеначке националне 
мањине: најмање 50 изјава;

18. за 15 чланова Националног савета украјинске националне 
мањине: најмање 50 изјава;

19. за 15 чланова Националног савета чешке националне мањине: 
најмање 50 изјава.
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На основу члана 24. став 1. тач. 2) и 7), члана 50. став 2. и члана 
52. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, 
број 14/22) и члана 8. став 1. Закона о избору председника Републике 
(„Службени гласник РС”, број 14/22), 

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 12. фебруара 
2022. године, донела је

У П У Т С Т В О
О ЈЕДИНСТВЕНИМ СТАНДАРДИМА  

ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ*

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет упутства

Члан 1.
Овим упутством прописују се јединствени стандарди за израду 

изборног материјала, као и радње које су у вези са израдом и припре-
мом изборног материјала за спровођење избора за народне посланике 
Народне скупштине, односно избора за председника Републике.

II. ШТАМПАНИ ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ

Штампање изборног материјала

Члан 2.
(1) Гласачки листићи и остали изборни материјал за спровођење 

избора штампају се у штампарији Јавног предузећа „Службени гласник“.
(2) Гласачки листићи за изборе штампају се на папиру зашти-

ћеном воденим жигом.

* „Службени гласник РС“, број 19/22.
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Гласачки листић за избор народних посланика

Члан 3.
Гласачки листић за избор народних посланика садржи: 
1) назив избора и датум гласања;
2) редни број који се ставља испред назива изборне листе;
3) називе изборних листа према редоследу утврђеном на збирној из-

борној листи са именом и презименом првог кандидата са изборне листе;
4) напомену да се гласа само за једну изборну листу и то тако што 

се заокружи редни број испред назива те листе;
5) напомену да је гласање тајно, да се обавља иза паравана за 

гласање и да након што попуни гласачки листић, бирач треба да га 
пресавије тако да се не види како је попуњен и да га тако пресавијеног 
убаци у гласачку кутију; 

6) отисак печата Републичке изборне комисије. 

Гласачки листић за избор председника Републике

Члан 4.
Гласачки листић за избор председника Републике садржи: 
1) назив избора и датум гласања;
2) редни број који се ставља испред имена и презимена кандидата;
3) име и презиме кандидата и назив предлагача кандидата;
4) напомену да се гласа само за једног кандидата и то тако што 

се заокружи редни број испред његовог имена и презимена;
5) напомену да је гласање тајно, да се обавља иза паравана за 

гласање и да након што попуни гласачки листић, бирач треба да га 
пресавије тако да се не види како је попуњен и да га тако пресавијеног 
убаци у гласачку кутију; 

6) отисак печата Републичке изборне комисије. 

Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије

Члан 5.
Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије садржи:
1) назив избора;
2) датум гласања;
3) број бирачког места;
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4) назив општине/града/завода за извршење кривичних санкција/
стране државе;

5) име и презиме бирача који је први дошао на бирачко место и 
редни број под којим је уписан у извод из бирачког списка;

6) место, датум и време попуњавања контролног листа;
7) име, презиме и потпис првог бирача и имена, презимена и 

потписе свих присутних чланова односно заменика чланова бирач-
ког одбора.

Боја гласачких листића и контролног листа  
за проверу исправности гласачке кутије

Члан 6.
(1) Републичка изборна комисија (у даљем тексту: Комисија) 

доноси одлуку којом утврђује боју гласачког листића и боју кон-
тролног листа за проверу исправности гласачке кутије и објављује 
је у „Службеном гласнику Републике Србије”.

(2) Гласачки листић и контролни лист за проверу исправности 
гласачке кутије не могу бити исте боје.

Облик и изглед гласачког листића

Члан 7.
Комисија одлуком утврђује облик и изглед гласачког листића, а 

саставни део те одлуке је и узорак гласачког листића.
Одлуком из става 1. овог члана утврђује се формат папира на 

којем ће се израђивати гласачки листићи.
Ако су испуњени законски услови да се гласачки листић штампа 

и на језицима и писмима националних мањина, одлуком из става 1. 
овог члана утврђују се све језичке варијанте са којима ће се штампати 
гласачки листићи као и формат папира на којем ће се израђивати 
гласачки листићи са више језичких варијанти.

Број гласачких листића

Члан 8.
(1) Број гласачких листића који се штампају за изборе мора да 

буде једнак броју бирача који су уписани у бирачки списак.
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(2) Комисија одлуком, која се објављује у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, утврђује број гласачких листића који се штампа.

Збирна изборна листа кандидата  
за народне посланике

Члан 9.
Збирна изборна листа кандидата за народне посланике садржи 

све изборне листе са личним именима свих кандидата за народне 
посланике и подацима о години њиховог рођења, занимању и месту 
пребивалишта.

Листа кандидата за избор председника Републике

Члан 10.
Листа кандидата за избор председника Републике садржи за 

сваког кандидата:
1) име и презиме;
2) годину рођења;
3) занимање;
4) назив предлагача.

Записник о раду бирачког одбора

Члан 11.
(1) Записник о раду бирачког одбора садржи: 
1) број бирача који су уписани у извод из бирачког списка;
2) број бирача који су изашли на изборе;
3) број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији;
4) број неважећих гласачких листића;
5) број важећих гласачких листића;
6) број гласова који је добила свака изборна листа.
(2) Записник о раду бирачког одбора садржи и друге чињенице 

значајне за ток и утврђивање резултата гласања на бирачком месту, 
укључујући податке о времену када је отворено и затворено бирач-
ко место, о провери исправности гласачке кутије и попуњавању и 
потписивању контролног листа, о провери да ли је гласачка кутија 
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све време била исправна и запечаћена и да ли је пронађен контролни 
лист, о евентуалном прекиду гласања и нарушавању реда на бирачком 
месту, као и примедбе чланова бирачког одбора.

(3) Записник о раду бирачког одбора потписују чланови бирачког 
одбора, односно њихови заменици.

Записник о посматрачима рада бирачког одбора

Члан 12.
Записник о посматрачима рада бирачког одбора садржи: 
1) назив избора;
2) датум гласања;
3) број бирачког места и назив општине/града;
4) назив домаћег или страног посматрача;
5) име и презиме представника посматрача рада бирачког одбора;
6) примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту;
7) податак о времену када је представник посматрача дошао на 

бирачко место, односно када је напустио бирачко место;
8) име, презиме и потпис представника посматрача; 
9) име, презиме и потпис председника, односно заменика пред-

седника бирачког одбора;

Потврда о изборном праву за гласање  
ван бирачког места

Члан 13.
Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места садржи:
1) име и презиме бирача;
2) јединствени матични број грађана бирача;
3) место и адресу пребивалишта бирача;
4) редни број под којим је бирач уписан у извод из бирачког списка;
5) назив избора; 
6) датум гласања;
7) број бирачког места и назив општине/града;
8) место и датум попуњавања потврде о изборном праву за гла-

сање ван бирачког места;
9) име, презиме и потпис бирача;
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10) име, презиме и потпис председника бирачког одбора;
11) напомену да потврду попуњава бирачки одбор и потписује 

председник бирачког одбора пре одласка код бирача који гласа ван 
бирачког места, да бирач обавезно потписује потврду, коју повере-
ници бирачког одбора враћају бирачком одбору, те да ако потврда 
није потписана од стране бирача, сматраће се да бирач није гласао.

Употреба језика и писама

Члан 14.
(1) Текст гласачког листића за избор народних посланика и 

председника Републике, збирне изборне листе кандидата за народ-
не посланике, листe кандидата за избор председника Републике и 
записника о раду бирачког одбора, штампа се на српском језику, 
ћириличким писмом.

(2) У општини и граду у којoj је на дан расписивања избора у 
службеној употреби језик националне мањине, текст гласачког ли-
стића штампа се на српском језику, ћириличким писмом, а испод тог 
текста штампа се текст на језику и писму националне мањине истим 
обликом и величином слова.

(3) Ако је у општини, односно граду на дан расписивања избора 
у службеној употреби више језика националних мањина, текст на 
језицима националних мањина исписује се после текста на српском 
језику по азбучном реду назива језика националне мањине.

(4) У општини и граду у којима је на дан расписивања избора у 
службеној употреби језик националне мањине, поред збирне изборне 
листе кандидата за народне посланике, односно листe кандидата за 
избор председника Републике која се штампа на српском језику ћи-
риличким писмом, израђује се и збирна изборна листа кандидата за 
народне посланике, односно листа кандидата за избор председника 
Републике на језику и писму националне мањине истим обликом и 
величином слова.

(5) У општини и граду у којoj је на дан расписивања избора у 
службеној употреби језик националне мањине, поред обрасца за-
писника о раду бирачког одбора који се штампа на српском језику 
ћириличким писмом, израђује се и образац записника на језику и 
писму националне мањине, истим обликом и величином слова.
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III. ОСТАЛИ ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ

Гласачка кутија

Члан 15.
(1) Гласачка кутија има облик квадра, следећих димензија: ши-

рина 50 cm, дужина 35 cm, висина 60 cm, са могућим одступањем 
до 2 cm.

(2) Гласачка кутија се израђује од провидног ливеног клирита, 
дебљине 0,3 cm.

(3) Гласачка кутија се састоји из два дела, односно тела гласачке 
кутије и покретног поклопца. Бочне стране тела гласачке кутије су 
савијене од једног комада клирита који се лепи за дно кутије. Покло-
пац гласачке кутије се израђује од једног комада клирита, са бочним 
страницама висине 4,5 cm. 

(4) По дужини поклопца, на средњем делу, налази се отвор 
дужине 20 cm и ширине 1,2 cm, који служи за убацивање гласачких 
листића. 

(5) На ужим бочним странама поклопца налазе се по један отвор 
кружног облика, пречника 0,5-1 cm.

(6) На ужим бочним странама тела гласачке кутије налазе се по 
један отвор кружног облика, пречника 0,5-1 cm, који се поклапају са 
отворима на поклопцу, као и још по један исти отвор кружног облика 
у истој равни и на око 3 до 5 cm испод горњег отвора.

(7) Кроз отворе из ст. 5. и 6. овог члана провлачи се јемственик 
који се везује и печати од стране бирачког одбора за тело гласачке 
кутије.

(8) Скица гласачке кутије је саставни део овог упутства.

Паравани за обезбеђивање тајности гласања

Члан 16.
(1) Паравани за обезбеђивање тајности гласања на бирачким ме-

стима се израђују од трослојног картона са предњом белом страном, 
димензија 160 х 80 cm, са три преклопа (50cm-60cm-50cm).

(2) Скица паравана за обезбеђивање тајности гласања је саставни 
део овог упутства.
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Спреј за обележавање прста бирача

Члан 17.
Обележавање прста бирача, као знак да је бирач гласао врши се 

спрејом од специјалног нерастворљивог УВ мастила, видљивог под 
посебном светлошћу УВ лампе.

IV. ИСТОВРЕМЕНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 18.
Ако се истовремено одржавају избори за народне посланике 

и избори за председника Републике, односно избори за одборнике 
скупштине јединице локалне самоуправе гласачки листићи не могу 
бити исте боје, као ни контролни листови за проверу исправности 
гласачке кутије.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Објављивање и ступање на снагу упутства

Члан 19.
(1) Ово упутство се објављује у „Службеном гласнику Републике 

Србије“ и на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
(2) Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

02 Број 013-457/22
У Београду, 12. фебруара 2022. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Димитријевић
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Скица гласачке кутије 

 

 

Скица гласачке кутије
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Скица паравана за обезбеђивање тајности гласања  

 
 
 
 

 
 
 

Скица паравана за обезбеђивање тајности гласања
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На основу члана 24. став 1. тачка 20) Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“ број 14/22),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 12. фебруара 
2022. године, донела је

K О Д Е К С
ПОНАШАЊА ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА  

ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет кодекса

Члан 1.
Овим кодексом прописују се правила понашања председникa и 

других члановa органа за спровођење избора и њихових заменика 
(у даљем тексту: чланови и заменици чланова органа за спровођење 
избора).

Органи за спровођење избора

Члан 2.
Органи за спровођење избора су Републичка изборна комисија, 

градске изборне комисије, општинске изборне комисијe, изборнe 
комисијe градских општина и бирачки одбори, у сталном и проши-
реном саставу.

Сходна примена Kодекса

Члан 3.
Одредбе овог кодекса примењују се и на учеснике у раду органа 

за спровођење избора без права одлучивања.
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II. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

Основна правила

Члан 4.
(1) Чланови и заменици чланова органа за спровођење избора ду-

жни су да се придржавају одредаба овог кодекса, односно да обављају 
радње које су чланом 5. овог кодекса прописане као њихове дужности, а 
уздржавају се од оних радњи које чланом 6. овог кодекса нису дозвољене.

(2) Чланови и заменици чланова органа за спровођење избора 
своју функцију врше у складу са законима којима се уређују избор 
народних посланика, председника Републике, одборника, националних 
савета националних мањина, референдум и народна иницијатива и 
законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу 
јавних функција, пословником органа за спровођење избора и другим 
актима органа за спровођење избора.

Дужности чланова и заменика чланова  
органа за спровођење избора

Члан 5.
Чланови и заменици чланова органа за спровођење избора 

дужни су да:
1) одговорно, савесно, стручно и у оквирима датих овлашћења 

обављају дужности које су им поверене; 
2) послове врше непристрасно и ефикасно, у складу са профе-

сионалним стандардима;
3) се у вршењу функције придржавају начела политичке неу-

тралности;
4) при доношењу одлука воде рачуна о јавном интересу, односно 

да њихов приватни интерес не дође у сукоб са јавним интересом;
5) поступају у границама датог овлашћења и сагласно циљу због 

којег је овлашћење дато;
6) стрпљиво, пристојно, љубазно и са дужном пажњом и по-

штовањем се понашају према свим бирачима и другим учесницима 
у изборном поступку, а нарочито према лицима која су особе са 
инвалидитетом;
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7) буду прикладно и уредно одевени и да својим начином одевања 
не нарушавају углед органа за спровођење избора;

8) буду ажурни, професионални и прецизни у испуњавању за-
конских обавеза;

9) развијају колегијалне и коректне односе према другим члано-
вима и заменицима чланова органа за спровођење избора;

10) чувају углед органа којег представљају.

Радње које нису дозвољене члановима и заменицима  
чланова органа за спровођење избора

Члан 6.
Члановима и заменицима чланова органа за спровођење избора 

није дозвољено да:
1) приме поклон, услугу или другу корист за себе или чланове 

своје породице приликом вршења функције, изузев протоколарног 
или пригодног поклона до законом одређене вредности;

2) користе јавну имовину и службене просторије органа за 
спровођење избора у приватне или политичке сврхе, нити да злоу-
потребљавају своју функцију ради личне користи или користи поли-
тичке странке која их је предложила у састав органа за спровођење  
избора;

3) фаворизују или дискриминишу поједине бираче у остваривању 
њихових изборних права због политичке, националне, расне, верске, 
полне или друге припадности; 

4) дају неистините изјаве или информације које би штетиле 
угледу органа за спровођење избора или довеле у питање интегритет 
изборног процеса;

5) намерно или из крајње непажње наносе материјалну штету 
органима за спровођење избора или подстичу друга лица да то  
чине;

6) јавно изражавају своју политичку, верску или другу личну 
припадност која би могла да доведе у сумњу њихову непристрасност 
у одлучивању;

7) у службеним просторијама носе симболе и пароле политичких 
странака. 
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III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Објављивање и ступање на снагу Кодекса

Члан 7.
(1) Овај кодекс се објављује на веб-презентацији Републичке 

изборне комисије.
(2) Овај кодекс ступа на снагу даном објављивања.

02 Број 013-454/22
У Београду, 12. фебруара 2022. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Димитријевић
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На основу члана 24. став 4. Закона о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 12. фебруара 
2022. године, донела је

П О С Л О В Н И К
РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ*

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим пословником уређују се организација, начин рада и одлу-

чивања Републичке изборне комисије (у даљем тексту: Комисија), 
као и друга питања од значаја за рад Комисије.

Члан 2.
Седиште Комисије је у Београду, у згради Народне скупштине 

Републике Србије, Улица краља Милана 14.

Члан 3.
(1) Комисија у свом раду користи четири печата (два велика и 

два мала) и два штамбиља, који се израђују у складу са прописима 
којима је уређена израда печата и штамбиља државних органа.

(2) О чувању и употреби печата и штамбиља старају се секретар 
Комисије и Служба Народне скупштине.

Члан 4.
У оквиру својих надлежности, Комисија остварује сарадњу са дома-

ћим, страним и међународним органима и организацијама, у складу са  
законом.

* „Службени гласник РС“, број 19/22.
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II. САСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЈА КОМИСИЈЕ

Комисија

Члан 5.
(1) Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
(2) Комисију у сталном саставу чине: председник Комисије, 16 

чланова Комисије и њихови заменици.
(3) Комисију у проширеном саставу чине и по један члан и 

заменик члана именовани на предлог подносилаца изборних листа 
кандидата за народне посланике, односно предлагача кандидата за 
председника Републике.

(4) Када спроводи републички референдум расписан на захтев 
овлашћеног предлагача, у проширени састав Комисије улазе и 
представници подносиоца захтева на основу коjeг је донета одлука 
о расписивању републичког референдума (члан и заменик члана).

(5) Комисија ради и одлучује у проширеном саставу од дана име-
новања лица која постају чланови Комисије у проширеном саставу 
док укупан извештај о резултатима избора, односно републичког 
референдума, не постане коначан.

(6) Члан, односно заменик члана Комисије у проширеном саста-
ву има иста права и дужности као и члан, односно заменик члана 
Комисије у сталном саставу.

(7) Заменици чланова Комисије имају иста права и дужности као 
и чланови које замењују, осим ако је овим пословником другачије 
одређено.

Учесници у раду Републичке изборне комисије  
без права одлучивања

Члан 6.
Учесници у раду Комисије без права одлучивања су секретар 

Комисије, заменик секретара Комисије и два учесника задужена за 
послове статистике.

Радне групе

Члан 7.
(1) Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, усагла-

шавања предлога аката које за потребе Комисије припрема Служба 
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Народне скупштине, извештаја и других докумената, као и обављања 
појединих изборних радњи, Комисија може да образује радне групе из 
реда својих чланова и учесника у раду Комисије без права одлучивања.

(2) У састав и рад радних група могу да буду укључени представ-
ници државних органа и организација, ради пружања стручне помоћи.

(3) У раду радних група могу да учествују сви чланови Комисије.
(4) Одлуком о образовању радних група утврђују се задаци и 

именују председавајући и чланови радних група.
(5) Радне групе имају секретаре и заменике секретара које одређује 

секретар Комисије, из реда запослених у Служби Народне скупштине.

Служба Народне скупштине

Члан 8.
(1) Служба Народне скупштине обезбеђује и пружа неопходну 

стручну, административну и техничку помоћ у обављању послова из 
надлежности Комисије и њених радних група, у складу са законом 
и одлуком Народне скупштине о организацији и раду те службе.

(2) О обезбеђивању услова за рад Комисије стара се секретар 
Комисије.

III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Председник Комисије

Члан 9.
(1) Председник Комисије:
- представља Комисију, 
- сазива и председава седницама Комисије, 
- потписује акте Комисије,
- одобрава службена путовања у земљи и иностранству,
- стара се о томе да Комисија своје послове обавља благовремено 

и у складу са прописима,
- стара се о примени овог пословника и
- обавља друге послове утврђене законом и овим пословником.
(2) Председник Комисије може да овласти секретара Комисије 

да потписује акте Комисије која се односе на питања оперативног  
карактера.
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Заменик председника Комисије

Члан 10.
Заменик председника Комисије обавља дужности председника Коми-

сије у случају његове одсутности или спречености за обављање функције, 
а може да обавља и послове за које га председник Комисије овласти.

Чланови Комисије

Члан 11.
Чланови Комисије имају право и дужност:
- да редовно присуствују седницама Комисије,
- да учествују у расправи о питањима која су на дневном реду седнице 

Комисије и гласају о сваком предлогу о коме се одлучује на седници, 
- да обављају све дужности и задатке одређене од стране Комисије.

Секретар Комисије 

Члан 12.
Секретар Комисије:
- припрема седнице Комисије,
- координира рад чланова и заменика чланова Комисије,
- помаже председнику Комисије у обављању послова из његове 

надлежности,
- стара се о припреми предлога аката које доноси Комисија и 

обавља друге послове у складу са законом, овим пословником и 
налозима председника Комисије.

Учесници задужени за послове статистике

Члан 13.
Учесници у раду Комисије задужени за послове статистике имају 

право и дужност:
- да редовно присуствују седницама Комисије,
- да учествују у расправи о питањима која су на дневном реду 

седнице Комисије,
- да обављају све дужности и задатке одређене од стране Комисије.
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IV. НАЧИН РАДА

Седнице Комисије

Члан 14.
(1) Комисија ради на седници којој присуствује већина од укупног 

броја чланова Комисије у сталном, односно проширеном саставу.
(2) Седнице Комисије се, по правилу, одржавају у седишту Комисије.
(3) Седнице Комисије, по правилу, одржавају се употребом 

софтверске платформе за електронске седнице.
(4) Изузетно, када у оправданим случајевима Комисија није у 

могућности да се састане ради одржавања седнице, седница Коми-
сије може да се одржи употребом софтверске платформе за видео 
конференције.

(5) У сазиву седнице из става 4. овог члана обавезно се наводи 
разлог одржавања седнице употребом софтверске платформе за видео 
конференције.

Сазивање седнице Комисије

Члан 15.
(1) Седницу Комисије сазива председник Комисије.
(2) Седница Комисије сазива се најкасније 48 часова пре времена 

одређеног за почетак седнице.
(3) Сазив седнице Комисије садржи дан, час и место одржавања 

седнице и предлог дневног реда.
(4) Предлог дневног реда седнице Комисије одређује председник 

Комисије, осим у случају сазивања седнице на захтев најмање трећине 
чланова Комисије.

(5) Седница Комисије може се сазвати и у року краћем од рока 
из става 2. овог члана, уколико је одржавање седнице условљено 
роковима прописаним законом или разлозима који налажу хитност 
у поступању, при чему је председник Комисије дужан да на почетку 
седнице образложи такав поступак.

(6) Председник Комисије може да одложи час, односно дан почетка 
седнице Комисије, о чему благовремено обавештава чланове Комисије, 
с тим што је дужан да на почетку седнице образложи такав поступак.
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Сазивање седнице Комисије на захтев чланова Комисије

Члан 16.
(1) Председник Комисије је дужан да сазове седницу Комисије, 

када сазивање затражи најмање трећина чланова Комисије, најкасније 
два дана од дана подношења захтева за сазивање седнице, тако да се 
седница одржи најкасније у року од седам дана од дана њеног сазивања.

(2) Ако захтев за сазивање седнице поднесе мање од трећине 
чланова Комисије, тај захтев ће се сматрати предлогом за допуну 
предложеног дневног реда прве наредне седнице Комисије, под усло-
вом да је поднет пре истека рокова прописаних овим пословником за 
предлагање измена и допуна предложеног дневног реда.

(3) Захтев за сазивање седнице мора да садржи предлог дневног реда 
седнице, као и предлог акта који би се разматрао у оквиру предложеног 
дневног реда. Предлог акта мора да буде сачињен у форми у којој се 
доносе акти Комисије.

(4) Ако уз поднети захтев није достављен предлог акта у складу са 
ставом 3. овог члана, председник Комисије обавештава члана Комисије 
који је први потписан на захтеву да захтев мора да се уреди. Уређен захтев 
потписују сви чланови Комисије који су захтевали сазивање седнице. 

(5) Ако поднети захтев не буде уређен у складу са ставом 4. овог 
члана, сматраће се да је повучен.

Начин сазивања седнице Комисије

Члан 17.
(1) Седница Комисије сазива се достављањем сазива седнице 

Комисије члановима Комисије електронском поштом.
(2) Сазив седнице Комисије доставља се члановима Комисије 

на електронске адресе коју чланови Комисије пријављују секретару 
Комисије као своју званичну адресу за пријем електронске поште.

(3) О сазивању седнице Комисије чланови Комисије се обаве-
штавају и телефонским путем.

Материјал за седницу Комисије

Члан 18.
Mатеријал за тачке дневног реда предложене у сазиву седнице доступан 

је члановима Комисије у платформи за одржавање електронске седнице,  
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након сазивања седнице Комисије, a најкасније три часа пре времена  
одређеног за почетак седнице.

Предлагање измена и допуна предложеног  
дневног реда

Члан 19.
(1) Сваки члан Комисије може да поднесе предлог за изме-

ну или допуну дневног реда предложеног у сазиву седнице  
Комисије.

(2) Предлог из става 1. овог члана подноси се у писменом обли-
ку, преко Писарнице Народне скупштине или путем платформе  
за одржавање електронске седнице као скенирани документ, најка-
сније четири часа пре времена одређеног за почетак седнице.

(3) Ако је седница Комисије сазвана у року краћем од 48 часова 
пре времена одређеног за почетак седнице, предлог из става 1. овог 
члана може се поднети најкасније два часа пре времена одређеног 
за почетак седнице.

(4) Предлогом за допуну дневног реда мора да буде формулисана 
тачка дневног реда која се предлаже. Уз предлог за допуну дневног 
реда доставља се и предлог акта који би се разматрао у оквиру пре-
дложене тачке дневног реда.

(5) Председник Комисије може да, на самој седници, приликом 
утврђивања дневног реда, предложи измену или допуну дневног реда 
који је предложио у сазиву седнице, при чему је дужан да образложи 
такав поступак.

Отварање седнице и учешће на седници

Члан 20.
(1) Седницом председава председник Комисије, односно у ње-

говом одсуству заменик председника Комисије.
(2) У случају да је председник спречен да председава седницом 

или мора да напусти седницу, седницом председава заменик пред-
седника, односно, у случају да је заменик председника одсутан, не 
жели или не може да председава, председавање преузима најстарији 
присутни члан Комисије. Ако најстарији присутни члан Комисије  
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не жели или не може да преузме председавање седницом, председа-
вање преузима следећи најстарији члан Комисије.

(3) Отварајући седницу, председавајући констатује број присут-
них чланова и заменика одсутних чланова Комисије.

(4) У раду на седници могу да учествују председник Комисије, 
чланови Комисије, секретар Комисије и њихови заменици, као и 
учесници задужени за послове статистике.

(5) Седници, на позив председника Комисије, могу да прису-
ствују и да учествују у раду и представници државних органа и 
организација, уколико се на седници разматрају питања из њиховог 
делокруга, о чему председавајући обавештава чланове Комисије на 
почетку седнице.

(6) Седници Комисије могу да присуствују запослени у Служби 
Народне скупштине које одреди секретар Комисије.

Утврђивање дневног реда

Члан 21.
(1) Пошто председавајући констатује да седници присуствује 

довољан број чланова Комисије потребан за пуноважан рад и одлу-
чивање, приступа се утврђивању дневног реда седнице Комисије.

(2) Дневни ред седнице утврђује Комисија.
(3) Пре одлучивања о усвајању дневног реда предложеног у 

сазиву седнице, приступа се одлучивању о предлозима за измену 
или допуну предложеног дневног реда, уколико су поднети у складу 
са одредбама овог пословника, без образлагања и расправе, редом 
којим су предложени.

(4) Након изјашњавања о предлозима за измену, односно допуну 
предложеног дневног реда, Комисија гласа о утврђивању дневног реда у  
целини.

Усвајање записника седнице Комисије

Члан 22.
(1) Пре преласка на рад по тачкама утврђеног дневног реда, при-

ступа се усвајању записника претходне седнице, уколико је сачињен 
и благовремено достављен члановима Комисије.
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(2) Примедбе на записник може да изнесе сваки члан Комисије.
(3) Приликом изношења примедби на записник, члан Комисије 

је дужан да предложи начин на који би примедба била спроведена у 
односу на предложени текст записника.

(4) О изнетим примедбама на записник, Комисија одлучује редом 
којим су изнете у расправи.

(5) Након одлучивања о примедбама на записник, Комисија 
одлучује о усвајању записника са прихваћеним примедбама.

(6) Ако не буде примедби на записник, председавајући ставља 
на гласање записник у предложеном тексту.

Ток седнице

Члан 23.
(1) На седници се ради по тачкама утврђеног дневног реда.
(2) На предлог председавајућег, Комисија може да одлучи да 

се промени редослед разматрања тачака дневног реда, као и да се 
обједини расправа о више тачака дневног реда.

(3) Пре отварања расправе по тачки дневног реда, о предмету 
тачке дневног реда коју је предложио председник Комисије, Комисију 
извештава председник Комисије, члан Комисије којег је одредио 
председник Комисије (известилац) или секретар Комисије.

(4) О предмету тачке дневног реда која је на дневном реду на 
предлог члана Комисије, Комисију извештава члан Комисије који 
је предложио тачку дневног реда и који предлаже начин поступања 
Комисије.

(5) На предлог председавајућег или члана Комисије, Комисија 
може да одлучи да се време за расправу сваког од учесника, по одре-
ђеној тачки дневног реда, ограничи на пет минута.

Одржавање реда на седници

Члан 24.
(1) Председавајући се стара о реду на седници Комисије и даје 

реч члановима Комисије пријављеним за учешће у расправи.
(2) Када процени да је то неопходно, председавајући може да 

одреди паузу.
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Одлучивање

Члан 25.
(1) Пошто утврди да је расправа по тачки дневног реда исцрпљена, 

председавајући закључује расправу о тачки дневног реда, након чега 
се прелази на одлучивање.

(2) Комисија доноси одлуке већином гласова свих чланова Ко-
мисије у сталном, односно проширеном саставу.

(3) У одлучивању учествују само чланови Комисије, а заменици 
чланова само у случају одсуства члана којег замењују.

(4) Уколико је изнето више предлога у оквиру једне тачке днев-
ног реда, председавајући ставља на гласање предлоге редом којим су  
изнети.

(5) Комисија увек гласа о усвајању предлога.
(6) Уколико за усвајање предлога не гласа већина од укупног 

броја чланова и заменика чланова Комисије, сматраће се да је пре-
длог одбијен.

Одлучивање о предлозима аката  
које доноси Комисија

Члан 26.
(1) Ако су у току расправе изнети предлози за брисање поједи-

них одредби, односно измене предложеног акта, председавајући на 
гласање прво ставља те предлоге. 

(2) У случају из става 1. овог члана, одлучивање се обавља према 
редоследу по ком су изнети предлози за брисање, односно измену, 
при чему председавајући на гласање ставља прво предлог за брисање, 
а потом предлог за измену. 

(3) Ако Комисија усвоји предлог за брисање неке одредбе, о 
изнетом предлогу за измену те одредбе се не гласа.

(4) Након гласања о свим предлозима, председавајући ставља на 
гласање усвајање предлога акта у целини.

(5) Ако у току расправе нису изнети предлози за брисање по-
јединих одредби, односно измене предложеног акта, председа-
вајући на гласање ставља усвајање предлога акта у предложеном  
тексту.
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Записник

Члан 27.
(1) О раду на седници Комисије сачињава се записник.
(2) Записник садржи главне податке о раду на седници, нарочито о 

предлозима о којима се одлучивало, са именима учесника у расправи, 
о одлукама, закључцима и другим актима који су на седници донети, 
као и о резултатима свих гласања на седници.

(3) На седници Комисије воде се стенографске белешке, које чине 
саставни део записника.

(4) Уколико не постоје услови за вођење стенографских белешки, 
сачињава се препис тонског снимка седнице Комисије, који чини 
саставни део записника.

(5) Након усвајања, записник потписују председавајући и секре-
тар односно заменик секретара Комисије.

(6) О сачињавању и чувању записника стара се секретар Комисије.
(7) Усвојени записник објављује се на веб-презентацији Комисије.

Изворници и преписи аката комисије

Члан 28.
(1) Изворником акта сматра се текст акта усвојен на седници 

Комисије, сачињен у прописаном облику, потписан од председава-
јућег и оверен печатом Комисије.

(2) О сачињавању и чувању изворника стара се секретар Комисије.
(3) Ради достављања странкама, сачињава се препис изворника 

који у свему мора да буде истоветан изворнику и који потписује 
секретар Комисије и оверава се печатом Комисије.

V. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 29.
(1) Рад Комисије је јаван.
(2) Комисија обезбеђује јавност рада:
- преносима седница Комисије и конференција за медије на 

веб-презентацији Комисије,
- омогућавањем средствима јавног обавештавања да преносе седнице 

Комисије преузимањем аудио и видео сигнала који обезбеђује Комисија,
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- омогућавањем акредитованим представницима средстава јавног 
обавештавања да присуствују седницама Комисије,

- омогућавањем заинтересованим домаћим, страним и међуна-
родним организацијама и удружењима (посматрачи) да прате рад 
Комисије током изборног или референдумског поступка,

- објављивањем аката Комисије у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије“ и на веб-презентацији Комисије, у складу са законом 
и овим пословником,

- објављивањем Информатора о раду Комисије и омогућавањем 
приступа информацијама од јавног значаја којима располаже Коми-
сија, у складу са законом,

- објављивањем информација о раду Комисије на веб-презента-
цији Комисије и путем друштвених мрежа,

- издавањем саопштења за јавност, и
- одржавањем конференција за медије и давањем изјава за медије, 

у складу са овим пословником.

Представници средстава јавног обавештавања

Члан 30.
(1) Представницима средстава јавног обавештавања омогућује 

се присуствовање седницама Комисије у складу са актима Народне 
скупштине којима се уређује унутрашњи ред у Народној скупштини 
и акредитовање представника средстава јавног обавештавања.

(2) О дану, времену и месту одржавања седница Комисије, сред-
ства јавног обавештавања се обавештавају преко Службе Народне 
Скупштине.

(3) Представницима средстава јавног обавештавања који при-
суствују седници Комисије стављају се на располагање материјали 
припремљени за рад на седници Комисије.

Посматрачи

Члан 31.
Заинтересованим домаћим, међународним и страним организацијама 

и удружењима (посматрачи) Комисија одобрава праћење рада Комисије 
током изборног и референдумског поступка, у складу са прописима.
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Објављивање аката Комисије

Члан 32.
(1) Акти Комисије објављују се на веб-презентацији Комисије, 

без одлагања, а најкасније у року од 24 часа од завршетка седнице на 
којој су акти донети, у складу са законом.

(2) Акти Комисије објављују се у „Службеном гласнику Републике 
Србије“ када је то предвиђено законом.

(3) Комисија може да одлучи да се у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ објави и акт за који није прописано обавезно 
објављивање у „Службеном гласнику Републике Србије“.

(4) О објављивању аката стара се секретар Комисије.

Исправка акта објављеног у „Службеном гласнику  
Републике Србије“

Члан 33. 
(1) Уколико текст акта објављеног у „Службеном гласнику Републике 

Србије“ није сагласан изворнику акта, исправку даје секретар Комисије.
(2) Исправка из става 1. овог члана објављује се на исти начин 

као и акт који се исправља.

Пречишћен текст општег акта Комисије

Члан 34. 
(1) Комисија може да овласти секретара Комисије да утврди 

пречишћен текст општег акта Комисије.
(2) Овлашћење за утврђивање пречишћеног текста општег акта 

може да буде садржано у акту којим се мења општи акт или у посеб-
ном закључку који доноси Комисија.

(3) Пречишћен текст општег акта објављује се у „Службеном гла-
снику Републике Србије“ ако је и општи акт објављен у „Службеном 
гласнику Републике Србије“.

Објављивање Информатора о раду Комисије  
и приступ информацијама од јавног значаја

Члан 35.
(1) Комисија објављује Информатор о свом раду.
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(2) Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ ин-
формацијама од јавног значаја је секретар Комисије.

Веб-презентација Комисије

Члан 36.
(1) Комисија има своју веб-презентацију на којој се објављују 

акти Комисије, резултати избора, информације о одржаним седни-
цама Комисије и саопштења за јавност, као и друге информације и 
документа који настају у раду или у вези са радом Комисије, а од 
значаја су за информисање јавности.

(2) О одржавању и ажурирању веб-презентације Комисије стара 
се секретар Комисије.

Саопштење за јавност

Члан 37.
Саопштење за јавност припрема Служба Народне скупштине, 

по налогу и уз сагласност председника Комисије.

Конференција за медије и изјаве за медије

Члан 38.
(1) О раду Комисије јавност обавештава председник Комисије 

или члан којег председник за то овласти, путем конференција за 
медије и изјава за медије.

(2) О дану, времену и месту одржавања конференције за медије 
из става 1. овог члана, средства јавног обавештавања се обавештавају 
преко Службе Народне скупштине.

(3) Секретар Комисије је овлашћен да даје изјаве о техничким 
аспектима рада Комисије и спровођења избора.

VI. ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Члан 39.
Чланови и заменици чланова Комисије и запослени у Служби 

Народне скупштине ангажовани на обављању послова за потребе 
Комисије дужни су да у свом раду поступају у складу са прописима 
којима је уређена заштита података о личности.



384

VII. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 40.
(1) Средства за рад органа за спровођење избора и републичког 

референдума, изборни односно гласачки материјал и друге трошкове 
спровођења избора односно републичког референдума обезбеђују 
се у буџету Републике Србије.

(2) Комисија подноси Народној скупштини финансијски план 
потребних средстава за редован рад и трошкове спровођење редов-
них избора.

(3) Средства за спровођење ванредних избора и републичког 
референдума обезбеђују се у буџету Републике Србије у складу са 
посебним захтевом Комисије.

(4) Комисија подноси Народној скупштини извештај о утроше-
ним средствима за редован рад и спровођење избора и републичког 
референдума.

(5) О припреми предлога финансијског плана из става 2. овог 
члана, захтева из става 3. овог члана и извештаја из става 4. овог 
члана стара се секретар Комисије.

(6) Налогодавци за исплату средстава из става 1. овог члана су 
председник и секретар Комисије.

VIII. КАНЦЕЛАРИЈСКО И АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 41.
(1) На канцеларијско и архивско пословање Комисије примењују 

се прописи којима се уређују канцеларијско и архивско пословање.
(2) Комисија утврђује листу категорија архивске грађе и доку-

ментарног материјала са роковима чувања, у складу са законом.

IX. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА

Члан 42.
(1) Право предлагања измена или допуна Пословника Комисије 

има сваки члан Комисије.
(2) Предлог одлуке за измену или допуну Пословника Комисије 

подноси се у писменом облику.
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(3) Предлог одлуке из става 2. овог члана председник Комисије 
увршћује у предлог дневног реда седнице Комисије у што краћем року.

X. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.
Прве изборе за народне посланике и изборе за председника Репу-

блике који буду расписани након ступања на снагу овог пословника 
спроводи Републичка изборна комисија чији стални састав, осим 
председника, 16 чланова и њихових заменика који су именовани 
на предлог посланичких група, чини још шест чланова и њихових 
заменика које је именовала Народна скупштина на предлог пред-
седника Народне скупштине, а мандат им траје док укупан извештај 
о резултатима избора за народне посланике и укупан извештај о 
резултатима избора за председника Републике не постану коначни.

Члан 44.
(1) До успостављања техничких услова за употребу софтверске 

платформе за електронске седнице, материјал припремљен за тачке 
предложеног дневног реда и записник претходне седнице Комисије, 
уколико је сачињен, достављају се члановима Комисије уз сазив седнице, 
са електронске адресе Комисије: rik.sednica@parlament.rs, на електронске 
адресе коју чланови и заменици чланова Комисије пријављују секрета-
ру Комисије као своју званичну адресу за пријем електронске поште.

(2) У случају да је седница Комисије сазвана у року краћем од 48 
часова пре времена одређеног за почетак седнице, материјал при-
премљен за тачке предложеног дневног реда и записник претходне 
седнице Комисије, уколико је сачињен, достављају се члановима 
Комисије на начин описан у ставу 1. овог члана најкасније три часа 
пре времена одређеног за почетак седнице.

XI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.
Питања од значаја за рад Комисије која нису уређена овим по-

словником, могу да буду уређена посебном одлуком или закључком 
Комисије, у складу са законом и овим пословником.
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Члан 46.
Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи Пословник 

Републичке изборне комисије („Службени гласник РС“, број 117/21 
- пречишћен текст).

Члан 47.
(1) Овај пословник се објављује у „Службеном гласнику Репу-

блике Србије“ и на веб-презентацији Комисије.
(2) Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

02 Број 013-453/22
У Београду, 12. фебруара 2022. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Димитријевић
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СТАЛНИ САСТАВ  
РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

 1.  председник Владимир Димитријевић, дипл. правник 
– заменик председника Марко Јанковић, дипл. правник

 2.  члан Драгана Одовић, дипл. правник 
– заменик члана Вељко Перовић, дипл. правник

 3.  члан Весна Стојковић, дипл. правник 
– заменик члана Бранибор Јовичић, дипл. правник

 4.  члан Татјана Китановић, дипл. правник 
– заменик члана Марко Кулић, дипл. правник

 5.  члан Марија Јовановић, дипл. правник 
– заменик члана Милош Срећковић, дипл. правник

 6.  члан Весна Миздрак, дипл. правник 
– заменик члана Немања Поповић, дипл. правник

 7.  члан Никола Јелић, дипл. правник 
– заменик члана Марина Ђукановић, дипл. правник

 8.  члан Маја Пејчић, дипл. правник 
– заменик члана Милован Амиџић, дипл. правник

 9.  члан Вељко Одаловић, дипл. правник 
– заменик члана Дијана Стојановић, дипл. правник

10.  члан Миљкан Карличић, дипл. правник 
– заменик члана Марина Марковић, дипл. правник

11.  члан Срђан Зораја, дипл. правник 
– заменик члана Миљана Зиндовић, дипл. правник

12.  члан Владимир Јестратијевић, дипл. правник 
– заменик члана Марија Ђоковић, дипл. правник

13.  члан Бранкица Јовић, дипл. правник 
– заменик члана Џемил Диванефендић, дипл. правник
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14.  члан Ђула Ладоцки, дипл. правник 
– заменик члана Мирјана Николић, дипл. правник

15.  члан Енвер Међедовић, дипл. правник 
– заменик члана Бела Буташ, дипл. правник

16.  члан Јелена Миленковић, дипл. правник 
– заменик члана Илија Лукић, дипл. правник

17.  члан Џемил Сијарић, дипл. правник 
– заменик члана Елма Зековић, дипл. правник
– секретар Срђан Смиљанић, дипл. правник
– заменик секретара Бојан Пудар, дипл. правник
–  учесник задужен за послове статистике др Миладин Коваче-

вић,  
директор Републичког завода за статистику

–  учесник задужен за послове статистике Владимир Шутић,  
помоћник директора Републичког завода за статистику
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