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Изласком на изборе и заокруживањем редног броја испред 
назива изборне листе на гласачком листићу, Ви ћете учествовати у 
избору 250 народних посланика Народне скупштине Републике 
Србије, који ће, у Ваше и у име свих грађана Републике Србије, 
доносити законе и друге акте, бирати Владу и друге функционере и 
вршити контролу Владе и других државних органа. 

Кандидате за народне посланике предлажу политичке странке, 
коалиције политичких странака и групе грађана. 

Да ли могу да гласам? 

На изборима за народне посланике Народне скупштине можете 
да гласате: 

 Ако сте држављанин/држављанка Републике Србије 

 Ако сте навршили 18 година живота 

 Ако имате пословну способност 

 Ако имате пребивалиште у Републици Србији  

Како да гласам у иностранству? 

Уколико боравите у иностранству на дан избора, морате да 
поднесете захтјев да се у бирачки списак упише податак да ћете на 
предстојећим изборима гласати у иностранству. Тај захтјев подносите 
дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије, и то до 
30. маја 2020. године. 

Дипломатско-конзуларна представништва Ваш захтјев 
прослеђују општинској/градској управи према мјесту Вашег 
пребивалишта у Републици Србији. 

Уколико сте уписани у бирачки списак, општинска/градска 
управа ће донијети рјешење да сте изразили жељу да гласате према 
мјесту боравишта у иностранству. 



Да ли сам уписан/а у бирачки списак? 

Можете провјерити да ли сте уписани у бирачки списак упитом 
на интернет страници https://upit.birackispisak.gov.rs 

Уколико нијесте уписани у бирачки списак или су у њега 
неправилно уписани Ваши подаци, поднесите захтјев за упис у бирачки 
списак или промјену у њему непосредно општинској/градској управи 
према мјесту Вашег пребивалишта у Републици Србији или преко 
дипломатско-конзуларног представништва све до закључења 
бирачког списка, односно до 5. јуна 2020. године.  

Након закључења бирачког списка, па све до 17. јуна 2020. 
године, захтјев за упис у бирачки списак или промјену у њему можете 
поднијети Министарству државне управе и локалне самоуправе, 
директно или преко општинске/градске управе према мјесту Вашег 
пребивалишта у Републици Србији.    

Ви се уписујете у бирачки списак према посљедњем 
пребивалишту прије одласка у иностранство, односно посљедњем 
пребивалишту једног од Ваших родитеља.  

Гдје могу да гласам?  

Након одређивања бирачких мјеста за гласање у иностранству од 
стране Републичке изборне комисије, општинска/градска управа ће 
према мјесту Вашег пребивалишта у Републици Србији донијети 
рјешење да ћете гласати према мјесту боравишта у иностранству и  
назив бирачког мјеста на коме ћете гласати. Рјешење ће Вам се 
доставити. 

Уколико није одређено бирачко мјесто на коме сте изразили 
жељу да гласате према мјесту боравишта у иностранству, моћи ћете да 
гласате само у Републици Србији, односно према мјесту Вашег 
пребивалишта у Републици Србији.  

Када могу да гласам? 

Гласање се обавља 21. јуна 2020. године, с тим што ће за гласање 
у иностранству Републичка изборна комисија одредити датум и 

https://upit.birackispisak.gov.rs/


вријеме почетка и завршетка гласања у зависности од временске зоне 
у којој се гласање у иностранству обавља. 

Бирачка мјеста се отварају у 7.00 часова, а затварају у 20.00 
часова. Можете гласати у било ком тренутку у овом временском 
периоду. 

Уколико се затекнете на бирачком мјесту приликом затварања 
бирачког мјеста, или непосредно испред њега, омогућиће Вам се да 
гласате.  

Који документ треба да понесем да бих гласао/ла? 

Да бисте гласали, морате доказати свој идентитет. Идентитет се 
доказује само важећом личном картом или пасошем.  

Уколико је рок важења Ваше личне карте или пасоша истекао, 
са собом, поред истекле личне карте или пасоша, понесите и потврду 
да сте Министарству унутрашњих послова поднијели захтјев за 
издавање нове личне карте или пасоша. 

У случају да имате друго презиме у односу на оно које је 
уписано у извод из бирачког списка, бирачки одбор ће Вам 
омогућити да гласате ако на основу слике и ЈМБГ у документу којим 
доказујете идентитет може да утврди да је у питању лице које је 
уписано у извод из бирачког списка. 

Приликом утврђивања идентитета, пожељно је да предате и 
обавјештење о дану и времену одржавања избора које би требало да 
Вам је достављено најкасније пет дана прије избора.  

Шта се дешава када одем да гласам? 

Када на дан избора дођете на своје бирачко мјесто, чланови 
бирачког одбора: 

 провјериће Вам десни кажипрст УВ лампом да би утврдили 
да ли сте већ гласали 

 утврдиће Ваш идентитет провјером података из Ваше 
личне карте или пасоша 



 пронаћи ће Вас у изводу из бирачког списка и заокружиће 
редни број испред Вашег имена 

 тражиће Вам да се потпишете у извод из бирачког списка 

 предаће Вам гласачки листић 

 обиљежиће Вам десни кажипрст спрејом 

 едуковаће Вас о начину гласања и упутиће Вас ка мјесту 
предвиђеном за гласање 

Који је начин гласања? 

Када приступите мјесту предвиђеном за гласање, треба да се 
упознате са садржајем гласачког листића који Вам је уручен. Гласачки 
листић садржи списак свих изборних листа које учествују на изборима. 
Гласате тако што заокружујете редни број испред назива изборне 
листе за коју желите да гласате.  

Гласате сами и у тајности (иза паравана који обезбјеђује 
тајност гласања).  

Када заокружите редни број, гласачки листић треба да 
пресавијете и да га убаците у гласачку кутију. 

Како гласати уз помоћ помагача? 

Уколико неки бирач није у могућности да самостално гласа на 
бирачком мјесту (неписмено лице), има право да на бирачко мјесто 
поведе помагача који ће умјесто њега попунити гласачки 
листић/гласачке листиће онако како му бирач одреди.  

 

  



ПОДСЈЕТНИК ЗА ГЛАСАЊЕ 

 

❶ провјерите да ли сте уписани у бирачки списак 
 
❷ поднесите захтјев за упис у бирачки списак или промјену у њему 
општинској/градској управи према мјесту Вашег пребивалишта у 
Републици Србији или преко дипломатско-конзуларног 
представништва уколико за то постоји потреба 
 
❸ поднесите захтјев дипломатско-конзуларном представништву 
Републике Србије да се у бирачки списак упише податак да ћете на 
предстојећим изборима гласати у иностранству 
 
❹ провјерите на ком бирачку мјесту гласате, односно гдје сте 
уписани у извод из бирачког списка 
 
❺ испланирајте Ваш долазак на бирачко мјесто на дан избора 
 
❻ провјерите да ли имате важећу личну карту или пасош 
 
❼ информишите се код чланова бирачког одбора о начину гласања 
ако имате било какву недоумицу 
 
❽ поведите помагача на бирачко мјесто уколико нијесте у 
могућности самостално да гласате 

 

 


