На основу члана 3. став 2, члана 8. став 2, члана 11. став 5. и члана 14. став 2. Закона о
јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11),
Министар државне управе и локалне самоуправе доноси
УПУТСТВО
о изменама и допунама Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку
1. У Упутству за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РСˮ,
број 15/12), у Глави II, у Одељку 2, Пододељак 1), у тачки 3. став 4. реченица друга мења се и
гласи: „О уоченим неусклађеностима или нетачностима података доставља надлежном органу
из члана 2. став 3. Закона о јединственом бирачком списку извештаје у оквиру система за
отклањање утврђених недостатака.”
2. У Глави II, у Одељку 2, Пододељак 3), тач. 7. и 8. мењају се и гласе:
„7. За сваку врсту промене доноси се одговарајуће решење које се доставља лицу на које се
промена односи у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.
8. Уписивање податка да ће бирач на изборима за народне посланике Народне скупштине,
односно на изборима за председника Републике гласати према месту боравишта у земљи по
поднетом захтеву грађанина, врши на основу решења општинска, односно градска управа на
чијој територији бирач има боравиште у земљи (изабрано место гласања). Изабрано место
гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има
пребивалиште.
Захтев за гласање у иностранству подноси се дипломатско-конзуларном представништву
Републике Србије. Овлашћена лица дипломатско-конзуларних представништава прослеђују
захтеве са потребним доказима надлежној општинској, односно градској управи овлашћеној за
одлучивање по захтеву за гласање у иностранству преко посебне странице у оквиру система.
Овлашћење за приступ посебној страници у оквиру система бирачки списак, запосленима у
дипломатско-конзуларним представништвима издаје министар надлежан за спољне послове,
односно лице које он овласти. Квалификоване електронске сертификате обезбеђује
министарство надлежно за спољне послове од надлежних сертификационих тела са чијим
сертификатима је технички могуће приступати посебној страници.
Уписивање податка да је бирач поднео захтев да жели да гласа према месту боравишта у
иностранству, врши на основу решења општинска, односно градска управа на чијој територији
бирач има пребивалиште у земљи.
По доношењу решења о одређивању бирачких места од стране Републичке изборне комисије за
гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, односно на изборима за
председника Републике, надлежна општинска односно градска управа доноси решење о
уписивању податка да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у иностранству и
бирачко место на коме ће гласати, односно решење да нису испуњени услови да ће бирач на
изборима гласати према месту боравишта у иностранству.
По доношењу решења о уписивању податка да ће бирач на изборима гласати према месту
боравишта у иностранству и упису тог податка у бирачки списак, бирач се не уписује у извод
из бирачког списка по месту његовог пребивалишта, већ се уписује у извод из бирачког списка
према месту боравишта.

Преко посебне странице из става 2. ове тачке надлежна општинска, односно градска управа
доставља решења дипломатско-конзуларном представништву које је проследило захтев, ради
обавештавања бирача.
Захтев из ст. 1. и 2. ове тачке обавезно мора да садржи следеће податке о бирачу: име, презиме
и име једног родитеља; јединствени матични број грађана; општину, односно град и адресу
пребивалишта; као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у земљи, односно
иностранству, према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима и потпис подносиоца
захтева.
Сви захтеви се евидентирају кроз попис аката. Предмет се формира као попис аката у коме се
евидентирају сви захтеви у складу са прописима о канцеларијском пословању. О сваком
захтеву се одлучује у року од 24 часа од пријема захтева.
Податак да ће бирач гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања),
односно према месту боравишта у иностранству, не може се мењати до окончања изборног
поступка.”
3. У Глави III, тачка 9. у ставу 4. после речи: „јединственом матичном броју грађана”, речи:
„као и” замењују се речима „а уколико се обезбеде услови и”.
4. У Глави VIII, после Одељка 3. додаје се Одељак 4. са тачком 16а, који гласе:
„4. Регистар матичних књига
16а Министарство преузима податке из Регистра матичних књига који се односе на чињеницу
смрти, као и друге податке од значаја за ажурирање, односно вршење промена по службеној
дужности у јединственом бирачком списку.
Чињенице и подаци који су уписани у Регистар матичних књига, а који утичу на потпуност,
тачност и благовременост вођења бирачког списка достављају се електронским путем
општинским, односно градским управама надлежним за вршење промена у бирачком списку у
року утврђеном законом.ˮ
5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2019. године.
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