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На основу чл. 21, 37. и 79. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, бр. 111/21 и 119/21), члана 60. 
Закона 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 чл. 3. и 10. Упутства за припрему гласачког материјала за спровођење 
републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 30. јануара 2022. године, донела је

ОД Л У К У

о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за проверу исправности 
гласачке кутије за поновно гласање на републичком референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава 

Републике Србије 

1. Гласачки листићи по којима ће гласачи гласати на поновном гласању на републичком референдуму ради потврђивања Акта о про-
мени Устава Републике Србије 2. фебруара 2022. године, штампаће се са једном језичком варијантом, на папиру формата А-5.

2. Одређују се боје гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије:
 – гласачки листићи штампаће се на папиру тиркизне боје (CMYK  – 33,0,27,0);
 – контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на белом папиру.
3. Садржина гласачког листића и контролног листа за поновно гласање 2. фебруара 2022. године истоветна је садржини гласачког 

листића и контролног листа за републички референдум ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије одржан 16. јануара 
2022. године, уз промену датума стављањем датума одржавања поновног гласања и додавање напомене да је у питању гласачки листић 
за поновно гласање.

4. Ову одлуку доставити Јавном предузећу „Службени гласник”.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

02 број 014-417/22
У Београду, 30. јануара 2022. године

Републичка изборна комисија
Председник,

Владимир Димитријевић, с.р.
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На основу чл. 21, 72. и 79. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, бр. 111/21 и 119/21), члана 90. 

ст. 1. и 2. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03  – одлука УС, 72/03  – др. закон, 18/04, 85/05  – др 
закон, 101/05  – др. закон, 104/09  – др. закон, 28/11  – одлука УС, 36/11, 12/20 и 68/20) и члана 28. Упутства за утврђивање резултата репу-
бличког референдума („Службени гласник РС”, бр. 113/21 и 117/21  – исправка),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 30. јануара 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о спровођењу поновног гласања на гласачком месту на којем је поништено гласање на републичком референдуму 
одржаном 16. јануара 2022. године

1. Понавља се гласање на републичком референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, одржаном 16. 
јануара 2022. године, на гласачком месту број 59. (МЗ „КУМОДРАЖ-ДВА”  – МАЛА САЛА) у градској општини Вождовац у граду Бео-
граду, на којем је гласање поништено Решењем Републичке изборне комисије број 014-370/22 од 29. јануара 2022. године.

2. Поновно гласање одржаће се у среду, 2. фебруара 2022. године, у времену од 7.00 до 20.00 часова.
3. Распушта се гласачки одбор образован за спровођење гласања на републичком референдуму ради потврђивања Акта о промени 

Устава Републике Србије, одржаном 16. јануара 2022. године, на гласачком месту из тачке 1. овог решења.
4. Републичка изборна комисија ће за спровођење поновног гласања на гласачком месту из тачке 1. овoг решења именовати пред-

седника и чланове новог гласачког одбора и њихове заменике.
5. Министарство државне управе и локалне самоуправе припремиће за спровођење поновног гласања оверени извод из јединстве-

ног бирачког списка за гласачко место из тачке 1. овог решења и доставиће га Републичкој изборној комисији до 31. јануара 2022. године.
6. Ово решење доставити Општинској изборној комисији градске општине Вождовац, ради стављања ван снаге Извештаја о резулта-

тима гласања на републичком референдуму одржаном 16. јануара 2022. године на територији градске општине Вождовац број 013-2-17/22 
од 18. јануара 2022. године (02 број 014-246/22 од 18. јануара 2022. године).

7. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на гласачком месту из 
тачке 1. овог решења.

02 број 014-416/22
У Београду, 30. јануара 2022. године

Републичка изборна комисија
Председник,

Владимир Димитријевић, с.р.
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На основу чл. 21. и 79. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, бр. 111/21 и 119/21), члана 60. ст. 

2. и 3. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03  – одлука УС, 72/03  – др. закон, 18/04, 85/05  – др 
закон, 101/05  – др. закон, 104/09  – др. закон, 28/11  – одлука УС, 36/11, 12/20 и 68/20) и Решења о спровођењу поновног гласања на гла-
сачком месту на којем је поништено гласање на републичком референдуму одржаном 16. јануара 2022. године 02 број 014-416/22 од 29. 
јануара 2022. године,

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 30. јануара 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о утврђивању броја гласачких листића за поновно гласање на републичком референдуму ради потврђивања  
Акта о промени Устава Републике Србије 

1. За поновно гласање на републичком референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, које ће се одржа-
ти 2. фебруара 2022. године, за гласачко место на којем се понавља гласање, утврђују се 1.523 гласачка листића.

Број гласачких листића из става 1. ове тачке обухвата број 1.515, што је коначан број гласача на гласачком месту број 59. у градској 
општини Вождовац у граду Београду на којем се понавља гласање, на дан 13. јануара 2022. године, утврђен Одлуком Републичке избор-
не комисије о утврђивању и објављивању коначног броја гласача у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 5/22) и број 8, као 
резерву гласачких листића од 0,5% од коначног броја гласача на наведеном гласачком месту.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

02 број 014-418/22
У Београду, 30. јануара 2022. године

Републичка изборна комисија
Председник,

Владимир Димитријевић, с.р.




