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РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
699

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

ПОСЛОВНИК
Републичке изборне комисије
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређују се организација, начин рада и
одлучивања 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 домаћим, страним и међународним органима и организацијама,
у складу са законом.
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
именовања 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
саставу 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,
усаглашавања предлога аката које за потребе Комисије припрема
Служба 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 представници 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.
Заменик председника Комисије
Члан 10.
Заменик председника Комисије обавља дужности председника Комисије 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,
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– 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.
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 Комисије 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.
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
условом 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 обавештавају 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, 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 измену
или допуну дневног реда предложеног у сазиву седнице Комисије.
(2) Предлог из става 1. овог члана подноси се у писменом
облику, преко Писарнице Народне скупштине или путем платформе за одржавање електронске седнице као скенирани документ,
најкасније 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 предложене 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
његовом одсуству заменик председника Комисије.
(2) У случају да је председник спречен да председава седницом или мора да напусти седницу, седницом председава заменик
председника, 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 не жели или не може да преузме председавање седницом, председавање преузима следећи најстарији члан Комисије.
(3) Отварајући седницу, председавајући констатује број присутних 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 присуствују 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.
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Утврђивање дневног реда
Члан 21.
(1) Пошто председавајући констатује да седници присуствује довољан број чланова Комисије потребан за пуноважан рад и
одлучивање, 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,
приступа се усвајању записника претходне седнице, уколико је сачињен и благовремено достављен члановима Комисије.
(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
одређеној 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.
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
Комисије 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
дневног реда, председавајући ставља на гласање предлоге редом
којим су изнети.
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(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 предлог одбијен.
Одлучивање о предлозима аката које доноси Комисија
Члан 26.
(1) Ако су у току расправе изнети предлози за брисање појединих 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
појединих одредби, односно измене предложеног акта, председавајући на гласање ставља усвајање предлога акта у предложеном
тексту.
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 секретар 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 председавајућег 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,
– омогућавањем акредитованим представницима средстава
јавног обавештавања да присуствују седницама Комисије,
– омогућавањем заинтересованим домаћим, страним и међународним организацијама и удружењима (посматрачи) да прате
рад Комисије током изборног или референдумског поступка,
– објављивањем аката Комисије у „Службеном гласнику Републике Србије” и на веб-презентацији Комисије, у складу са законом и овим пословником,
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– објављивањем Информатора о раду Комисије и омогућавањем приступа информацијама од јавног значаја којима располаже
Комисија, у складу са законом,
– објављивањем информација о раду Комисије на веб-презентацији 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,
средства јавног обавештавања се обавештавају преко Службе Народне скупштине.
(3) Представницима средстава јавног обавештавања који
присуствују 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.
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
посебном закључку који доноси Комисија.
(3) Пречишћен текст општег акта објављује се у „Службеном
гласнику 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.
(2) Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ
информацијама 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 седницама 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.
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
редовних 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 утрошеним 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 документарног 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.
(3) Предлог одлуке из става 2. овог члана председник Комисије увршћује у предлог дневног реда седнице Комисије у што
краћем року.
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X. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Прве изборе за народне посланике и изборе за председника Републике 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 председника
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 секретару 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
припремљен 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
пословником, могу да буду уређена посебном одлуком или закључком Комисије, у складу са законом и овим пословником.
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 Републике Србије” и на веб-презентацији Комисије.
(2) Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
02 број 013-453/22
У Београду, 12. фебруара 2022. године
Републичка изборна комисија
Председник,
Владимир Димитријевић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка 2) и члана 57. став 5. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, број
14/22), члана 8. став 1. и члана 28. Закона о избору председника
Републике („Службени гласник РС”, број 14/22) и члана 89. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 12. фебруара 2022. године, донела је

УПУТСТВО
о начину одређивања бирачких места
I. УВОДНА ОДРЕДБА
Предмет упутства
Члан 1.
Овим упутством ближе се прописује начин за одређивање бирачких места у поступку спровођења избора за народне
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посланике, односно избора за председника Републике (у даљем
тексту: избори).
II. ОДРЕЂИВАЊЕ БИРАЧКИХ МЕСТА
Надлежност за одређивање бирачких места
Члан 2.
(1) Општинска изборна комисија, градска изборна комисија
и изборна комисија градске општине града Београда (у даљем тексту: локална изборна комисија) одређује бирачка места на којима
ће се гласати на изборима, изузев бирачких места у заводима за
извршење кривичних санкција и у иностранству.
(2) Републичка изборна комисија (у даљем тексту: Комисија)
одређује бирачка места на којима ће се гласати на изборима у заводима за извршење кривичних санкција и у иностранству.
(3) Комисија утврђује на којим бирачким местима ће гласати
бирачи који се на дан гласања налазе на одслужењу војног рока,
на војној вежби или на школовању у јединицама или установама
Војске Србије.
Предлагање бирачких места
Члан 3.
(1) Општинска/градска управа доставља локалној изборној
комисији образложени предлог за одређивање бирачких места,
најкасније седам дана од дана кад је одлука о расписивању избора
ступила на снагу.
(2) Министарство надлежно за правосуђе, односно министарство надлежно за спољне послове доставља Комисији предлог
за одређивање бирачких места у заводима за извршење кривичних
санкција, односно иностранству, најкасније 22 дана пре дана гласања.
(3) Министарство надлежно за вођење бирачког списка доставља Комисији предлог за утврђивање бирачких места на којима ће гласати бирачи који се на дан гласања налазе на одслужењу
војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или
установама Војске Србије.
(4) Предлог из става 3. овог члана министарство надлежно за
вођење бирачког списка сачињава у сарадњи са општинским/градским управама на основу података које им доставља министарство
надлежно за одбрану.
Начин утврђивања предлога бирачких места од стране
општинске/градске управе
Члан 4.
(1) Бирачко место одређује се тако да буде приступачно бирачима и да им омогући да без тешкоћа гласају.
(2) Бирачко место може да обухвати део насељеног места,
једно насељено место или више насељених места.
(3) Бирачко место одређује се за гласање највише 2.500, а најмање 100 бирача.
(4) У изузетним случајевима, бирачко место се уз сагласност
Комисије може одредити и за више од 2.500 бирача ако не постоје
просторни услови да се отвори више бирачких места, односно за
мање од 100 бирача ако би због просторне удаљености или неповољног географског положаја становницима одређеног места било
знатно отежано гласање на другом бирачком месту.
(5) Предлог за одређивање бирачких места садржи број бирача по предложеним бирачким местима.
(6) Ако се предлаже одређивање бирачког места са више од
2.500 бирача, односно са мање од 100 бирача, општинска/градска
управа уз предлог бирачких места доставља и сагласност Комисије за одређивање ових бирачких места.
(7) За свако бирачко место одређује се:
1) број бирачког места;
2) назив бирачког места (назив објекта у којем се налази бирачко место);
3) адреса бирачког места;
4) подручје са којег гласају бирачи на том бирачком месту
(улица, кућни број, село, заселак, насеље и сл.).
(8) Решење се доноси према Обрасцу БМ-1, који је саставни
део овог упутства.
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Члан 5.
(1) За бирачка места се одређују просторије у објектима у
јавној својини, а само изузетно и просторије у објектима у приватној својини.
(2) 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, односно кандидата за председника Републике или члана
његове породице.
(3) Сви објекти у којима се налазе просторије одређене као
бирачка места, без обзира 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 6.
(1) Просторија која се одређује за бирачко место са мање од
1.000 бирача треба да буде површине од најмање 30 метара квадратних.
(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 7.
(1) Приликом предлагања бирачког места, општинске/градске управе треба да воде рачуна о томе да оно 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
препрека, 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 обезбеђене форме информација и комуникација са
бирачима.
(3) За бирачка места се, где год је то могуће, одређују просторије у приземљу/партеру објекта.
(4) Општинска/градска управа за свако бирачко место за које
није извршена процена приступачности, дужна је да уз предлог
бирачког места сачини попуњен упитник о процени приступачности утврђен oдлуком Комисије o процени приступачности бирачких места у Републици Србији.
(5) Упитнике из става 4. овог члана локална изборна комисија
доставља Комисији, уз одлуку о одређивању бирачких места на
којима ће се гласати на изборима.
Начин утврђивања предлога бирачких места од стране
министарства надлежног за правосуђе
Члан 8.
(1) Бирачко место у заводу за извршење кривичних санкција
се, по могућности, одређује за гласање највише 2.500, а најмање
100 бирача.
(2) У изузетним случајевима, бирачко место се може одредити и за више од 2.500 бирача ако не постоје просторни услови да
се отвори више бирачких места, односно за мање од 100 бирача.
(3) Предлог за одређивање бирачких места садржи број бирача по предложеним бирачким местима.
(4) За свако бирачко место у заводу за извршење кривичних
санкција одређује се:
1) број бирачког места;
2) назив бирачког места (назив завода за извршење кривичних санкција);
3) адреса бирачког места;
4) подручје са којег гласају бирачи на том бирачком месту.
(5) Решење се доноси према Обрасцу БМ-2, који је саставни
део овог упутства.

14. фебруар 2022.
Начин утврђивања предлога бирачких места од стране
министарства надлежног за спољне послове
Члан 9.
(1) Бирачко место у иностранству се, по могућности, одређује за гласање највише 2.500, а најмање 100 бирача.
(2) Бирачко место се, по правилу, одређује у објекту дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије.
(3) Бирачко место се одређује за гласање бирача са боравиштем на територији државе у којој се налази бирачко место као и за
гласање бирача који су у пријави за гласање у иностранству навели
да желе да гласају у држави у којој се одређује бирачко место.
(4) Предлог за одређивање бирачких места садржи број бирача по предложеним бирачким местима.
(5) За свако бирачко место у иностранству одређује се:
1) број бирачког места;
2) назив државе у којој је бирачко место:
3) назив бирачког места (назив дипломатско-конзуларног
представништва Републике Србије или другог објекта у којем је
бирачко место);
4) адреса бирачког места;
5) подручје са којег гласају бирачи на том бирачком месту.
(6) Решење се доноси према Обрасцу БМ-3, који је саставни
део овог упутства.
Рок за одређивање бирачких места
Члан 10.
(1) Одлуку о одређивању бирачких места на којима ће се гласати на изборима, локална изборна комисија доноси најкасније десет дана од дана ступања на снагу одлуке о расписивању избора.
(2) Одлуку о одређивању бирачких места на којима ће се гласати у заводима за извршење кривичних санкција и у иностранству, Комисија доноси најкасније 20 дана пре дана гласања.
(3) Одлуку о утврђивању бирачких места на којима ће гласати бирачи који се на дан гласања налазе на одслужењу војног рока,
на војној вежби или на школовању у јединицама или установама
Војске Србије, Комисија доноси по добијању предлога министарства надлежног за вођење бирачког списка.
Измене и допуне одлуке о одређивању бирачких места
Члан 11.
(1) Одлуку о измени и/или допуни одлуке о одређивању бирачких места на којима ће се гласати на изборима доноси локална
изборна комисија.
(2) Одлуку о измени и/или допуни одлуке о одређивању бирачких места на којима ће се гласати у заводима за извршење кривичних санкција и у иностранству доноси Комисија.
Објављивање одлуке о одређивању бирачких места
Члан 12.
Одлуку о одређивању бирачких места, односно одлуку о измени и/или допуни одлуке о одређивању бирачких места, локална
изборна комисија, односно Комисија објављује на веб-презентацији Комисије, без одлагања, а најкасније у року од 24 часа од завршетка седнице на којој је одлука донета.
III. ИСТОВРЕМЕНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Правила у вези са бирачким местима код истовременог
спровођења избора
Члан 13.
(1) Ако се истовремено спроводе избори за народне посланике и избори за председника Републике, гласа се на бирачким
местима која су одређена за гласање на изборима за народне посланике.
(2) Ако се истовремено са изборима за народне посланике
и/или изборима за председника Републике спроводе и избори за
одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, гласа се на
бирачким местима која су одређена за гласање на изборима за народне посланике.

14. фебруар 2022.
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(3) Ако се истовремено са изборима за народне посланике и/или изборима за председника Републике спроводе и избори за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, за бирачко место не може бити одређена просторија у власништву кандидата за одборника
или члана његове породице.
IV. ЗАВРШНA ОДРЕДБA
Објављивање и ступање на снагу упутства
Члан 14.
(1) Ово упутство се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на веб-презентацији Комисије.
(2) Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
02 број 013-455/22
У Београду, 12. фебруара 2022. године
Републичка изборна комисија
Председник,
Владимир Димитријевић, с.р.
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I. УВОДНА ОДРЕДБА

– место на којем се чувају и уручују гласачки листићи;
– место на којем члан бирачког одбора поучава бирача о начину гласања;
– место за гласање, на којем се постављају паравани за обезбеђивање тајности гласања;
– место на којем се поставља гласачка кутија.
(3) Бирачки одбор обезбеђује лицима која прате рад бирачког
одбора (посматрачима) одговарајуће место са кога могу да прате
ток гласања и утврђивање резултата гласања.
(4) На једној од бочних страна на гласачкој кутији лепи се ознака гласачке кутије, која је саставни део овог упутства (Прилог 4).
(5) Шема уређења просторије за гласање саставни је део овог
упутства (Прилог 5).

Предмет упутства

Обезбеђивање тајности гласања

Члан 1.
Овим упутством ближе се прописују правила о уређењу бирачког места и просторије за гласање у поступку спровођења избора за народне посланике, односно избора за председника Републике (у даљем тексту: избори).

Члан 5.
(1) Паравани за обезбеђивање тајности гласања морају да
буду постављени тако да други бирачи, чланови бирачког одбора и
посматрачи не могу видети 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.
(3) На бирачком месту може бити присутно само онолико бирача колико има паравана.
(4) Бирачки одбор је дужан да посебно води рачуна о томе да
нико не прилази паравану док бирач попуњава гласачки листић.

На основу члана 24. став 1. тачка 2) и члана 90. став 5. 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

УПУТСТВО
о уређењу бирачког места и просторије за гласање

II. УРЕЂЕЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА
Надлежност
Члан 2.
(1) Општинска изборна комисија, градска изборна комисија
и изборна комисија градске општине града Београда (у даљем тексту: локална изборна комисија) и општинска/градска управа старају се о уређењу бирачког места и дужне су да обезбеде да бирачко
место буде благовремено припремљено и отворено за гласање.
(2) Бирачки одбор, на дан гласања, уређује бирачко место и
обезбеђује правилност и тајност гласања.
(3) Министарство надлежно за спољне послове и бирачки одбор старају се о уређењу бирачког места у иностранству.
(4) Министарство надлежно за правосуђе и бирачки одбор
старају се о уређењу бирачког места у заводу за извршење кривичних санкција.
Уређивање бирачког места
Члан 3.
(1) На улазу у објекат у којем се налази бирачко место, истиче се ознака бирачког места, која је саставни део овог упутства
(Прилог 1).
(2) Испред просторије у којој је бирачко место истичу се:
ознака бирачког места, збирна изборна листа кандидата за народне посланике, односно листа кандидата за избор председника Републике и информативни постери за бираче.
(3) Ако у објекту постоји више просторија за гласање или ако
је објекат са једном просторијом за гласање велики, локална изборна комисија и општинска/градска управа треба да се постарају
о томе да буду постављене одговарајуће ознаке за кретање унутар
објекта, које су саставни део овог упутства (Прилог 2).
(4) Шема уређења бирачког места је саставни део овог упутства (Прилог 3).
Уређивање просторије за гласање
Члан 4.
(1) У просторији за гласање истиче се Државна застава Републике Србије.
(2) Бирачки одбор уређује просторију тако да места за обављање радњи везаних за спровођење гласања буду постављена
следећим редоследом:
– место на којем члан бирачког одбора рукује УВ лампом;
– место на којем се утврђује идентитет бирача;
– место на којем се налази извод из бирачког списка, евентуални списак накнадних промена у бирачком списку односно посебан извод из бирачког списка за бираче на одслужењу војног рока,
на војној вежби или на школовању у јединицама или установама
Војске Србије, ако гласају на том бирачком месту;
– место на којем члан бирачког одбора рукује спрејом за обележавање прста бирача;

Приступ и несметано кретање бирача који су особе са
инвалидитетом
Члан 6.
Бирачко место мора бити уређено тако да се омогући приступ и несметано кретање бирача који су особе са инвалидитетом.
Забрана истицања пропагандног материјала
Члан 7.
(1) На бирачком месту или непосредно испред бирачког места не могу се истицати симболи политичке странке и подносиоца
проглашене изборне листе, односно предлагача кандидата за председника Републике, као и други изборни пропагандни материјал.
(2) Бирачким местом 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.
(3) Ако је на бирачком месту истакнут изборни пропагандни
материјал, бирачки одбор га уклања.
(4) Бирачки одбор мора да се стара, све време док траје гласање, да на бирачком месту не буде истакнут изборни пропагандни
материјал.
III. ИСТОВРЕМЕНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Истовремено спровођење избора за народне посланике и
избора за председника Републике
Члан 8.
(1) Ако се истовремено одржавају избори за народне посланике и избори за председника Републике, бирачки одбор уређује
бирачко место и просторију у којој је бирачко место тако што испред просторије у којој је бирачко место, поред збирне изборне
листе кандидата за народне посланике истиче листу кандидата за
избор председника Републике, а прописани редослед места из члана 4. став 2. овог упутства допуњава тако што:
– после места на којем се налази извод из бирачког списка
за гласање на изборима за народне посланике одређује место на
којем се налази извод из бирачког списка за гласање на изборима
за председника Републике;
– после места на којем се чувају и уручују гласачки листићи
за гласање на изборима за народне посланике одређује место на
којем се чувају и уручују гласачки листићи за гласање на изборима
за председника Републике;
– на месту на којем се налази гласачка кутија за гласање на
изборима за народне посланике поставља поред ње кутију за гласање на изборима за председника Републике.

14. фебруар 2022.
(2) На свакој гласачкој кутији лепи се одговарајућа ознака
гласачке кутије.
(3) Шема уређења бирачког места и просторије за гласање
саставни је део овог упутства (Прилог 6 и 7).
Истовремено спровођење избора за народне посланике или
избора за председника Републике и избора за одборнике
скупштине јединице локалне самоуправе
Члан 9.
(1) Ако се истовремено са изборима за народне посланике
или изборима за председника Републике одржавају и избори за
одборнике скупштине јединице локалне самоуправе, бирачки одбор уређује бирачко место и просторију у којој је бирачко место
тако што испред просторије у којој је бирачко место, поред збирне
изборне листа кандидата за народне посланике или листе кандидата за избор председника Републике, истиче збирну изборну листу
кандидата за одборнике скупштине јединице локалне самоуправе,
а прописани редослед места из члана 4. став 2. овог упутства допуњава тако што:
– после места на којем се налази извод из бирачког списка
за гласање на изборима за народне посланике или на изборима за
председника Републике одређује место на којем се налази извод из
бирачког списка за гласање на изборима за одборнике скупштине
јединице локалне самоуправе;
– после места на којем се чувају и уручују гласачки листићи
за гласање на изборима за народне посланике или на изборима за
председника Републике одређује место на којем се чувају и уручују гласачки листићи за гласање на изборима за одборнике скупштине јединице локалне самоуправе;
– на месту на којем се налази гласачка кутија за гласање на
изборима за народне посланике или на изборима за председника
Републике поставља поред ње кутију за гласање на изборима за
одборнике скупштине јединице локалне самоуправе.
(2) На свакој гласачкој кутији лепи се одговарајућа ознака
гласачке кутије.
(3) Шема уређења бирачког места и просторије за гласање је
саставни део овог упутства (Прилози 8 и 9).
Истовремено спровођење избора за народне посланике, избора
за председника Републике и избора за одборнике скупштине
јединице локалне самоуправе
Члан 10.
(1) Ако се истовремено одржавају избори за народне посланике, избори за председника Републике и избори за одборнике
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скупштине јединице локалне самоуправе, бирачки одбор уређује
бирачко место и просторију у којој је бирачко место тако што испред просторије у којој је бирачко место, поред збирне изборне
листе кандидата за народне посланике и листе кандидата за избор
председника Републике, истиче збирну изборну листу кандидата
за одборнике скупштине јединице локалне самоуправе, а прописани редослед места из члана 4. став 2. овог упутства допуњава
тако што:
– после места на којем се налази извод из бирачког списка
за гласање на изборима за народне посланике одређује место на
којем се налази извод из бирачког списка за гласање на изборима
за председника Републике, а после њега одређује место на којем се
налази извод из бирачког списка за гласање на изборима за одборнике скупштине јединице локалне самоуправе;
– после места на којем се чувају и уручују гласачки листићи
за гласање на изборима за народне посланике одређује место на
којем се чувају и уручују гласачки листићи за гласање на изборима
за председника Републике, а после њега одређује место на којем
се чувају и уручују гласачки листићи за гласање на изборима за
одборнике скупштине јединице локалне самоуправе;
– на месту на којем се налази гласачка кутија за гласање на
изборима за народне посланике поставља поред ње кутију за гласање на изборима за председника Републике, а поред ње кутију за
гласање на изборима за одборнике скупштине јединице локалне
самоуправе.
(2) На свакој гласачкој кутији лепи се одговарајућа ознака
гласачке кутије.
(3) Шема уређења бирачког места и просторије за гласање
саставни је део овог упутства (Прилози 10 и 11).
IV. ЗАВРШНA ОДРЕДБA
Објављивање и ступање на снагу упутства
Члан 11.
(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 објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
02 број 013-456/22
У Београду, 12. фебруара 2022. године
Републичка изборна комисија
Председник,
Владимир Димитријевић, с.р.
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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

УПУТСТВО
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
припремом 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 заштићеном воденим жигом.
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 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.
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 бирачког 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 контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и објављује
је у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
(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.
(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
бирачко место, о провери исправности гласачке кутије и попуњавању и потписивању контролног листа, о провери да ли је гласачка
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кутија 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.

(5) У општини и граду у којoj је на дан расписивања избора у
службеној употреби језик националне мањине, поред обрасца 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.

Записник о посматрачима рада бирачког одбора

III. ОСТАЛИ ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ

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
председника бирачког одбора;

Гласачка кутија

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
гласање ван бирачког места;
9) име, презиме и потпис бирача;
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 повереници 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 народне 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 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.
(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 ћириличким 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.

Члан 15.
(1) Гласачка кутија има облик квадра, следећих димензија:
ширина 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. Поклопац 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
местима 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.
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 објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
02 број 013-457/22
У Београду, 12. фебруара 2022. године
Републичка изборна комисија
Председник,
Владимир Димитријевић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка 2) и члана 55. став 3. 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

УПУТСТВО
о начину остваривања права бирача на информацију о
томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано
да је гласао
I. УВОДНА ОДРЕДБА
Предмет упутства

33

4) на Обрасцу З-4 подноси се захтев Комисији за увид у извод
из бирачког списка у циљу провере да ли је у изводу из бирачког
списка евидентирано да је бирач гласао на изборима на бирачком
месту у иностранству.
(3) Обрасци З-1, З-2, З-3 и З-4 саставни су део овог упутства.
(4) Локална изборна комисија, односно Комисија је дужна да
поступи по захтеву који није поднет на прописаном обрасцу, ако
тај захтев садржи све податке из става 1. овог члана.
(5) Уз захтев се обавезно прилаже и очитана лична карта, односно фотокопија личне карте или фотокопија пасоша подносиоца
захтева.
(6) Подносилац захтева који услед телесне или сензорне
онеспособљености (особа са инвалидитетом) није у стању да својеручно потпише захтев може да се потпише тако што ће на одговарајуће место у захтеву отиснути печат који садржи податке о
његовом личном идентитету, односно печат са угравираним потписом (факсимил).
Начин подношења захтева

Члан 1.
Овим упутством прописује се начин на који бирач може да
оствари право на информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао на изборима за народне посланике, односно изборима за председника Републике (у даљем
тексту: избори).

Члан 4.
(1) Захтев се подноси у писменој форми, предајом на писарници локалне изборне комисије, односно Комисије или путем поште.
(2) Захтев се може поднети и путем веб-презентације Комисије.

II. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

III. ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ

Надлежност за давање информација

Поступање

Члан 2.
(1) Сваки бирач има право да општинској изборној комисији,
градској изборној комисији или изборној комисији градске општине града Београда (у даљем тексту: локална изборна комисија),
после одржаних избора, поднесе захтев за добијање информације
о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је
гласао на изборима.
(2) Захтев из става 1. овог члана бирач подноси локалној изборној комисији према месту пребивалишта.
(3) Бирач који је био уписан у извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту у иностранству има право да Републичкој
изборној комисији (у даљем тексту: Комисија), после одржаних избора, поднесе захтев за добијање информације о томе да ли је је у
изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао на изборима.

Члан 5.
(1) Уколико поднети захтев садржи све податке наведене у
члану 3. став 1. овог упутства, локална изборна комисија, односно
Комисија без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева писменим путем обавештава подносиоца захтева
о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је
гласао на изборима односно када ће моћи да изврши увид у извод
из бирачког списка.
(2) Рок из става 1. овог члана, може се продужити за још 60
дана ако је то неопходно, услед великог броја поднетих захтева.
(3) О продужењу рока и разлозима за то продужење локална
изборна комисија, односно Комисија обавештава подносиоца захтева у року од 30 дана од дана подношења захтева.

Садржина захтева и обрасци
Члан 3.
(1) Захтев бирача за добијање информације о томе да ли је у
изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао на изборима,
као и захтев за увид у извод из бирачког списка у циљу провере да
ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао на изборима (у даљем тексту: захтев), мора да садржи: име и презиме,
јединствени матични број грађана, место и адресу пребивалишта,
контакт телефон и потпис подносиоца захтева, као и назив општине/града, односно стране државе и број бирачког места на којем је
подносилац захтева уписан у извод из бирачког списка.
(2) Захтев се подноси према следећим обрасцима:
1) на Обрасцу З-1 подноси се захтев локалној изборној комисији за добијање информације о томе да ли је у изводу из бирачког
списка евидентирано да је бирач гласао на изборима;
2) на Обрасцу З-2 подноси се захтев Комисији за добијање
информације о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је бирач гласао на изборима на бирачком месту у иностранству;
3) на Обрасцу З-3 подноси се захтев локалној изборној комисији за увид у извод из бирачког списка у циљу провере да ли
је у изводу из бирачког списка евидентирано да је бирач гласао на
изборима;

Место и начин увида
Члан 6.
(1) Увид у извод из бирачког списка врши се у просторијама
општинске/градске управе, односно Комисије.
(2) Ради заштите података о личности осталих гласача, увид
се може вршити само уз употребу одговарајућег шаблона који ће
тај увид ограничити само на онај ред у изводу из бирачког списка
који се односи на подносиоца захтева.
IV. ЗАВРШНA ОДРЕДБA
Објављивање и ступање на снагу упутства
Члан 7.
(1) Ово упутство се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на веб-презентацији Комисије.
(2) Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
02 број 013-458/22
У Београду, 12. фебруара 2022. године
Републичка изборна комисија
Председник,
Владимир Димитријевић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка 2) Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, број 14/22) и члана 17.
став 6. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС”, број 14/22),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 12. фебруара 2022. године, донела је

УПУТСТВО
за спровођење жреба за утврђивање редоследа
кандидата за председника Републике на листи
кандидата за избор председника Републике
I. УВОДНА ОДРЕДБА
Предмет упутства
Члан 1.
Овим упутством уређује се поступак спровођења жреба за
утврђивање редоследа кандидата за председника Републике на листи кандидата за избор председника Републике у поступку спровођења избора за председника Републике.
II. СПРОВОЂЕЊЕ ЖРЕБА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ НА ЛИСТИ
КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Члан 2.
(1) Жреб за утврђивање редоследа кандидата за председника
Републике на листи кандидата за избор председника Републике (у
даљем тексту: жреб) спроводи се на седници Републичке изборне
комисије, најкасније 15 дана пре дана гласања.
(2) Жреб се спроводи у седишту Републичке изборне комисије.
(3) Жреб се спроводи без обзира на број присутних чланова
и заменика чланова Републичке изборне комисије и на седницу на
којој се спроводи жреб не примењују се одредбе Пословника Републичке изборне комисије о току седнице.
Члан 3.
(1) Жреб је јаван и преноси се на телевизијском програму
Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије”.
(2) Право присуства жребу има по један представник сваког
предлагача кандидата.
(3) Секретар Републичке изборне комисије је дужан да о времену и месту одржавања жреба благовремено обавести предлагаче
кандидата и медије.
Члан 4.
За спровођење жреба Републичка изборна комисија благовремено припрема следећи материјал:
– два провидна бубња за жребање;
– непровидне кугле за жребање, чији је број два пута већи од
укупног броја проглашених кандидата за председника Републике
и које морају имати истоветне димензије, боју, масу и друге карактеристике;
– листове на којима су уписана имена и презимена свих проглашених кандидата за председника Републике;
– листове на којима су исписани бројеви од броја један па
редом, закључно са бројем који одговара укупном броју проглашених кандидата за председника Републике.
Члан 5.
(1) Жребом руководи председник Републичке изборне комисије или, у случају његове одсутности или спречености, заменик
председника Републичке изборне комисије.
(2) Жреб спроводе председник Републичке изборне комисије, заменик председника Републичке изборне комисије, секретар
Републичке изборне комисије и заменик секретара Републичке
изборне комисије или, у случају њихове одсутности или спречености, најстарији присутни чланови Републичке изборне комисије.

Члан 6.
Жреб се спроводи тако што се из једног бубња извлачи кугла у којој је лист са уписаним именом и презименом кандидата за
председника Републике, а непосредно након тога из другог бубња
извлачи кугла у којој је лист са уписаним редним бројем који ће
тај кандидат имати на листи кандидата за избор председника Републике.
Члан 7.
(1) Руководилац жреба отвара поступак и утврђује да ли су
присутни представници свих предлагача кандидата.
(2) Ако неко од представника предлагача кандидата није присутан, руководилац жреба ће утврдити да ли је тај предлагач кандидата уредно обавештен о месту и времену жреба.
(3) Пошто утврди да су присутни представници предлагача
кандидата, односно да су одсутни предлагачи кандидата уредно
обавештени, руководилац жреба поучава присутне о поступку
жреба и утврђује да ли је материјал за спровођење жреба потпун
и исправан.
Члан 8.
Руководилац жреба констатује и јавно саопштава:
– имена проглашених кандидата за председника Републике са
називима њихових предлагача;
– да су бубњеви за жребање исправни и празни;
– да постоји потребан број исправних кугли за жребање;
– да је на сваком листу који је намењен за уписивање података о кандидату за председника Републике, одштампано име и презиме по једног од кандидата за председника Републике;
– да је на сваком листу који је намењен за уписивање редног
броја на листи кандидата за избор председника Репубике, одштампан по један број, почев од броја један закључно са бројем који
одговара укупном броју проглашених кандидата за председника
Републике.
Члан 9.
(1) Сваки лист са именом и презименом кандидата за председника Републике се савија и ставља у куглу за жребање.
(2) Затворене кугле за жребање са листовима на којима су
уписани подаци о кандидатима за избор председника Републике
стављају се у један бубањ за жребање.
(3) Сваки лист са уписаним редним бројем на листи кандидата за избор председника Републике се савија и ставља у куглу
за жребање.
(4) Затворене кугле за жребање са листовима на којима су
уписани редни бројеви на листи кандидата за избор председника
Републике стављају се у други бубањ за жребање.
(5) Радње описане у ст. 1–4. овог члана врше секретар Републичке изборне комисије односно заменик секретара Републичке
изборне комисије.
Члан 10.
(1) Поступак жреба се спроводи вршењем следећих радњи:
– из бубња за жребање у којем се налазе имена кандидата за
председника Републике, секретар Републичке изборне комисије,
не гледајући у бубањ, извлачи куглу и предаје је председнику Републичке изборне комисије;
– из бубња за жребање у којем се налазе редни бројеви на листи кандидата за избор председника Републике, заменик секретара
Републичке изборне комисије, не гледајући у бубањ, извлачи куглу
и предаје је заменику председника Републичке изборне комисије;
– председник Републичке изборне комисије отвара куглу и
чита име и презиме кандидата за председника Републике;
– заменик председника Републичке изборне комисије отвара
куглу и објављује редни број који ће тај кандидат за председника
Републике имати на листи кандидата за избор председника Републике.
(2) Поступак из става 1. овог члана се понавља све док се не
извуку и последње кугле из бубњева за жребање.
Члан 11.
По спроведеном жребу председник Републичке изборне Комисије јавно саопштава жребом утврђени редослед кандидата на
листи кандидата за избор председника Републике и констатује да

14. фебруар 2022.
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је поступак жреба завршен, након чега закључује седницу Републичке изборне комисије.
III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Објављивање и ступање на снагу упутства
Члан 12.
(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 објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
02 број 013-459/22
У Београду, 12. фебруара 2022. године
Републичка изборна комисија
Председник,
Владимир Димитријевић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тач. 2) и 13) 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

УПУТСТВО
о начину праћења излазности бирача на изборе
I. УВОДНА ОДРЕДБА
Предмет упутства
Члан 1.
Овим упутством прописује се начин на који се прати излазност бирача на изборе за народне посланике, односно изборе за
председника Републике.
II. НАЧИН ПРАЋЕЊА
Надлежни органи
Члан 2.
(1) Општинска изборна комисија, градска изборна комисија и изборна комисија градске општине града Београда (у даљем
тексту: локална изборна комисија) дужна је да на дан гласања, у
временским интервалима одређеним овим упутством, обавештава
Републичку изборну комисију (у даљем тексту: Комисија) о броју
бирача који су изашли на изборе на одређеним бирачким местима.
(2) Републички орган надлежан за послове статистике доставља Комисији списак бирачких места са којих треба да се достављају подаци о излазности бирача, по јединицама локалне самоуправе, најкасније десет дана пре дана гласања.
(3) Комисија доставља локалној изборној комисији списак
бирачких места са њене територије са којих треба да се достављају подаци о излазности бирача, најкасније седам дана пре дана гласања.
Обавезе локалне изборне комисије
Члан 3.
(1) Локална изборна комисија доставља Комисији податке о
излазности бирача путем веб апликације.
(2) Веза (линк) за приступ веб апликацији доставља се локалној изборној комисији најкасније три дана пре дана гласања.
(3) Локална изборна комисија је дужна да одреди лице које
ће бити задужено за унос и достављање података (у даљем тексту:
корисник) и да обезбеди један рачунар повезан са интернетом.
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(4) Приликом одређивања корисника локална изборна комисија мора да води рачуна о томе да корисник поседује најмање
основни ниво познавања рада на рачунару.
(5) Локална изборна комисија доставља податке о кориснику
(име и презиме, контакт телефон и адресу за пријем електронске
поште) републичком органу надлежном за послове статистике,
најкасније пет дана пре дана гласања.
(6) Локална изборна комисија обезбеђује телефон за сва бирачка места на својој територији са којих се достављају подаци
о излазности бирача, прикупља податке од бирачких одбора, упознаје бирачки одбор са начином достављања података, предаје им
примерак овог упутства и контактира са њима на дан гласања.
Обавезе бирачког одбора
Члан 4.
(1) Бирачки одбор доставља локалној изборној комисији податке о броју бирача који су изашли на изборе на бирачком месту
према следећим пресецима:
– прво достављање до 10.15 часова, са стањем излазности до
10.00 часова;
– друго достављање до 12.15 часова, са стањем излазности
до 12.00 часова;
– треће достављање до 14.15 часова, са стањем излазности до
14.00 часова;
– четврто достављање до 16.15 часова, са стањем излазности
до 16.00 часова;
– пето достављање до 18.15 часова, са стањем излазности до
18.00 часова.
(2) Број бирача који су изашли на изборе на бирачком месту
добија се тако што бирачки одбор преброји бираче који су се потписали у извод из бирачког списка, евентуални списак накнадних
промена у бирачком списку и посебан извод из бирачког списка,
ако на бирачком месту гласају и бирачи који се налазе на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама
или установама Војске Србије, као и напомене у изводу из бирачког списка о бирачима који су гласали ван бирачког места.
(3) Бирачки одбор обавештава локалну изборну комисију о
броју бирача који су изашли на изборе на бирачком месту на број
телефона који је добио од локалне изборне комисије.
(4) Приликом достављања података, бирачки одбор треба да
води рачуна о следећем:
– за пресек стања до 10.00 часова, у број бирача који су изашли на изборе на бирачком месту рачунају се сви бирачи који су
гласали од 7.00 до 10.00 часова;
– за пресек стања до 12.00 часова, у број бирача који су изашли на изборе на бирачком месту рачунају се сви бирачи који су
гласали од 7.00 до 12.00 часова;
– за пресек стања до 14.00 часова, у број бирача који су изашли на изборе на бирачком месту рачунају се сви бирачи који су
гласали од 7.00 до 14.00 часова;
– за пресек стања до 16.00 часова, у број бирача који су изашли на изборе на бирачком месту рачунају се сви бирачи који су
гласали од 7.00 до 16.00 часова;
– за пресек стања до 18.00 часова, у број бирача који су изашли на изборе на бирачком месту рачунају се сви бирачи који су
гласали од 7.00 до 18.00 часова.
Обавезе корисника
Члан 5.
(1) При покретању веб апликације, корисник прво уноси своју шифру и лозинку у поље за идентификацију корисника.
(2) Након успешне идентификације, кориснику се приказују
бирачка места за које уноси податке о броју бирача који су изашли
на изборе.
(3) Корисник уноси податке у веб апликацију сукцесивно,
односно како добија податке од бирачких одбора, а најкасније 40
минута по добијању података према пресецима утврђеним.
(4) Након уноса података у веб апликацију, корисник притиском на поље „Пребаци податке” шаље податке о излазности бирача.
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III. ИСТОВРЕМЕНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Појам статистичке обраде података

Истовремено спровођење избора за народне посланике и
избора за председника Републике

Члан 2.
Статистичка обрада података обухвата унос резултата гласања из записника о раду бирачких одбора у електронску базу података о резултатима избора, логичко-рачунску контролу резултата
унетих у записнике о раду бирачких одбора и израду извештаја за
потребе Републичке изборне комисије (у даљем тексту: Комисија),
општинске изборне комисије, градске изборне комисије и изборне
комисије градске општине града Београда (у даљем тексту: локална изборна комисија).

Члан 6.
Ако се истовремено спроводе избори за народне посланике и
избори за председника Републике, бирачки одбор пребројава потписане бираче и напомене у изводу из бирачког списка за гласање
за избор народних посланика.
Истовремено спровођење избора за народне посланике или
избора за председника Републике и избора за одборнике
скупштине јединице локалне самоуправе
Члан 7.
Ако се истовремено са изборима за народне посланике или са
изборима за председника Републике спроводе и избори за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, бирачки одбор пребројава потписане бираче и напомене у изводу из бирачког списка
за гласање за избор народних посланика, односно избор председника Републике.
Истовремено спровођење избора за народне посланике, избора
за председника Републике и избора за одборнике скупштине
јединице локалне самоуправе
Члан 8.
Ако се истовремено спроводе избори за народне посланике,
избори за председника Републике и избори за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, бирачки одбор пребројава потписане бираче и напомене у изводу из бирачког списка за гласање за
избор народних посланика.
IV. ЗАВРШНA ОДРЕДБA
Објављивање и ступање на снагу упутства
Члан 9.
(1) Ово упутство се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на веб-презентацији Комисије.
(2) Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
02 број 013-460/22
У Београду, 12. фебруара 2022. године
Републичка изборна комисија
Председник,
Владимир Димитријевић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка 2) и члана 123. став 6. 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

УПУТСТВО
за статистичку обраду података на изборима
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет упутства
Члан 1.
Овим упутством прописују се правила о статистичкој обради
података на изборима за народне посланике и изборима за председника Републике.

II. ОРГАН ОДГОВОРАН ЗА СТАТИСТИЧКУ ОБРАДУ
ПОДАТАКА
Члан 3.
(1) За вршење послова статистичке обраде података на изборима одговорна је републичка организација надлежна за послове
статистике (у даљем тексту: Републички завод за статистику).
(2) Републички завод за статистику најкасније 20 дана пре
дана гласања на изборима одређује статистичаре који ће у седишту Комисије и локалних изборних комисија вршити послове статистичке обраде података.
(3) Републички завод за статистику одређује најмање два статистичара за сваку локалну изборну комисију.
(4) Републички завод за статистику доставља Комисији и
локалној изборној комисији списак статистичара, заједно са њиховим контакт подацима, најкасније 15 дана пре дана гласања на
изборима.
III. УСЛОВИ И ПРОВЕРА УСЛОВА ЗА РАД СТАТИСТИЧАРА
Обезбеђивање услова за рад статистичара
Члан 4.
(1) Услове за рад статистичара у седишту Комисије обезбеђује Служба Народне скупштине.
(2) Услове за рад статистичара у седишту локалне изборне
комисије обезбеђује општинска односно градска управа.
Услови за рад статистичара у седишту локалне изборне
комисије
Члан 5.
(1) Општинска/градска управа дужнa је да на дан гласања, у
седишту локалне изборне комисије обезбеди посебну просторију
за рад статистичара са следећом опремом:
– рачунар за сваког статистичара са списка из члана 3. став
4. овог упутства, са поузданом интернет везом, на којима је инсталиран веб-претраживач (Google Chrome или Mozilla Firefox) и
ажурираним оперативним системом;
– један штампач (са резервним тонером), мрежно повезан са
рачунарима за унос података;
– телефон са фиксном конекцијом;
– најмање три риса папира за штампање.
(2) Осим материјала из става 1. овог члана, општинска/градска управа дужнa je да обезбеди и техничара за електронске системе (у даљем тексту: информатичар), чија је обавеза да се стара
о томе да опрема неопходна за рад статистичара несметано функционише те да у случају потребе опрему доведе у функционално
стање.
(3) Комисија може од општинске/градске управе да затражи
да обезбеди и додатну опрему, уколико је она неопходна за статистичку обраду података.
Обавештавања о обезбеђеним условима за рад статистичара
Члан 6.
Општинска/градска управа је дужна да најкасније десет дана
пре дана гласања на изборима писменим путем обавести Републички завод за статистику о томе да ли је обезбедила све прописане услове за рад статистичара.

14. фебруар 2022.
Долазак у седиште локалне изборне комисије
Члан 7.
(1) Статистичар је у обавези да на дан гласања на изборима у
седиште локалне изборне комисије дође најкасније у 18,00 часова.
(2) Статистичар свој долазак пријављује секретару локалне
изборне комисије као и лицу које је испред Републичког завода за
статистику задужено за организацију рада статистичара на терену
(у даљем тексту: координатор статистичара).
Провера опреме за рад
Члан 8.
(1) По доласку у седиште локалне изборне комисије, односно
у просторију обезбеђену за рад статистичара, статистичар је у обавези да до 19,30 часова изврши проверу опреме обезбеђене за рад.
(2) Проверу опреме статистичар врши тако што:
– проверава исправност рачунара;
– затим преко веб-претраживача приступа веб-апликацији за
унос података из записника о раду бирачких одбора и израду извештаја за потребе локалне изборне комисије (у даљем тексту: апликација), коју израђује Републички завод за статистику;
– затим врши тестирање интернет конекције, функционалност апликације и рад штампача према упутству за коришћење
апликације.
(3) Након што изврши проверу описану у ставу 2. овог члана,
статистичар обавештава координатора статистичара о томе да ли
су обезбеђени сви услови за његов рад.
(4) У случају да нешто од опреме за рад не функционише,
статистичар је дужан да у најкраћем могућем року о томе обавести
координатора статистичара и секретара локалне изборне комисије.
(5) Секретар локалне изборне комисије дужан је да о проблему у вези са опремом за рад статистичара обавести информатичара, који ће приступити отклањању проблема.
(6) Након што информатичар отклони проблем, статистичар
врши поновну проверу опреме за рад и о извршеној провери обавештава координатора статистичара и секретара локалне изборне
комисије.
IV. ПОСТУПАК СТАТИСТИЧКЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА У
ЛОКАЛНОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ
Примопредаја записника о раду бирачког одбора између
локалне изборне комисије и статистичара
Члан 9.
(1) Локална изборна комисија, након обављене примопредаје
изборног материјала са бирачким одбором и скенирања записника о раду бирачког одбора, примљени записник о раду бирачког
одбора доставља статистичару ради статистичке обраде података.
(2) Ако је приликом примопредаје статистичар установио да
записник о раду бирачког одбора није формално исправан (недостаје страна са резулататима и/или потписи) не врши се пријем тог
записника и то се евидентира на Обрасцу АК-1, који је саставни
део овог упутства.
(3) Након пријема записника о раду бирачког одбора статистичар врши унос података из записника о раду бирачког одбора и
сачињавања извештај о контроли записника о раду бирачког одбора (у даљем тексту: извештај), штампа га у два примерка и потписује заједно са чланом локалне изборне комисије.
(4) Након завршеног уноса података из записника о раду бирачког одбора, статистичар враћа записник о раду бирачког одбора
заједно са једним примерком извештаја локалној изборној комисији.
(5) О примопредаји записника о раду бирачких одбора из ст.
1–4. овог члана, води се евиденција на Обрасцу АК-1.
Логичко-рачунска контрола записника о раду бирачког
одбора
Члан 10.
(1) Статистичар у апликацију уноси податке из записника о
раду бирачког одбора који не садржи формалне недостатке.
(2) Након извршеног уноса података из записника о раду
бирачког одбора у апликацију, апликација врши аутоматску
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логичко-рачунску контролу унетих података и приказује податке о
његовој логичко-рачунској исправности.
(3) Податке о логичко-рачунској исправности записника о
раду бирачког одбора статистичар уноси у извештај и Образац
АК-1.
Исправљање података након доношења решења о исправци
записника о раду бирачког одбора
Члан 11.
(1) Ако локална изборна комисија у складу са чл. 109, 110. и
114. Закона о избору народних посланика донесе решење о исправљању записника о раду бирачког одбора, она је дужна да о томе
обавести статистичара одмах по доношењу решења.
(2) На основу решењa из става 1. овог члана, статистичар
врши исправку, уносом у апликацију података из предметног решења.
(3) Примопредаја решења о исправци записника о раду бирачког одбора врши се на исти начин као примопредаја записника
о раду бирачког одбора.
Немогућност да се утврде резултати гласања на бирачком
месту
Члан 12.
(1) Ако локална изборна комисија у складу са чл. 110. и 115.
Закона о избору народних посланика донесе решење којим констатује да се на одређеном бирачком месту не могу утврдити резултати гласања, она је дужна да о томе обавести статистичара одмах по
доношењу решења.
(2) На основу решења из става 1. овог члана, статистичар у
апликацију уноси податак да се резултати гласања на одређеном
бирачком месту не могу утврдити и то евидентира у Обрасцу АК-1.
Поништавање резултата на бирачком месту
Члан 13.
(1) Ако локална изборна комисија у складу са чл. 110, 114.
и 116. Закона о избору народних посланика донесе решење којим
поништава гласање на одређеном бирачком месту, она је дужна да
о томе обавести статистичара одмах по доношењу решења.
(2) На основу решења из става 1. овог члана, статистичар у
апликацију уноси податак да је гласање на одређеном бирачком
месту поништено и то евидентира у Обрасцу АК-1.
Извештај о примопредаји записника о раду бирачких одбора
Члан 14.
(1) Након завршетка свих уноса и обраде података, односно
уноса свих исправки података у апликацију, статистичар приступа
изради извештаја о примопредаји записника о раду бирачких одбора на Обрасцу АК-2, који је саставни део овог упутства.
(2) Поступак израде Обрасца АК-2 врши се тако што се на
основу Обрасца АК-1 проверава да ли су сви записници о раду бирачких одбора, односно решења из чл. 11, 12. и 13. овог упутства
враћени локалној изборној комисији.
(3) По извршеној провери, статистичар путем апликације израђује Извештај на Обрасцу АК-2, који уз њега потписује и један
члан локалне изборне комисије.
(4) Образац АК-2 се штампа у два истоветна примерка, од
којих један остаје код статистичара, а други код локалне изборне
комисије.
Збирни извештај о резултатима гласања
Члан 15.
(1) На захтев локалне изборне комисије, статистичар путем
апликације приступа изради збирног извештаја о резултатима гласања.
(2) Збирни извештај о резултатима гласања обухвата резултате гласања из свих записника о раду бирачких одбора, који садрже
логичко-рачунско исправне податке.
(3) Изузетно од става 2. овог члана статистичар може током
статистичке обраде података на захтев локалне изборне комисије
да изради и привремени збирни извештај о резултатима гласања.
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Члан 16.
(1) Посао статистичара се завршава након усвајања збирног извештаја о резултатима гласања за територију општине/града од стране локалне изборне комисије.
(2) Статистичар је дужан да након усвајања збирног извештаја о резултатима гласања за територију општине/града за коју је задужен, о томе обавести координатора статистичара.
V. ПОСТУПАК СТАТИСТИЧКЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА У КОМИСИЈИ
Збирни извештај о резултатима гласања у иностранству
Члан 17.
(1) Статистичка обрада података за бирачка места у иностранству врши се у седишту Комисије.
(2) На захтев Комисије, статистичар путем апликације приступа изради збирног извештаја о резултатима гласања у иностранству.
(3) Збирни извештај о резултатима гласања у иностранству обухвата резултате гласања из свих записника о раду бирачких одбора
са бирачких места у иностранству, који садрже логичко-рачунско исправне податке.
(4) Изузетно од става 2. овог члана статистичар може током статистичке обраде података на захтев Комисије да изради и привремени збирни извештај о резултатима гласања у иностранству.
Извештај о прелиминарним резултатима избора
Члан 18.
(1) На захтев Комисије, статистичар путем апликације приступа изради извештаја о прелиминарним резултатима избора.
(2) Извештај о прелиминарним резултатима избора обухвата резултате гласања из записника о раду бирачких одбора обрађених у
року од 24 часа од затварања бирачких места, који садрже логичко-рачунско исправне податке.
Укупан извештај о резултатима гласања
Члан 19.
(1) На захтев Комисије, статистичар путем апликације приступа изради укупног извештаја о резултатима избора.
(2) Укупан извештај о резултатима избора обухвата резултате гласања из свих збирних извештаја о резултатима гласања.
Сходна примена
Члан 20.
На поступак статистичке обраде података у Комисији сходно се примењују одредбе чл. 9. до 16. овог упутства.
VI. ПРАЋЕЊЕ СТАТИСТИЧКЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА
Посматрачи
Члан 21.
(1) Статистичкој обради података могу да присуствују представници посматрача рада локалне изборне комисије, односно Комисије.
(2) На праћење статистичке обраде података сходно се примењују одредбе упутства Републичке изборне комисије којим се ближе
уређује начин пријаве и праћења рада органа за спровођење избора.
Подносиоци проглашених изборних листа, односно предлога кандидата за председника Републике
Члан 22.
(1) Подносиоци проглашених изборних листа, односно предлагача проглашених кандидата за председника Републике (у даљем тексту:
предлагач) могу пријавити лице које има право да присуствује статистичкој обради података у Комисији и локалним изборним комисијама.
(2) Пријава се доставља Комисији и у њој се наводи лично име лица које ће присуствовати статистичкој обради података, његов
ЈМБГ, као и назив јединице локалне самоуправе у којој ће пријављено лице пратити статистичку обраду података.
(3) Лице пријављено за присуство статистичкој обради података има право да присуствује статистичкој обради података само са
оних избора на којима учествује предлагач који га је пријавио.
VII. ИСТОВРЕМЕНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Члан 23.
Ако се истог дана одржавају избори за народне посланике и избори за председника Републике, унос резултата гласања из записника
о раду бирачког одбора у апликацију и њихова логичко-рачунска контрола, врши се тако што се са истог бирачког места прво уносе резултати и врши логичко-рачунска контрола за изборе за народне посланике, а потом уносе резултати и врши логичко-рачунска контрола
за изборе за председника Републике.
VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Објављивање и ступање на снагу упутства
Члан 24.
(1) Ово упутство се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на веб-презентацији Комисије.
(2) Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
02 број 013-461/22
У Београду, 12. фебруара 2022. године
Републичка изборна комисија
Председник,
Владимир Димитријевић, с.р.
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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 ОД Е КС
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
проширеном саставу.
Сходна примена Kодекса
Члан 3.
Одредбе овог кодекса примењују се и на учеснике у раду органа за спровођење избора без права одлучивања.
II. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
Основна правила
Члан 4.
(1) Чланови и заменици чланова органа за спровођење избора дужни 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 професионалним стандардима;
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3) се у вршењу функције придржавају начела политичке неутралности;
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 поштовањем се понашају према свим бирачима и другим учесницима у изборном поступку, а нарочито према лицима која су особе са
инвалидитетом;
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
законских обавеза;
9) развијају колегијалне и коректне односе према другим члановима 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 злоупотребљавају своју функцију ради личне користи или користи
политичке 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.
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, с.р.

