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М И Н И С ТА Р С Т ВА
862

На основу члана 31. став 3. Закона о музејској делатности 
(„Службени гласник РС”, бр. 35/21 и 96/21), 

Министар културе и информисања доноси

П РА В И Л Н И К

о садржају и начину вођења Евиденције музеја 
Републике Србије

Члан 1.
Овим правилником прописује се садржај и начин вођења 

Евиденције музеја Републике Србије (у даљем тексту: Евиденција 
музеја).

Члан 2.
Евиденцију музеја води министарство надлежно за послове 

културе (у даљем тексту: Министарство).
Евиденција музеја се води у папирном облику и електрон-

ском облику, у оквиру сопственог софтверског решења.
Евиденција музеја се води по начелима ажурности, уредно-

сти и тачности.
Подаци из Евиденције музеја су јавно доступни, а Министар-

ство утврђује који подаци и документа из збирке исправа су огра-
ничено доступни, у складу са законом. 

Евиденција музеја се чува као трајни документ.

Члан 3.
Евиденција музеја је јединствена за територију Републике 

Србије и води се према оснивачу, као:
1) Евиденција јавних музеја, и то:
 – Евиденција централне установе са ознаком: ЕЦУ, 
 – Евиденција матичних музеја са ознаком: ЕММ,
 – Евиденција територијално надлежних музеја са ознаком: 

ЕТНМ, 
 – Евиденција осталих јавних музеја са ознаком: ЕЈМ;
2) Евиденција приватних музеја са јединственом ознаком ЕПМ.

Члан 4.
Евиденција музеја се води на основу поднетих пријава и за-

хтева на обрасцима  који су саставни део овог правилника, и то:
1) пријава података за упис у Евиденцију музеја (Образац 1);
2) пријава промена података за Евиденцију музеја (Образац 2);
3) захтев за брисање података из Евиденцијe музеја (Образац 3).

Члан 5.
Евиденција музеја садржи податке о:
1) називу музеја;
2) седишту музеја;
3) оснивачу музеја;
4) датуму оснивања;
5) пословном простору музеја  – основу коришћења простора, 

укупној површини, намени простору по функцији коришћења;
6) матичном броју музеја;
7) пореско-идентификационом броју (ПИБ) музеја;
8) шифри и опису основне  – претежне делатности музеја;
9) надлежности музеја;
10) имену и презимену директора музеја и датуму именовања;
11) укупном броју запослених;
12) броју телефона музеја;
13) адреси електронске поште музеја;
14) адреси интернет стране музеја;
15) званичном профилу музеја на друштвеним мрежама;
16) податке о поднетим доказима поднетим у прилогу При-

јаве;
17) другим подацима (напомена).

Члан 6.
Евиденција музеја податке из члана 5. овог правилника води 

по додељеном евиденционом броју и ознаци и датуму пријема.

Министарство обавештава музеј о евиденционом броју под 
којим је музеј уведен у Евиденцију музеја у року од осам дана.

Пријава података за упис у Евиденцију музеја

Члан 7.
Образац пријаве података за упис у Евиденцију музеја (Обра-

зац 1) доставља оснивач музеја у року од осам дана од оснивања. 
За музеје чији је оснивач аутономна покрајина односно једи-

ница локалне самоуправе образац из става 1. овог члана доставља 
надлежни орган аутономне покрајине, односно орган јединице ло-
калне самоуправе, у складу са законом којим се уређује музејска 
делатност.

Правна и физичка лица и предузетници дужна су да доставе 
образац из става 1. овог члана у року од осам дана од оснивања 
музеја, у складу са законом којим се уређује музејска делатност. 

Члан 8.
Уз образац пријаве из члана 7. став 1. овог правилника под-

носилац доставља и следеће доказе:
1) решење о упису музеја у регистар;
2) документ о основу коришћења пословног простора;
3) препис листа непокретности за објекат;
4) потврда о извршеној регистрацији Пореско-идентифика-

ционог броја (ПИБ);
5) извод из регистра о разврставању делатности;
6) решење о именовању директора;
7) извод из правилника који уређује организацију и система-

тизацију послова о укупном броју запослених;
8) други докази од значаја за пријаву података за Евиденицју.
Докази из става 1. овог члана достављају се у оригиналу или 

овереној фотокопији и чувају се у збирци исправа уз образац из 
става 1. овог члана.

Промена података у Евиденцији музеја

Члан 9.
Промену података из члана 5. овог правилника у Евиденицји 

музеја, музеји су обавезни да пријаве у року од осам дана од дана 
настанка промене.

Члан 10.
Уз Образац пријаве промене података за Евиденцију музеја 

(Образац 2) подносилац доставља и доказе којима потврђује осно-
ваност и оправданост промене података из Евиденције музеја.

Поред доказа из става 1. овог члана, у случају статусне про-
мене музеја уз образац из става 1. овог члана подносилац доста-
вља одлуку оснивача и образложено мишљење централне уста-
нове и матичних музеја у складу са чланом 33. став 2. Закона о 
музејској делатности.

Докази из ст. 1. и 2. овог члана достављају се у оригиналу 
или овереној фотокопији и чувају се уз збирци исправа уз образац 
из става 1. овог члана.

Промена података евидентира се тако што се у Евиденицји 
музеја означи црвеном бојом податак на који се промена односи 
заокруживањем податка и уношењем новог податка из обрасца из 
става 1. овог члана. 

Брисање података из Евиденције музеја

Члан 11.
У случају престанка рада музеја, оснивач музеја доставља Обра-

зац захтева за брисање података из Евиденције музеја (Образац 3). 
Подаци унети у Евиденцију музеја бришу се на начин да се 

подаци прецртавају са две паралелне хоризонталне линије црве-
ном бојом, а у рубрици „Напомена” црвеном бојом уписује се „ви-
дети Образац захтева за брисање података”. 

Члан 12.
Уз образац из члана 11. став 1. овог правилника подносилац 

доставља и доказе којима потврђује основаност брисања података 
из Евиденције музеја.
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Поред доказа из става 1. овог члана, у случају престанка рада 
музеја уз образац из става 1. овог члана подносилац доставља 
одлуку оснивача и образложено мишљење централне установе и 
матичних музеја у складу са чланом 33. став 2. Закона о музејској 
делатности.

Докази из ст. 1. и 2. овог члана достављају се у оригиналу 
или овереној фотокопији и чувају се у збирци исправа уз образац 
из става 1. овог члана.

Упис, промена и брисање података из Евиденције музеја у 
електронском облику

Члан 13.
Упис, промена и брисање података из Евиденције музеја у 

електронском облику врши се електронски о чему се сачињава 
трајни електронски запис.

Прелазна и завршна одредба

Члан 14.
За вођење Евиденције музеја у складу са одредбама овог пра-

вилника, оснивачи ће у року од три месеца од ступања на снагу 
овог правилника поднети Образац пријаве података за упис у Еви-
денцију музеја (Образац 1) за музеје основане до дана ступања на 
снагу овог правилника. 

Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-70/2021-02
У Београду, 11. фебруара 2022. године

Министар,
Маја Гојковић, с.р.

Образац 1

ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ И ОЗНАКА: 
ДАТУМ ПРИЈЕМА:

На основу члана 31. Закона о музејској делатности („Службени гласник РС”, 
бр. 35/21 и 96/21) и члана 4. тачка 1) Правилника о садржају и начину вођења Евиден-
ције музеја Републике Србије, подноси се

ПРИЈАВA ПОДАТАКА ЗА УПИС ЕВИДЕНЦИЈУ МУЗЕЈА

НАЗИВ ПОДАТКА ЗА ПРИЈАВУ ПОДАТАК ЗА ПРИЈАВУ 
Назив музеја:
Седиште музеја:
Оснивач музеја:
Датум оснивања:
Пословни простор музеја  – основ коришћења 
простора, укупна површина, намена простора по 
функцији:
Матични број музеја:
Пореско-идентификациони број (ПИБ) музеја:
Шифра и опис основне  – претежне делатности музеја:
Надлежност музеја:
Име и презиме директора музеја и датум именовања:
Укупан број запослених:
Број телефона музеја:
Адреса електронске поште музеја:
Адреса интернет стране музеја:
Званични профил музеја на друштвеним мрежама:
Напомена:

Поднети докази у прилогу Пријаве:

За Подносиоца:
________________________________
________________________________
________________________________

(име и презиме, број личне карте, потпис)

Образац 2

ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ И ОЗНАКА: 
ДАТУМ ПРИЈЕМА:

На основу члана 31. Закона о музејској делатности („Службени гласник РС”, 
бр. 35/21 и 96/21) и члана 4. тачка 2) Правилника о садржају и начину вођења Евиден-
ције музеја Републике Србије, подноси се

ПРИЈАВA ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ МУЗЕЈА

НАЗИВ ПОДАТКА ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАК ЗА ПРОМЕНУ
Назив податка чија се промена пријављује:
Садржина промењеног податка:
Разлог промене:
Датум промене:
Напомена:
Поднети докази у прилогу:

За Подносиоца:

________________________________
________________________________
________________________________

(име и презиме, број личне карте, потпис)

Образац 3

ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ И ОЗНАКА: 
ДАТУМ ПРИЈЕМА:

На основу члана 31. Закона о музејској делатности („Службени гласник РС”, 
бр. 35/21 и 96/21) и члана 4. тачка 3) Правилника о садржају и начину вођења Евиден-
ције музеја Републике Србије, подноси се 

ЗАХТЕВА ЗА БРИСАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ МУЗЕЈА

НАЗИВ ПОДАЦИ О МУЗЕЈУ
Назив и седиште музеја:
Пореско-идентификациони број (ПИБ) музеја:
Разлог брисања:
Датум брисања:
Напомена:
Поднети докази у прилогу:

За Подносиоца:

________________________________
________________________________
________________________________

(име и презиме, број личне карте, потпис)

863
На основу члана 55. став 2. и члана 56. Закона о пензијском 

и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03 
64/04  – УС, 84/04  – др. закон, 85/05, 101/05  – др. закон, 63/06  – УС, 
05/09, 107/09, 101/10, 92/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 
46/19  – УС, 86/19 и 62/21), члана 15. Закона о државној управи 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 и 
47/18  – др. закон),

Министар спољних послова и министар за рад, запошљава-
ње, борачка и социјална питања споразумно доносе

П РА В И Л Н И К

о радним местима, односно пословима на којима се 
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

Члан 1.
Овим правилником утврђују се радна места, односно по-

слови на којима се државним службеницима и намештеницима у 
Министарству спољних послова (у даљем тексту: запослени) стаж 
осигурања рачуна са увећаним трајањем.
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Члан 2.

Под пословима који се обављају под посебним условима 
сматрају се послови који се врше у нарочито тешкој и за здравље 
штетној средини, на којима запослене ни применом заштитних 
мера није могуће у потпуности заштитити од штетних утицаја.

Послови из става 1. овог члана у Министарству подразуме-
вају послове и радна места на којима су запослени распоређени 
и који обављају послове криптозаштите информација и израде 
специјалних докумената криптозаштите или обучавају кадрове за 
криптозашиту.

Преглед радних места, односно послова из става 2. овог чла-
на на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, тако 
што се сваких 12 месеци ефективно проведених на раду рачуна 
као 16 месеци стажа осигурања (Прилог), одштампан је уз овај 
правилник и чини његов саставни део.

Стаж осигурања са увећаним трајањем у висини и под усло-
вима утврђеним овим правилником запослени остварују док су, у 
складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Министарству спољних послова, распоређени на 
радна места и послове у складу са ст. 2. и 3. овог члана. 

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 144-1/12
У Београду, 24. јануара 2022. године

Министар спољних послова,
Никола Селаковић, с.р.

Број 110-00-00508/2021-05
У Београду, 27. јануара 2022. године

Министарка за рад, запошљавање, борачка  
и социјална питања,

проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, с.р.

ПРИЛОГ

Прглед радних места, односно послова на којима се стаж 
осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству 

спољних послова

I. Радна места у унутрашњим организационим јединицама:

Одељење за информатику и телекомуникације
 – Начелник одељења (рад на оперативно-планским послови-

ма крипозаштите, планирање и правовремено снабдевање крипто-
документима, организовање и предузимање свих мера за безбедно 
функционисањe система криптозаштите, као и рад на пословима 
развоја криптолошких решења и уређаја за криптозаштиту);

 – Радно место за координацију информационо комуника-
ционих послова (рад на оперативно-планским пословима кри-
позаштите, планирање и правовремено снабдевање криптодо-
кументима, организовање и предузимање свих мера за безбедно 
функционисања система криптозаштите, као и рад на пословима 
развоја криптолошких решења и уређаја за криптозаштиту); 

Одсек за пренос информација и телефонију
 – Шеф одсека (рад на оперативно-планским пословима крип-

тозаштите, планирање и правовремено снабдевање криптодо-
кументима, организовање и предузимање свих мера за безбедно 
функционисања система криптозаштите, као и рад на пословима 
развоја криптолошких решења и уређаја за криптозаштиту);

 – Радно место за подршку координацији послова везе, крип-
тозаштите и телефоније (рад на пословима практичне криптоза-
штите информација); 

 – Радно место за везу и криптозаштиту (рад на пословима 
практичне криптозаштите информација);

Одсек за заштиту информација
 – Шеф одсека (рад на оперативно-планским послови-

ма криптозаштите, планирање и правовремено снабдевање 

криптодокументима, организовање и предузимање свих мера за 
безбедно функционисање система криптозаштите, рад на посло-
вима развоја криптолошких решења и уређаја за криптозаштиту, 
као и рад на школовању и обуци кадрова за криптозаштиту);

 – Радно место координатора за обраду долазних информаци-
ја  – смена А; Радно место контролора система  – смена А (рад на 
пословима практичне криптозаштите информација); 

 – Радно место за везу и криптозаштиту  – смена А (рад на по-
словима практичне криптозаштите информација);

 – Радно место координатора за обраду полазних информаци-
ја  – смена А (рад на пословима практичне криптозаштите инфор-
мација);

 – Радно место контролора система  – смена А (рад на посло-
вима практичне криптозаштите информација);

 – Радно место координатора за обраду долазних информаци-
ја  – смена Б (рад на пословима практичне криптозаштите инфор-
мација);

 – Радно место контролора система  – смена Б (рад на посло-
вима практичне криптозаштите информација);

 – Радно место за везу и криптозаштиту  – смена Б (рад на по-
словима практичне криптозаштите информација);

 – Радно место координатора смене  – смена В (рад на посло-
вима практичне криптозаштите информација);

 – Радно место контролора система  – смена В (рад на посло-
вима практичне криптозаштите информација);

 – Радно место за везу, КЗ и телефонију  – смена В (рад на по-
словима практичне криптозаштите информација);

Oдсек за безбедност информационо-комуникационих система
 – Шеф одсека (рад на оперативно-планским пословима крип-

тозаштите, планирање и правовремено снабдевање криптодо-
кументима, организовање и предузимање свих мера за безбедно 
функционисање система криптозаштите, рад на пословима развоја 
криптолошких решења и уређаја за криптозаштиту, као и рад на 
школовању и обуци кадрова за криптозаштиту);

 – Инжењер за безбедност информационо комуникационих 
система (рад на оперативно-планским пословима криптозаштите, 
планирање и правовремено снабдевање криптодокументима, орга-
низовање и предузимање свих мера за безбедно функционисање 
система криптозаштите, рад на пословима развоја криптолошких 
решења и уређаја за криптозаштиту, као и рад на школовању и 
обуци кадрова за криптозаштиту);

 – Техничар за подршку корисницима (рад на пословима 
практичне криптозаштите информација).

II. Радна места у екстериторијалним јединицама:

Амбасаде Републике Србије:
 – Анкара  – радно место за везу, информатику, финансијске, 

конзуларне и канцеларијске послове;
 – Атина  – радно место за везу, информатику, финансијске и 

канцеларијске послове;
 – Берлин  – радно место за везу, информатику, финансијске и 

канцеларијске послове; 
 – Беч  – радно место за везу, информатику, финансијске и ад-

министративне послове Амбасаде Републике Србије у Аустрији и 
Мисијe при ОЕБС у Бечу; 

 – Берн  – радно место за везу, информатику, финансијске и ад-
министративне послове;

 – Братислава  – радно место за везу, информатику, финансиј-
ске и канцеларијске послове;

 – Брисел  – радно место за везу, информатику, финансијске 
послове Амбасаде Републике Србије у Белгији, 

 – Будимпешта  – радно место за везу, информатику, финансиј-
ске и канцеларијске послове;

 – Букурешт  – радно место за везу, информатику, финансијске 
и канцеларијске послове;

 – Варшава  – радно место за везу, информатику, финансијске 
и канцеларијске послове;

 – Загреб  – радно место за везу, информатику, финансијске, 
конзуларне и канцеларијске послове;

 – Копенхаген  – радно место за везу, информатику, финансиј-
ске, конзуларне, канцеларијске послове и домар-возач;
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 – Лисабон  – радно место за везу, информатику, финансијске, 
конзуларне и канцеларијске послове;

 – Лондон  – радно место за везу, информатику и финансијске 
послове;

 – Љубљана  – радно место за везу, информатику, финансијске 
и канцеларијске послове;

 – Мадрид  – радно место за везу, информатику, финансијске, 
конзуларне и канцеларијске послове;

 – Москва  – радно место за везу, информатику, финансијске и 
канцеларијске послове;

 – Париз  – радно место за везу, информатику, финансијске и 
канцеларијске послове;

 – Подгорица  – радно место за везу, информатику, финансиј-
ске и канцеларијске послове;

 – Праг  – радно место за везу, информатику, финансијске и 
канцеларијске послове;

 – Рим  – радно место за везу, информатику, финансијске и 
канцеларијске пословe;

 – Сарајево  – радно место за везу, информатику, финансијске 
и канцеларијске послове;

 – Скопље  – радно место за везу, информатику, финансијске и 
канцеларијске послове;

 – Софија  – радно место за везу, информатику, финансијске и 
канцеларијске послове;

 – Тирана  – радно место за везу, информатику, финансијске, 
конзуларне, канцеларијске послове;

 – Хаг  – радно место за везу, информатику, финансијске и кан-
целаријске послове;

 – Вашингтон  – радно место за везу, информатику, финансиј-
ске, конзуларне, канцеларијске послове;

 – Триполи  – радно место за везу, информатику, финансијске, 
конзуларне, канцеларијске послове и домар-возач; 

 – Тел Авив  – радно место за везу, информатику, финансијске, 
конзуларне, канцеларијске послове;

 – Пекинг  – радно место за везу, информатику и финансијске 
послове.

Мисије Републике Србије:
 – При ЕУ у Бриселу  – радно место за везу, информатику и 

финансијске послове;
 – Њујорк  – радно место за везу, информатику, финансијске и 

канцеларијске послове;
 – Женева  – радно место за везу, информатику, финансијске и 

административне послове.
Конзуларна представништва Републике Србије:
 – Диселдорф  – радно место за везу, информатику, финансиј-

ске, конзуларне и канцеларијске послове;
 – Минхен  – радно место за везу, информатику, финансијске и 

канцеларијске послове;
 – Цирих  – радно место за везу, информатику, финансијске и 

канцеларијске послове;
 – Истанбул  – радно место за везу, информатику, финансијске 

и канцеларијске послове;
 – Сиднеј  – радно место за везу, информатику, финансијске, 

канцеларијске послове и домар-возач. 
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На основу члана 40. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Уписује се у Регистар трговаца на велико дуванским прои-
зводима привредни субјект „TREFF TABAKO” d.o.o., Земун, Ми-
лана Решетара 9.

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

02-33 број 144-1/22
У Београду, 17. фебруара 2022. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
865

На основу члана 24. став 1. тачка 2), члана 35. став 2, члана 
37. став 1. и члана 39. ст. 3. и 4. Закона о избору народних посла-
ника („Службени гласник РС”, број 14/22),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 22. фе-
бруара 2022. године, донела је

У П У Т С Т В О

за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење 
гласања на изборима за народне посланике

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Предмет упутства

Члан 1.
(1) Овим упутством ближе се уређују поступци предлагања 

лица у бирачке одборе у сталном и проширеном саставу за спрово-
ђење гласања на изборима за народне посланике.

(2) Ово упутство се сходно примењује и за спровођење избо-
ра за председника Републике.

II. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Стални и проширени састав бирачког одбора

Члан 2.
(1) Бирачки одбор у сталном саставу чине председник, два 

члана, заменик председника и два заменика члана (у даљем тек-
сту: чланови бирачких одбора).

(2) У бирачки одбор у проширеном саставу улазе члан и за-
меник члана које предложи подносилац проглашене изборне листе 
кандидата за народне посланике (у даљем тексту: подносилац из-
борне листе).

Општа правила о предлагању лица у бирачке одборе

Члан 3.
(1) У бирачки одбор може да буде предложено само оно лице 

које има изборно право и које није народни посланик, нити канди-
дат за народног посланика.

(2) Када овлашћени предлагачи предлажу лица у бирачке од-
боре, треба да воде рачуна о уравнотеженој заступљености полова 
и потреби да укључе особе са инвалидитетом у спровођење избор-
ног поступка.

(3) Предлог за именовање лица у бирачки одбор садржи име 
и презиме, јединствени матични број грађана (у даљем тексту: 
ЈМБГ), место и адресу пребивалишта, број телефона и адресу за 
пријем електронске поште предложеног лица и означење овлашће-
ног предлагача.

(4) У предлогу за именовање лица у бирачке одборе мора да 
буде наведено да су сва предложена лица обавештена о обавези да 
општинској односно градској управи доставе податке о текућим 
рачунима на које ће се вршити исплата накнаде за рад у бирачким 
одборима, у складу са посебном одлуком Комисије.

Рок за предлагање и именовање лица у бирачке одборе

Члан 4.
(1) Предлог за именовање лица у бирачки одбор може се под-

нети најкасније 15 дана пре дана гласања.
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(2) Чланови и заменици чланова бирачких одбора именују се 

најкасније десет дана пре дана гласања.

Провера изборног права за чланове бирачких одбора

Члан 5.
(1) Проверу да ли лица предложена у бирачке одборе имају 

изборно право врше локалне изборне комисије преко општинских/
градских управа, изузев за лица предложена у бирачке одборе за 
бирачка места у иностранству и за бирачка места у заводима за 
извршење кривичних санкција.

(2) За лица предложена у бирачке одборе на бирачким мести-
ма у иностранству и у заводима за извршење кривичних санкција, 
проверу изборног права врши Републичка изборна комисија (у да-
љем тексту: Комисија).

(3) Ако неко предложено лице нема изборно право, локална 
изборна комисија, односно Комисија обавештава о томе лице које 
је поднело предлог, које има право предлагања другог лица, све до 
истека рока за подношење предлога за именовање лица у бирачки 
одбор.

Законско ограничење

Члан 6.
(1) Једно лице не може да буде именовано у два бирачка од-

бора, односно два органа за спровођење избора.
(2) Ако је једно лице предложено у два и више бирачких од-

бора, надлежна комисија о томе обавештава лице које је поднело 
каснији предлог и које до истека рока за достављање предлога за 
именовање лица у бирачке одборе може да достави предлог новог 
члана бирачког одбора.

III. БИРАЧКИ ОДБОР У СТАЛНОМ САСТАВУ

Предлагач 

Члан 7.
(1) Чланови бирачких одбора у сталном саставу, изузев чла-

нова бирачких одбора за бирачка места у иностранству и за бирач-
ка места у заводима за извршење кривичних санкција, именују се 
на предлог посланичких група у Народној скупштини.

(2) Чланови бирачких одбора у иностранству именују се на 
предлог министарства надлежног за спољне послове, по могућ-
ности, из реда бирача који имају боравиште у иностранству, а 
председник бирачког одбора именује се из реда запослених у ди-
пломатско-конзуларном представништву Републике Србије у ино-
странству (у даљем тексту: дипломатско-конзуларно представни-
штво).

(3) Чланови бирачких одбора у заводима за извршење кри-
вичних санкција именују се на предлог министарства које је на-
длежно за правосуђе, а ниједан међу њима не може да буде лице 
које ради у том министарству или које гласа у заводу.

(4) Посланичком групом у смислу предлагања члана бирач-
ких одбора у сталном саставу сматра се и народни посланик по-
јединац или група народних посланика која броји мање од оног 
броја народних посланика који је потребан за образовање посла-
ничке групе:

1) ако су сви ти народни посланици изабрани са исте изборне 
листе;

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

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

именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у 
сталном саставу.

Сачињавање предлога за именовање чланова бирачких 
одбора у сталном саставу

Члан 8.
(1) На основу законом прописаних мерила, Комисија за тери-

торију сваке локалне изборне комисије благовремено прописује и 
објављује на веб-презентацији распоред места по којем посланич-
ке групе предлажу чланове бирачких одбора у сталном саставу.

(2) Предлог за именовање чланова бирачких одбора посла-
ничка група сачињава у складу са објављеним распоредом места и 
на Обрасцу БО-1, који је саставни је део овог упутства.

(3) Предлог за именовање чланова бирачких одбора посла-
ничка група сачињава за сваку општину/град посебно.

(4) За град Београд, предлог за именовање чланова бирачких 
одбора сачињава се посебно за сваку градску општину.

(5) Када предлаже кандидата за председника и заменика 
председника бирачког одбора, посланичка група, по могућности, 
даје предност лицу које је прошло обуку за рад у бирачком одбору 
и има искуство у спровођењу избора.

Достављање предлога за именовање чланова бирачких одбора 
у сталном саставу

Члан 9.
(1) Предлог за именовање чланова бирачких одбора посла-

ничка група доставља локалној изборној комисији.
(2) Предлог за именовање чланова бирачких одбора подноси 

председник посланичке групе или лице које он за то овласти.
(3) Председник посланичке групе дужан је да Комисији нај-

касније 20 дана пре дана гласања достави списак лица која су 
овлашћена да за одређену општину/град поднесу предлог за име-
новање чланова бирачких одбора.

(4) За свако лице које је овлашћено да поднесе предлог за 
именовање чланова бирачких одбора наводи се: име и презиме, 
ЈМБГ, место и адреса пребивалишта, број мобилног телефона и 
назив општине/града за коју се издаје овлашћење.

(5) Једно лице може да буде овлашћено за више општина/гра-
дова.

(6) Овлашћење за подношење предлога за именовање члано-
ва бирачких одбора може се пренети на треће лице, при чему је 
то треће лице дужно да уз предлог за именовање чланова бирач-
ких одбора приложи и наведено овлашћење, које мора да садржи 
следеће податке о лицу које се овлашћује: име и презиме, ЈМБГ, 
место и адреса пребивалишта, број мобилног телефона и назив 
општине/града за коју се издаје овлашћење.

(7) Ако посланичка група не достави благовремено предлог 
за именовање члана бирачког одбора, локална изборна комисија 
у бирачки одбор у сталном саставу именује лице које предложи 
начелник општинске, односно градске управе.

(8) Када предлаже члана бирачког одбора, начелник општин-
ске, односно градске управе, по могућности, даје предност лицу 
које је прошло обуку за рад у бирачком одбору и има искуство у 
спровођењу избора.

III. БИРАЧКИ ОДБОР У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

Предлагач 

Члан 10.
(1) Чланови бирачког одбора у проширеном саставу именују 

се на предлог подносилаца изборних листа.  
(2) Подносилац изборне листе може да предложи по члана и 

заменика члана у сваки бирачки одбор у проширеном саставу.
(3) Ако подносилац изборне листе благовремено не предло-

жи члана, односно заменика члана бирачког одбора у проширеном 
саставу, бирачки одбор се образује без представника тог подноси-
оца изборне листе. 

Сачињавање предлога за именовање чланова бирачких 
одбора у проширеном саставу

Члан 11.
(1) Предлог за именовање чланова бирачких одбора подноси-

лац изборне листе сачињава за сваку јединицу локалне самоуправе 
посебно, као и посебно за сва бирачка места у заводима за извр-
шење кривичних санкција и у иностранству.

(2) За град Београд, предлог за именовање чланова бирачких 
одбора сачињавају се посебно за сваку градску општину.

(3) Предлог за именовање чланова бирачких одбора подноси-
лац изборне листе сачињава на Обрасцу БО-2, који је саставни је 
део овог упутства.
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Достављање предлога за именовање чланова бирачких одбора 
у проширеном саставу

Члан 12.
(1) Предлог за именовање чланова бирачких одбора, изузев 

чланова бирачких одбора за бирачка места у иностранству и за би-
рачка места у заводима за извршење кривичних санкција, подно-
силац изборне листе доставља локалној изборној комисији.

(2) Предлог за именовање чланова бирачких одбора за би-
рачка места у иностранству и за бирачка места у заводима за из-
вршење кривичних санкција подносилац изборне листе доставља 
Комисији.

(3) Предлог за именовање чланова бирачких одбора доста-
вља лице овлашћено за подношење изборне листе или лице које 
он за то овласти.

(4) Лице овлашћено за подношење изборне листе дужно је 
да Kомисији најкасније 20 дана пре дана гласања достави списак 
лица која су овлашћена да за одређену општину/град, односно 
заводе за извршење кривичних санкција и иностранство поднесу 
предлоге за именовање чланова бирачких одбора у проширеном 
саставу.

(5) За свако лице које је овлашћено за предлагање чланова 
бирачких одбора наводе се: име и презиме, ЈМБГ, место и адреса 
пребивалишта, број мобилног телефона и назив општине/града за 
коју се издаје овлашћење.

(6) Једно лице може да буде овлашћено за више општина/гра-
дова.

(7) Овлашћење за подношење предлога за чланове бирачких 
одбора може се пренети на треће лице при чему је то треће лице 
дужно да уз предлог за именовање чланова бирачких одбора при-
ложи и наведено овлашћење, које мора да садржи следеће податке 
о лицу које се овлашћује: име и презиме, ЈМБГ, место и адреса 
пребивалишта, број мобилног телефона и назив општине/града за 
коју се издаје овлашћење.

IV. ИСТОВРЕМЕНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Посебно ограничење за именовање у бирачки одбор

Члан 13.
Ако се истовремено са изборима за народне посланике или 

изборима за председника Републике одржавају и избори за од-
борнике скупштине јединице локалне самоуправе или одборнике 
скупштине градске општине, у бирачки одбор не може да буде 
предложен кандидат за одборника.

Предлагач у случају истовременог одржавања више избора

Члан 14.
(1) Ако се истовремено са изборима за народне послани-

ке одржавају и избори за председника Републике или избори 
за одборнике скупштина јединица локалне самоупаве, односно 

одборнике скупштина градских општина, право да предложи чла-
нове и заменике члана бирачких одбора у проширеном саставу 
има и сваки предлагач проглашеног кандидата за председника Ре-
публике, односно подносилац проглашене изборне листе кандида-
та за одборнике.

(2) Политичка странка, коалиција односно група грађана која 
је подносилац изборне листе и истовремено и предлагач прогла-
шеног кандидата за председника Републике, односно подносилац 
изборне листе кандидата за одборнике, у бирачки одбор у проши-
реном саставу може да предложи само једног члана и једног заме-
ника члана.

Достављање предлога за именовање чланова бирачких 
одбора у случају истовременог одржавања избора за народне 
посланике и избора за одборнике Скупштине града Београда

Члан 15.
(1) Изборна комисија града Београда обавештава Републичку 

изборну комисију, најкасније 20 дана пре дана гласања, о прогла-
шеној изборној листи кандидата за одборнике Скупштине града 
Београда чији подносилац није истовремено и подносилац избор-
не листе кандидата за народне посланике, као и о лицима овла-
шћеним да у име тог подносиоца изборне листе кандидата за од-
борнике доставе предлоге за именовање чланова бирачких одбора 
у проширеном саставу за бирачка места на територији града Бео-
града.

(2) О обавештењу примљеном од изборне комисије града 
Београда о проглашеној изборној листи кандидата за одборни-
ке Скупштине града Београда, као и о лицима овлашћеним да у 
име подносиоца те изборне листе доставе предлоге за именовање 
чланова бирачких одбора у проширеном саставу за бирачка места 
на територији града Београда, Републичка изборна комисија без 
одлагања обавештава изборне комисије градских општина града 
Београда, у сврху прикупљања предлога и именовања чланова би-
рачких одбора за бирачка места на својој територији.

V. ЗАВРШНE ОДРЕДБE

Објављивање и ступање на снагу упутства

Члан 16.
(1) Ово упутство се објављује у „Службеном гласнику Репу-

блике Србије” и на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
(2) Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

02 број 013-554/22
У Београду, 22. фебруара 2022. године

Републичка изборна комисија
Председник,

Владимир Димитријевић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка 17) Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС”, број 14/22) и члана 8. 
став 1. Закона о избору председника Републике („Службени гла-
сник РС”, број 14/22),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 22. фе-
бруара 2022. године, донела је

У П У Т С Т В О

о начину подношења и поступања у Републичкој 
изборној комисији по приговорима и по захтевима 

за поништавање гласања на бирачком месту у 
иностранству

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Предмет упутства

Члан 1.
Овим упутством ближе се прописује начин подношења при-

говора и захтева за поништавање гласања на бирачком месту у 
иностранству у поступку спровођења избора за народне послани-
ке и избора за председника Републике (у даљем тексту: избори) и 
начин поступања Републичке изборне комисије (у даљем тексту: 
Комисија) по приговорима и по захтевима за поништавање гласа-
ња на бирачком месту у иностранству.

II. ПРИГОВОР

Право подношења приговора

Члан 2.
(1) Право да поднесе приговор, у складу са Законом о избору 

народних посланика и Закона о избору председника Републике има:
1) подносилац проглашене изборне листе кандидата за на-

родне посланике;
2) предлагач проглашеног кандидата за председника Репу-

блике;
3) подносилац изборне листе кандидата за народне посланике;
4) предлагач кандидата за председника Републике;
5) кандидат за народног посланика; 
6) физичко или правно лице чије је име у називу изборне ли-

сте или у називу подносиоца изборне листе;
7) физичко или правно лице чије је име у називу предлагача 

кандидата за председника Републике;
8) бирач;
9) регистрована политичка странка;
10) посланичка група у Народној скупштини (у даљем тек-

сту: посланичка група);
11) начелник општинске, односно градске управе (у даљем 

тексту: начелник управе);
12) министарство надлежно за спољне послове;
13) министарство надлежно за правосуђе;
14) посматрач рада органа за спровођење избора.
(2) Приговор се не може поднети против одлуке, радње или 

пропуштања да се донесе одлука, односно предузме радња за које 
је предвиђено друго правно средство у поступку спровођења из-
бора.

Приговор подносиоца проглашене изборне листе кандидата за 
народне посланике

Члан 3.
(1) Подносилац проглашене изборне листе кандидата за на-

родне посланике има право да поднесе приговор Комисији против:
 – решења којим је одбијен или одбачен његов предлог за име-

новање члана и заменика члана Комисије у проширеном саставу;
 – решења о именовању члана и заменика члана Комисије у 

проширеном саставу;
 – решења којим је одбијен или одбачен његов предлог за име-

новање члана и заменика члана локалне изборне комисије у про-
ширеном саставу;

 – решења о именовању члана, односно заменика члана ло-
калне изборне комисије у проширеном саставу;

 – решења којим је одбијен или одбачен његов предлог за име-
новање члана, односно заменика члана бирачког одбора у проши-
реном саставу;

 – решења о именовању члана, односно заменика члана би-
рачког одбора у сталном саставу;

 – решења о именовању члана, односно заменика члана би-
рачког одбора у проширеном саставу;

 – одлуке да се његовом представнику ускрати право надзора 
над штампањем гласачких листића, односно право на посматрање 
примопредаје гласачких листића;

 – решења о проглашењу изборне листе кандидата за народне 
посланике;

 – одлуке о утврђивању збирне изборне листе кандидата за на-
родне посланике;

 – решења којим је усвојен захтев за контролу записника о 
раду бирачког одбора по узорку;

 – решења којим се по службеној дужности констатује да се 
на бирачком месту не могу утврдити резултати гласања;

 – решења којим се по службеној дужности поништава гласа-
ње на бирачком месту;

 – решења којим је одбачен или одбијен захтев за поништава-
ње гласања на бирачком месту због неправилности током спрово-
ђења гласања;

 – решења којим је усвојен захтев за поништавање гласања на 
бирачком месту;

 – пропуштања да се у прописаном року донесе одлука о за-
хтеву за поништавање гласања на бирачком месту због неправил-
ности током спровођења гласања;

 – збирног извештаја о резултатима гласања;
 – збирног извештаја о резултатима гласања у иностранству;
 – укупног извештаја о резултатима избора.
(2) Подносилац проглашене опозиционе изборне листе кан-

дидата за народне посланике која је према прелиминарним резул-
татима избора освојила више од 2% гласова и проглашене опози-
ционе мањинске изборне листе кандидата за народне посланике 
која је према прелиминарним резултатима избора освојила више 
од 1% гласова, има право да поднесе приговор Комисији против 
решења којим је одбијен или одбачен његов захтев за контролу за-
писника о раду бирачког одбора по узорку.

(3) Поред права на подношење приговора из ст. 1. и 2. овог 
члана, подносилац проглашене изборнe листe кандидата за народ-
не посланике има право да поднесе приговор против донете одлу-
ке, против предузете радње и због пропуштања да се донесе одлу-
ка, односно предузме радња у спровођењу избора.

Приговор предлагача проглашеног кандидата за председника 
Републике

Члан 4.
(1) Предлагач проглашеног кандидата за председника Репу-

блике има право да поднесе приговор Комисији против:
 – решења којим је одбијен или одбачен његов предлог за име-

новање члана и заменика члана Комисије у проширеном саставу;
 – решења о именовању члана и заменика члана Комисије у 

проширеном саставу;
 – решења којим је одбијен или одбачен његов предлог за име-

новање члана и заменика члана локалне изборне комисије у про-
ширеном саставу;

 – решења о именовању члана, односно заменика члана ло-
калне изборне комисије у проширеном саставу;

 – решења којим је одбијен или одбачен његов предлог за име-
новање члана, односно заменика члана бирачког одбора у проши-
реном саставу;

 – решења о именовању члана, односно заменика члана би-
рачког одбора у сталном саставу;

 – решења о именовању члана, односно заменика члана би-
рачког одбора у проширеном саставу;

 – одлуке да се његовом представнику ускрати право надзора 
над штампањем гласачких листића, односно право на посматрање 
примопредаје гласачких листића;

 – решења о проглашењу кандидата за председника Републике;
 – одлуке о утврђивању листе кандидата за избор председника 

Републике;
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 – решења којим је усвојен захтев за контролу записника о 
раду бирачког одбора по узорку;

 – решења којим се по службеној дужности констатује да се 
на бирачком месту не могу утврдити резултати гласања;

 – решења којим се по службеној дужности поништава гласа-
ње на бирачком месту;

 – решења којим је одбачен или одбијен захтев за поништава-
ње гласања на бирачком месту због неправилности током спрово-
ђења гласања;

 – решења којим је усвојен захтев за поништавање гласања на 
бирачком месту;

 – пропуштања да се у прописаном року донесе одлука о за-
хтеву за поништавање гласања на бирачком месту због неправил-
ности током спровођења гласања;

 – збирног извештаја о резултатима гласања;
 – збирног извештаја о резултатима гласања у иностранству;
 – укупног извештаја о резултатима избора.
(2) Предлагач проглашеног опозиционог кандидата за пред-

седника Републике који је према прелиминарним резултатима из-
бора освојио више од 2% гласова има право да поднесе приговор 
Комисији против решења којим је одбијен или одбачен његов за-
хтев за контролу записника о раду бирачког одбора по узорку.

(3) Поред права на подношење приговора из ст. 1. и 2. овог 
члана, предлагач проглашеног кандидата за председника Републи-
ке има право да поднесе приговор против донете одлуке, против 
предузете радње и због пропуштања да се донесе одлука, односно 
предузме радња у спровођењу избора.

(4) Против резултата жреба није дозвољен приговор, већ се 
резултат жреба може побијати приговором против одлуке о утвр-
ђивању листе кандидата за избор председника Републике.

Приговор подносиоца изборне листе кандидата за народне 
посланике

Члан 5.
(1) Подносилац изборне листе кандидата за народне посла-

нике има право да поднесе приговор Комисији против:
 – решења о одбијању да се прогласи његова изборна листа 

кандидата за народне посланике;
 – решења о одбацивању његове изборне листе кандидата за 

народне посланике.
(2) Подносилац изборне листе кандидата за народне посла-

нике има право да поднесе приговор због тога што у прописаном 
року нису донете одлуке из става 1. овог члана.

(3) Подносиоцу изборне листе кандидата за народне посла-
нике није дозвољено да поднесе приговор против закључка којим 
му се налаже да отклони недостатке изборне листе, већ се тај за-
кључак може побијати приговором против решења којим је одлу-
чено о изборној листи.

Приговор предлагача кандидата за председника Републике

Члан 6.
(1) Предлагач кандидата за председника Републике има пра-

во да поднесе приговор Комисији против:
 – решења о одбијању да се прогласи његов предлог кандида-

та за председника Републике;
 – решења о одбацивању његовог предлога кандидата за пред-

седника Републике.
(2) Предлагач кандидата за председника Републике има пра-

во да поднесе приговор због тога што у прописаном року нису до-
нете одлуке из става 1. овог члана.

(3) Предлагачу кандидата за председника Републике није до-
звољено да поднесе приговор против закључка којим му се нала-
же да отклони недостатке предлога кандидата, већ се тај закључак 
може побијати приговором против решења којим је одлучено о 
предлогу кандидата.

Приговор кандидата за народног посланика

Члан 7.
(1) Кандидат за народног посланика има право да поднесе 

приговор Комисији против решења о проглашењу изборне листе 
на којој је кандидован.

(2) Кандидат за народног посланика има право да поднесе 
приговор због тога што у прописаном року није донета одлука из 
става 1. овог члана.

Приговор физичког или правног лица чије је име садржано у 
називу изборне листе или у називу подносиоца изборне листе

Члан 8.
(1) Физичко или правно лице чије је име садржано у називу 

изборне листе или у називу подносиоца изборне листе има право 
да поднесе приговор Комисији против решења о проглашењу те 
изборне листе.

(2) Физичко или правно лице има право да поднесе приговор 
због тога што у прописаном року није донета одлука из става 1. 
овог члана.

Приговор физичког или правног лица чије је име садржано у 
називу предлагача кандидата за председника Републике

Члан 9.
(1) Физичко или правно лице чије је име садржано у називу 

предлагача кандидата за председника Републике има право да под-
несе приговор Комисији против решења о проглашењу кандидата 
за председника Републике.

(2) Физичко или правно лице има право да поднесе приговор 
због тога што у прописаном року није донета одлука из става 1. 
овог члана.

Приговор бирача

Члан 10.
(1) Бирач има право да поднесе приговор Комисији против:
 – решења о именовању члана и заменика члана Комисије у 

проширеном саставу;
 – решења о именовању члана, односно заменика члана ло-

калне изборне комисије у проширеном саставу;
 – решења о именовању члана, односно заменика члана би-

рачког одбора у сталном саставу;
 – решења о именовању члана, односно заменика члана би-

рачког одбора у проширеном саставу;
 – решења о проглашењу изборне листе кандидата за народне 

посланике;
 – решења којим се по службеној дужности констатује да се 

не могу утврдити резултати гласања на бирачком месту на којем је 
уписан бирач у извод из бирачког списка;

 – решења којим се по службеној дужности поништава гласа-
ње на бирачком месту на којем је бирач уписан у извод из бирач-
ког списка;

 – решења којим је одбачен или одбијен захтев тог бирача за 
поништавање гласања на бирачком месту;

 – збирног извештаја о резултатима гласања локалне изборне 
комисије на чијој територији је бирачко место на којем је бирач 
уписан у бирачки списак;

 – збирног извештаја о резултатима гласања у иностранству 
ако је бирач уписан у бирачки списак на бирачком месту у ино-
странству;

 – укупног извештаја о резултатима избора.
(2) Бирач има право да поднесе приговор због тога што у 

прописаном року нису донете одлуке из става 1. овог члана.

Приговор регистроване политичке странке

Члан 11.
(1) Регистрована политичка странка има право да поднесе 

приговор Комисији против:
 – решења о именовању члана и заменика члана Комисије у 

проширеном саставу;
 – решења о проглашењу изборне листе кандидата за народне 

посланике.
(2) Регистрована политичка странка има право да поднесе 

приговор због тога што у прописаном року нису донете одлуке из 
става 1. овог члана.
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Приговор посланичке групе

Члан 12.
(1) Посланичка група има право да поднесе приговор Коми-

сији против:
 – решења којим је одбијен или одбачен њен предлог за име-

новање члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном 
саставу;

 – решења о именовању члана, односно заменика члана би-
рачког одбора у сталном саставу.

(2) Посланичка група има право да поднесе приговор због 
тога што у прописаном року нису донете одлуке из става 1. овог 
члана.

Приговор начелника управе

Члан 13.
(1) Начелник управе има право да поднесе приговор Коми-

сији против решења којим је одбијен или одбачен његов предлог 
за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора у 
сталном саставу.

(2) Начелник управе има право да поднесе приговор због тога 
што у прописаном року није донета одлука из става 1. овог члана.

Приговор министарства надлежног за спољне послове

Члан 14.
(1) Министарство надлежно за спољне послове има право да 

поднесе приговор Комисији против решења којим је одбијен или 
одбачен његов предлог за именовање члана, односно заменика 
члана бирачког одбора у сталном саставу у иностранству. 

(2) Министарство надлежно за спољне послове има право да 
поднесе приговор због тога што у прописаном року није донета 
одлука из става 1. овог члана.

Приговор министарства надлежног за правосуђе

Члан 15.
(1) Министарство надлежно за правосуђе има право да под-

несе приговор Комисији против решења којим је одбијен или од-
бачен његов предлог за именовање члана, односно заменика члана 
бирачког одбора у сталном саставу у заводима за извршење кри-
вичних санкција.

(2) Министарство надлежно за правосуђе има право да под-
несе приговор због тога што у прописаном року није донета одлу-
ка из става 1. овог члана.

Приговор посматрача

Члан 16.
Посматрач има право да поднесе приговор против одлуке да 

се његовом представнику ускрати право надзора над штампањем 
гласачких листића, односно право на посматрање примопредаје 
гласачких листића.

Надлежност за одлучивање по приговору 

Члан 17.
Комисија је надлежна за одлучивање по приговору у поступ-

ку спровођења избора.

Начин подношења приговора

Члан 18.
(1) Приговор се подноси Комисији:
 – непосредном предајом Писарници Народне скупштине у 

седишту Комисије у Београду, Улица краља Милана 14;
 – путем поште, на адресу Краља Милана 14, 11000 Београд, са 

назнаком на коверти: „Приговор Републичкој изборној комисији”.
(2) Ако је приговор поднет локалној изборној комисији, она 

је дужна да га прими, да евидентира датум и време пријема приго-
вора и да га без одлагања, препорученом брзом поштом, проследи 
Комисији.

Начин подношења приговора против решења којим је 
одлучено о захтеву за поништавање гласања на бирачком 

месту

Члан 19.
(1) Приговор против решења о захтеву за поништавање гла-

сања на бирачком месту подноси се Комисији преко локалне из-
борне комисије.

(2) Локална изборна комисија је дужна да евидентира датум 
и време пријема приговора и да га у року од 72 часа од пријема 
достави Комисији, са свим списима неопходним за одлучивање по 
том приговору укључујући и изборни материјал са бирачког места.

(3) Приговор против решења о захтеву за поништавање гла-
сања на бирачком месту у иностранству подноси се непосредно 
Комисији.

Начин подношења приговора због пропуштања локалне 
изборне комисије да донесе одлуку о захтеву за поништавање 

гласања на бирачком месту

Члан 20.
(1) Приговор због тога што локална изборна комисија није у 

законом прописаном року донела одлуку о захтеву за поништава-
ње гласања на бирачком месту подноси се непосредно Комисији.

(2) О поднетом приговору Комисија обавештава надлежну 
локалну изборну комисију која је дужна да Комисији достави изја-
шњење о приговору и све списе предмета, укључујући и изборни 
материјал са бирачког места.

Рок за подношење приговора

Члан 21.
(1) Приговор се може поднети у року од 72 часа од објављи-

вања одлуке на веб-презентацији Комисије, односно предузимања 
радње коју подносилац приговора сматра неправилном.

(2) Приговор због тога што у року који је прописан законом 
или подзаконским актом Комисије није донета одлука, односно 
предузета радња може се поднети у року од 72 часа од истека рока 
у којем је одлука требало да буде донета, односно у којем је радња 
требало да буде предузета.

(3) Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, приговор се може под-
нети у року од 48 часова од објављивања одлуке на веб-презента-
цији Комисије, односно предузимања радње, уколико се приговор 
подноси против:

 – решења о предлогу за именовање члана и заменика члана 
Комисије у проширеном саставу;

 – решења о предлогу за именовање члана и заменика члана 
локалне изборне комисије у проширеном саставу;

 – решења о предлогу за именовање члана и заменика члана 
бирачког одбора;

 – одлуке да се представнику проглашене изборне листе, од-
носно предлагача проглашеног кандидата за председника Репу-
блике и представнику посматрача ускрати право на надзор над 
штампањем гласачких листића, односно право на посматрање 
примопредаје гласачких листића;

 – одлука о изборној листи, односно предлогу кандидата за 
председника Републике;

 – одлуке о утврђивању збирне изборне листе, односно листе 
кандидата за избор председника Републике;

 – решења којим је одлучено о захтеву за контролу записника 
о раду бирачког одбора по узорку.

Садржина приговора

Члан 22.
(1) Приговор мора да буде разумљив и да садржи све оно што 

је потребно да би по њему могло да се поступи, а нарочито:
1) означење да се приговор подноси Комисији;
2) име, презиме, ЈМБГ, место и адресу пребивалишта, број 

телефона и адресу за пријем електронске поште подносиоца при-
говора ако је подносилац приговора физичко лице;

3) назив и седиште подносиоца приговора и име, презиме, 
ЈМБГ, место и адресу пребивалишта, број телефона и адресу за 
пријем електронске поште лица које је овлашћено да заступа под-
носиоца приговора ако је подносилац приговора правно лице;
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4) назив проглашене изборне листе односно проглашеног 
кандидата за председника Републике, назив подносиоца проглаше-
не изборне листе односно назив предлагача проглашеног кандида-
та за председника Републике и име, презиме, ЈМБГ, место и адре-
су пребивалишта, број телефона и адресу за пријем електронске 
поште лица које је овлашћено да заступа подносиоца проглаше-
не изборне листе односно предлагача проглашеног кандидата за 
председника Републике ако приговор подноси подносилац прогла-
шене изборне листе, односно предлагач проглашеног кандидата за 
председника Републике;

5) назив посланичке групе и име, презиме, ЈМБГ, место и 
адресу пребивалишта, број телефона и адресу за пријем електрон-
ске поште лица које је овлашћено да заступа подносиоца пригово-
ра ако је подносилац приговора посланичка група;

6) потпис подносиоца приговора;
7) предмет приговора, а нарочито тачан назив одлуке уз озна-

чење доносиоца, датум доношења и број под којим је заведена 
одлука ако се приговором оспорава одлука, односно тачан опис 
радње уз назначење ко је и када ту радњу предузео ако се пригово-
ром оспорава радња у изборном поступку;

8) чињенице на којима се заснива приговор;
9) доказе.
(2) Приговор се подноси на једном од следећих образаца:
1) Образац ПР-1  – за приговор који подноси физичко лице;
2) Образац ПР-2  – за приговор који подноси правно лице;
3) Образац ПР-3  – за приговор који подносе подносилац про-

глашене изборне листе и подносилац изборне листе;
4) Образац ПР-4  – за приговор који подносе предлагач про-

глашеног кандидата за председника Републике и предлагач канди-
дата за председника Републике;

5) Образац ПР-5  – за приговор који подноси посланичка група.
(3) Обрасци приговора из става 2. овог члана саставни су део 

овог упутства и могу се преузети на веб-презентацији Комисије.
(4) Комисија је дужна да поступи по приговору који није под-

нет на прописаном обрасцу, ако тај приговор садржи све податке 
из става 1. овог члана.

Евидентирање приговора

Члан 23.
(1) Евидентирање приговора врши се у Евиденцији о предме-

тима Комисије, одмах након његовог пријема.
(2) На приговор писар ставља отисак штамбиља Комисије и 

уписује број предмета, датум, час и минут пријема и број прилога, 
уколико су поднети уз приговор.

(3) Подносиоцу приговора, уколико је приговор предао непо-
средно, издаје се потврда о пријему приговора.

III. ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИГОВОРУ

Примена прописа о општем управном поступку 

Члан 24.
У поступку одлучивања о приговору Комисија сходно при-

мењује одредбе закона којим се уређује општи управни поступак.

Известилац Комисије по приговору

Члан 25.
(1) Ако је приговор поднет против одлуке, радње или пропу-

штања Комисије, изузев против одлуке о поднетој изборној листи 
односно предлогу кандидата за председника Републике, о подне-
том приговору, његовом предмету и предлогу за поступање Коми-
сију обавештава председник Комисије или члан односно заменик 
члана Комисије којег председник Комисије одреди.

(2) Ако је приговор поднет против одлуке о поднетој избор-
ној листи, односно о поднетом предлогу кандидата за председника 
Републике, о поднетом приговору, његовом предмету и предлогу 
за поступање Комисију обавештава члан односно заменик члана 
Комисије који је примио изборну листу, односно предлог кандида-
та за председника Републике на који се односи приговор.

(3) Ако је приговор поднет против одлуке, радње или про-
пуштања локалне изборне комисије, о поднетом приговору, ње-
говом предмету и предлогу за поступање Комисију обавештава 
члан односно заменик члана Комисије који је од стране Комисије 

овлашћен да у име Комисије обавља поједине радње које су у вези 
са организацијом, припремом и спровођењем избора, односно гла-
сања на територији те локалне изборне комисије.

Претходно испитивање приговора

Члан 26.
(1) О примљеном и евидентираном приговору, Писарница 

Народне скупштине обавештава секретара Комисије.
(2) Секретар Комисије испитује да ли је приговор благовре-

мен, дозвољен и поднет од овлашћеног лица, као и да ли је разу-
мљив и потпун.

(3) У зависности од предмета приговора у смислу члана 25. 
овог упутства, о поднетом приговору и о налазима претходног ис-
питивања, секретар Комисије обавештава надлежног известиоца 
Комисије, као и председника Комисије, уколико он није надлежни 
известилац.

Испитивање приговора од стране известиоца Комисије

Члан 27.
Надлежни известилац Комисије, уз подршку секретара Коми-

сије и Службе Народне скупштине, увидом у списе предмета, ис-
питује наводе приговора, чињенице на којима се приговор заснива 
и доказе достављене уз приговор.

Поступак разматрања и одлучивања о приговору 

Члан 28.
(1) О приговору одлучује Комисија на седници.
(2) Председник Комисије уврштава приговор у предлог днев-

ног реда седнице Комисије пошто је обавештен од стране секрета-
ра Комисије о пријему приговора, односно након консултација са 
надлежним известиоцем Комисије по том приговору, ако председ-
ник Комисије није надлежни известилац.

(3) На почетку разматрања приговора, известилац Комисије 
упознаје Комисију са предметом приговора и утврђеним чињенич-
ним и правним стањем и предлаже начин поступања по приговору.

(4) Након излагања известиоца Комисије, о приговору се 
отвара расправа.

(5) Уколико је у поступку разматрања приговора изнет пре-
длог за његово одбацивање, председавајући седницом Комисије 
ставља на гласање прво тај предлог.

(6) Уколико је изнето више предлога за одбацивање пригово-
ра, о предлозима се гласа редом којим су изнети.

(7) Ако неки предлог за одбацивање приговора буде усвојен, 
о осталима се не гласа.

(8) Уколико не буде изнет предлог за одбацивање приговора, 
односно ниједан од изнетих предлога не буде усвојен, Комисија 
гласа о усвајању приговора.

(9) Приговор је усвојен ако за његово усвајање гласа већина 
од укупног броја чланова и заменика чланова Комисије.

(10) Уколико за усвајање приговора не гласа већина од укуп-
ног броја чланова и заменика чланова Комисије, сматраће се да је 
приговор одбијен.

Одлуке Комисије у вези са усвојеним приговором

Члан 29.
(1) Ако Комисија усвоји приговор, она поништава одлуку до-

нету у спровођењу избора, односно радњу предузету у спровође-
њу избора.

(2) У случају из става 1. овог члана, Комисија може донети 
другу одлуку уместо поништене.

(3) Ако Комисија усвоји приговор против решења којим је 
одлучено о захтеву за поништавање гласања на бирачком месту, 
Комисија може мериторно да одлучи по захтеву за поништавање 
гласања на бирачком месту ако природа ствари то дозвољава и ако 
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то.

Решење о приговору 

Члан 30.
(1) У складу са одлуком коју је Комисија донела о пригово-

ру и вођеном расправом, сачињава се писмени отправак решења 
о приговору.
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(2) О сачињавању писменог отправка решења стара се секре-

тар Комисије.

Рок за доношење и објављивање решења по приговору

Члан 31.
(1) Комисија је дужна да решење по приговору донесе и об-

јави на веб-презентацији у року од 72 часа од пријема приговора.
(2) На веб-презентацији морају да буду назначени датум и 

време објављивања решења.
(3) У случају приговора због тога што локална изборна коми-

сија није у законом прописаном року донела одлуку о захтеву за 
поништавање гласања на бирачком месту који је поднет непосред-
но Комисији, рок из става 1. овог члана почиње да тече од часа 
када је локална изборна комисија Комисији доставила изјашњење 
о приговору и списе предмета.

Обавештавање подносиоца приговора о доношењу и 
објављивању решења по приговору

Члан 32.
(1) Одмах по доношењу и објављивању решења по приго-

вору, Комисија обавештава подносиоца приговора о томе да је по 
његовом приговору донето решење и да је објављено на веб-пре-
зентацији Комисије.

(2) Обавештавање из става 1. овог члана врши се слањем 
СМС поруке на број телефона који је подносилац приговора био 
дужан да наведе у приговору или слањем поруке електронском по-
штом на адресу за пријем електронске поште коју је подносилац 
приговора био дужан да наведе у приговору.

(3) О обавештавању подносиоца приговора о томе да је доне-
то и објављено решење по његовом приговору стара се секретар 
Комисије.

(4) Време када је подносилац приговора обавештен о томе 
да је донето и објављено решење по његовом приговору не утиче 
на рачунање рока у којем подносилац приговора може да поднесе 
жалбу против решења по приговору.

Достављање писменог отправка решења по приговору 
подносиоцу приговора

Члан 33.
(1) Подносилац приговора има право да од Комисије затражи 

да му се писмени отправак решења по приговору уручи у седишту 
Комисије или пошаље поштом.

(2) Време када је подносиоцу приговора писмени отправак 
решења по приговору уручен у седишту Комисије или послат по-
штом не утиче на рачунање рока у којем може да поднесе жалбу 
против тог решења.

IV. ЗАХТЕВ ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ 
МЕСТУ У ИНОСТРАНСТВУ

Право подношења захтева за поништавање гласања на 
бирачком месту у иностранству

Члан 34.
(1) Право да поднесе захтев за поништавање гласања на би-

рачком месту у иностранству, у складу са Законом о избору народ-
них посланика и Закона о избору председника Републике има:

1) подносилац проглашене изборне листе кандидата за на-
родне посланике;

2) предлагач проглашеног кандидата за председника Репу-
блике;

3) бирач који је уписан у извод из бирачког списка на бирач-
ком месту у иностранству у вези са којим подноси захтев за пони-
штавање гласања на бирачком месту.

Надлежност за одлучивање по захтеву за поништавање 
гласања на бирачком месту у иностранству 

Члан 35.
Комисија је надлежна за одлучивање по захтеву за поништа-

вање гласања на бирачком месту у иностранству (у даљем тексту: 
захтев).

Рок за подношење захтева

Члан 36.
Захтев се може поднети у року од 72 часа од затварања би-

рачког места поводом којег се захтев подноси.

Садржина захтева

Члан 37.
(1) Захтев мора да буде разумљив и да садржи све оно што је 

потребно да би по њему могло да се поступи, а нарочито:
1) означење да се приговор подноси Комисији;
2) име, презиме, ЈМБГ, место и адресу пребивалишта, број 

телефона и адресу за пријем електронске поште бирача ако је под-
носилац захтева бирач;

3) назив проглашене изборне листе односно проглашеног 
кандидата за председника Републике, назив подносиоца проглаше-
не изборне листе односно назив предлагача проглашеног кандида-
та за председника Републике и име, презиме, ЈМБГ, место и адре-
су пребивалишта, број телефона и адресу за пријем електронске 
поште лица које је овлашћено да заступа подносиоца проглаше-
не изборне листе односно предлагача проглашеног кандидата за 
председника Републике ако приговор подноси подносилац прогла-
шене изборне листе, односно предлагач проглашеног кандидата за 
председника Републике;

4) потпис подносиоца захтева;
5) предмет захтева, а нарочито тачно означење бирачког ме-

ста (назив стране државе и града у којем се налази бирачко место) 
и тачан опис радње уз назначење ко је и када ту радњу предузео;

6) чињенице на којима се заснива захтев;
7) доказе.
(2) Захтев се подноси на једном од следећих образаца:
1) Образац ЗП-1  – за захтев који подноси бирач;
2) Образац ЗП-2  – за захтев који подноси подносилац прогла-

шене изборне листе;
3) Образац ЗП-3  – за захтев који подноси предлагач прогла-

шеног кандидата за председника Републике;
(3) Обрасци захтева из става 2. овог члана саставни су део 

овог упутства и могу се преузети на веб-презентацији Комисије.
(4) Комисија је дужна да поступи по захтеву који није поднет 

на прописаном обрасцу, ако тај захтев садржи све податке из става 
1. овог члана.

Сходна примена одредаба Упутства

Члан 38.
(1) Одредбе овог упутства о начину подношења и евиденти-

рања приговора и о одлучивању о приговору сходно се примењују 
и на захтеве за поништавање гласања на бирачком месту у ино-
странству.

(2) Локалне изборне комисије приликом поступања по захте-
ву за поништавање гласања на бирачком месту за који су надлежне 
да одлучују сходно примењују одредбе овог упутства о захтеву за 
поништавање гласања на бирачком месту у иностранству.

(3) Захтев за поништавање гласања на бирачком месту за који 
је надлежна локална изборна комисија подноси се на једном од 
следећих образаца:

1) Образац ЗП-4  – за захтев који подноси бирач;
2) Образац ЗП-5  – за захтев који подноси подносилац прогла-

шене изборне листе;
3) Образац ЗП-6  – за захтев који подноси предлагач прогла-

шеног кандидата за председника Републике;
(4) Обрасци захтева из става 3. овог члана саставни су део 

овог упутства и могу се преузети на веб-презентацији Комисије.
(4) Локална изборна комисија је дужна да поступи по захтеву 

који није поднет на прописаном обрасцу, ако тај захтев садржи по-
датке из члана 37. овог упутства.

V. EВИДЕНЦИЈА О ПРИГОВОРИМА

Члан 39.
(1) О поднетим приговорима води се посебна евиденција.
(2) Евиденција о приговорима садржи:
1) број под којим је приговор евидентиран;
2) датум и време пријема приговора;
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3) име и презиме физичког лица, односно назив правног лица које подноси приговор;
4) врста подносиоца приговора;
5) предмет приговора;
6) врста одлуке по приговору;
7) податак о томе да ли је поднета жалба на решење по приговору;
8) врста одлуке по жалби;
9) врста одлуке по приговору у поновном поступку по пресуди Управног суда;
10) статус решавања по приговору.
(3) Евиденција о приговорима обухвата и захтеве за поништавање гласања на бирачком месту.

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Објављивање правних средстава и одлука по правним средствима

Члан 40.
На веб-презентацији Комисије објављују се сва правна средства поднета у изборном поступку као и одлуке које су донете по њима.

Објављивање и ступање на снагу упутства

Члан 41.
(1) Ово упутство се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
(2) Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

02 број 013-553/22
У Београду, 22. фебруара 2022. године

Републичка изборна комисија

Председник,
Владимир Димитријевић, с.р.
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