ИЗБОРИ: ГЛАСАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ

ГЛАСАЊЕ НА 40 БИРАЧКИХ МЕСТА У ИНОСТРАНСТВУ
Држављани Републике Србије који су се пријавили за гласање у иностранству ће моћи да
искористе своје бирачко право на изборима за народне посланике Народне скупштине на
40 бирачких места у 17 земаља.
Бирачка места ће бити отворена у Аустрији (Беч), Белгији (Брисел), Босни и Херцеговини
(Сарајево, Бања Лука, Мостар, Требиње, Дрвар, Вишеград, Добој, Братунац, Бијељина,
Зворник и Приједор), Данској (Копенхаген), Италији (Рим, Милано, Трст, Вићенца), Кипру
(Никозија), Мађарској (Будимпешта), Немачкој (Берлин, Диселдорф, Минхен, Штутгарт,
Франкфурт, Хамбург), Русији (Москва, Сочи), Северној Македонији (Скопље), САД
(Чикаго), Словенији (Љубљана), Француској (Париз, Стразбур), Хрватској (Вуковар,
Ријека), Црној Гори (Херцег Нови), Чешкој (Праг) и Швајцарској (Берн, Цирих, Лугано).
Бирачка места се отварају у недељу, 21.јуна 2020.године у 7,00 часова и биће отворена до
20,00 часова. Због временске разлике, гласање на бирачком месту у Чикагу ће бити дан
раније, 20. јуна.
Држављани Републике Србије у иностранству своје бирачко место могу проверити на
основу ЈМБГ (јединственог матичног броја грађанина) преко портала Министарства
државне управе и локалне самоуправе
.
ИЗБОРИ 2020: НАСТАВАК ИЗБОРНИХ РАДЊИ
Председник Републике Србије је 10. маја 2020. године донео Одлуку о измени Одлуке о
расписивању избора за народне посланике ("Службени гласник РС", број 68/20), којом је
као датум одржавања избора одређен 21. јун 2020. године.
У складу са Решењем Републичке изборне комисије, као органом који спроводи поступак
избора за народне посланике Народне скупштине, донетим 11. маја 2020. године,
дипломатско-конзуларна представништва настављају са изборним радњама, односно са
пријемом захтева држављана Републике Србије за гласање у иностранству. Захтеви ће се
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примати до поноћи 30. маја 2020.године (локално време у Републици Србији).
Држављани Републике Србије који су заинтересовани да своје бирачко право искористе у
иностранству је потребно да се пријаве надлежном дипломатско-конзуларном
представништву. Листа дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије се
може наћи овде .
ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ: ЛАЖНИ САЈТ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГЛАСАЧА У
ИНОСТРАНСТВУ
Преносимо саопштење Министарства дрзавне управе и локалне самоуправе:
Ниједан орган државе не стоји иза сајта www.hocudaglasam.com на ком се наводи да
грађани Републике Србије који живе у иностранству могу да оставе своје личне податке,
као и копије личних докумената, како би могли да се пријаве за гласање за предстојеће
изборе.
Посебно је важно упозорити јавност и све грађане да буду опрезни, јер је званична
процедура за пријаву грађана за гласање по месту боравишта у иностранству прописана
Законом о јединственом бирачком списку и Упутством за спровођење Закона о
јединственом бирачком списку.
Та процедура подразумева подношење личног захтева преко дипломатско-конзуларних
представништава Републике Србије који те захтеве прописаним процедурама прослеђују
општинским односно градским управама према месту пребивалишта подносиоца захтева,
након чега наведене управе доносе решење о упису податка у бирачки списак да ће
бирач на предстојећим изборима да гласа према месту боравишта у иностранству.
Грађани морају бити опрезни коме остављају своје податке будући да постоји могућност
злоупотребе истих.
Поводом избора за народне посланике Народне скупштине, који су расписани за
21. јун 2020.године, преносимо обавештење Министарства државне управе и
локалне самоуправе:
"Обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да преко
дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије могу, најкасније пет дана пре
дана закључења јединственог бирачког списка (30. мај 2020. године), могу поднети захтев
да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за
народне посланике Народне скупштине гласати у иностранству.
Захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у
иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног
родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу
пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси
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боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима и потпис
подносиоца захтева.
Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије коме је поднет захтев за упис
у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству на
прописани начин доставља надлежној општинској, односно градској управи по месту
пребивалишта бирача у земљи.
Надлежна општинска, односно градска управа решење о уписивању податка да ће бирач
на изборима гласати према месту боравишта у иностранству и бирачко место на коме ће
гласати на исти начин и по истом поступку доставља дипломатско-конзуларнмо
представништву које је проследило захтев, ради обавештавања бирача.
По доношењу решења да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту
боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се не
уписује у извод из јединственог бирачког списка по месту пребивалишта у земљи, односно
уписује се у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.
Указује се да се податак о томе да ће бирач гласати у иностранству може уписати у
јединствени бирачки списак само за лице које је већ уписано у јединствени бирачки
списак. У случају да лице које има бирачко право није уписано у јединствени бирачки
списак за одлучивање по захтеву за упис податка о томе да ће бирач гласати у
иностранству, неопходно је претходно спровести поступак уписа у јединствени бирачки
списак. Захтев за упис у јединствени бирачки списак, истовремено са захтевом за упис
податка да ће бирач гласати у иностранству, подноси се дипломатско-конзуларном
представништву Републике Србије које оба захтева доставља надлежној општинској,
односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка
у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.
Такође, обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да могу преко
дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети општинској, односно
градској управи по месту њиховог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о
подацима који су о њима уписани у јединствени бирачки списак.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем, уношењем
податка о јединственом матичном броју грађана, на званичној интернет страници
Министарства државне управе и локалне самоуправе – https://upit.birackispisak.gov.rs / "
Министарство спољних послова позива држављане Републике Србије који желе да
искористе своје бирачко право у иностранству да се обрате најближем
дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије. Листа амбасада Републике
Србије се може наћи овде , а листа генералних конзулата овде .

3/3

