
                       РЕФЕРЕНДУМ 2022  

       Упутство за гласање  

   

Председник Народне скупштине Републике Србије Ивица Дачић је донео одлуку о 

расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава 

Републике Србије    

16. јануара 2022. године  

  

КО ИМА БИРАЧКО ПРАВО У ИНОСТРАНСТВУ  

  

• Бирачко право имају пунолетни држављани Републике Србије који живе у иностранству и 

имају пребивалиште у Републици Србији.   

• Право да гласају у иностранству имају и држављани Републике Србије који на дан гласања 

туристички или пословно бораве у иностранству, ако су претходно благовремено поднели 

захтев за гласање у иностранству.  

  

КО МОЖЕ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ  

  

• Држављанин Републике Србије може гласати у иностранству само ако је  уписан у 

Јединствени бирачки списак Републике Србије.   

• Молимо да пре пријаве обавезно проверите да ли сте уписани у Јединствени бирачки 

списак. То можете учинити на основу јединственог матичног броја (ЈМБГ) и регистарског 

броја личне карте преко сајта Министарства за државну управу и локалну самоуправу:  

https://upit.birackispisak.gov.rs/  

• Провера се може обавити и у просторијама Генералног конзулата приликом подношења 

захтева за гласање.  

  

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  

  

• Уколико нисте уписани у бирачки списак, треба прво да поднесете Захтев за упис у 

Јединствени бирачки списак у Републици Србији –Образац бр. 1  

• Истовремено са првим захтевом, потребно је да попуните и пошаљете и други Захтев за 

упис у бирачки списак података да ће бирач гласати у иностранству - Образац бр. 2  

• Поред захтева, потребно је послати и копију прве странице важећег пасоша или обе 

странице личне карте Републике Србије.  

• Захтев мора бити читко попуњен и потписан. Подаци морају бити потпуни и исправни.  

• Погрешно унети подаци могу бити основ за доношење решења о одбијању захтева.  

• Уколико сте већ уписани у Јединствени бирачки списак, треба да поднесете само Захтев 

за упис у бирачки списак података да ће бирач гласати у иностранству - Образац бр.  
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• Поред захтева, потребно је послати и копију прве странице важећег пасоша или обе 

странице личне карте Републике Србије.  

• Захтев мора бити читко попуњен и потписан. Подаци морају бити потпуни и исправни.  

• Погрешно унети подаци могу бити основ за доношење решења о одбијању захтева.  

https://upit.birackispisak.gov.rs/
https://upit.birackispisak.gov.rs/


  

  

  

ДО КАДА СЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ ЗА ГЛАСАЊЕ  

  

᛫     Захтев за упис у Јединствени бирачки списак и захтев за гласање у иностранству може се 

преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети најкасније до 

поноћи 25. децембра 2021. године (молимо да због времена потребног за обраду захтеве 

поднесете до 21,00)  

  

  

КАКО МОЖЕТЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ  

  

• лично у Генералном конзулату (радно време: 08,30-13,00)  

• путем поште,адреса:Generalkonsulat der Republik Serbien,Böhmerwaldplatz 2,81679 München  

• путем факса бр.  + 4989 / 981-319 

• и путем мејла: vizekonsul.muenchen@mfa.rs  

  

  

Обавештење Министарства државне управе и локалне самоуправе Р. Србије за бираче 

који имају боравиште у иностранству можете видети овде  

  

http://mduls.gov.rs/obavestenja/obavestenje-za-birace-koji-imaju-boraviste-u-inostranstvu-

oostvarivanju-birackog-prava-na-republickom-referendumu/   
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ОБРАЗАЦ БР. 1                                                                 
       ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

МИНХЕН, СР НЕМАЧКА  

Сагласно члану 16. став 1. Закона о Јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“ број 

104/2009 и 99/2011) подносим:  
З А Х Т Е В ЗА УПИС У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

1. Име и презиме    

2. Датум и место рођења  

3. Пол  

4. Име једног од родитеља    

5. Јединствени матични број грађана  

6. Број путне исправе                                   
7. Место, општина и адреса пребивалишта у Р.  

 Србији                                                                
8. Место и адреса боравишта за интерно  

 расељена лица                                                  
9. Назив стране државе у којој бирач има  

 боравиште                                                                                               

10. Место и адреса бирача у иностранству   
11. Бирачко место на коме се гласа (ДКП/односно 

објекат где се гласа, град, држава)        

   

 У    ,    

 

     /место/  /датум/    Подносилац захтева  

      
     (Име и презиме - потпис)  

      
     (Контакт телефон/e-mail)  

 
Проверу истоветности података уписаних у захтев и лична документа, извршио је службеник ДКП задужен за 

изборе1  

    

  

 
(Име и презиме и контакт телефон службеника)  

1 Напомена: погрешан ЈМБГ или број путне исправе, односно нетачни или непотпуни подаци, могу бити основ за 

доношење решења о одбијању захтева.-o-ost  

                          

  

  

  



rivanju-birackog-prava-na-republickom-referendumu/gov.rs/obavestenja/obavestenje-za-birace-  

ОБРАЗАЦ БР. 2                                                         koji-    
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

МИНХЕН, СР НЕМАЧКА  

Сагласно члану 16. став 1. Закона о Јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“ број 

104/2009 и 99/2011) подносим:  
З А Х Т Е В  

ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТКА ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ  

1. Име и презиме    

2. Датум и место рођења  

3. Пол  

4. Име једног од родитеља    

5. Јединствени матични број грађана  

6. Број путне исправе                                  
7. Место, општина и адреса пребивалишта у Р.  

 Србији                                                                  
8. Место и адреса боравишта за интерно  

 расељена лица                                                    
9. Назив стране државе у којој бирач има  

 боравиште    

10. Место и адреса бирача у иностранству   

11. Бирачко место на коме се гласа (ДКП/односно 

објекат где се гласа, град, држава)                

   

 У    

 

     /место/  /датум/    Подносилац захтева  

      
     (Име и презиме - потпис)  

      
     (Контакт телефон/e-mail) 

 
Проверу истоветности података уписаних у захтев и лична документа, извршио је службеник ДКП задужен за 

изборе1  

    

 
(Име и презиме и контакт телефон службеника)  

1 Напомена: погрешан ЈМБГ или број путне исправе, односно нетачни или непотпуни подаци, могу бити основ за доношење 

решења о одбијању захтева.e-za-bira  

                          

  

  

  


