
 
 
 
 
 
 
 

МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА 

 

ПОТВРДА О БИРАЧКОМ ПРАВУ 
 
 

 

Област: Грађанска стања – поверени послови 

 

 

Ко покреће поступак и на који начин  

Лице уписано у јединствени бирачки списак или овлашћени подносилац изборне листе подноси захтев за 

издавање потврде о бирачком праву, органу јединице локалне самоуправе надлежном за вођење бирачког списка у поступку 

кандидовања приликом избора за органе Републике, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе. 

Потврда о бирачком праву може се тражити и за друге потребе, када за то постоји правни основ. 

 

Прилози (докази) за одлучивање у поступку који доставља странка и подаци који се прибављају по службеној дужности 

Уз захтев за издавање потврде о бирачком праву подноси се фотокопија личне карте и решење о подносиоцу изборне 

листе или овлашћење за подносиоца изборне листе када исти захтева издавање потврде о бирачком/изборном праву за 

кандидате на изборној листи. Решење о подносицоу изборне листе прибавља се по службеној дужности у складу са члановима 

9. и 103 Закона о општем управном поступку – („Службени гласник РС“ број 18/2016).  

ЗА ГРАЂАНЕ 



Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција 

прибавити сама или да ће их доставити накнадно. 

Такође странка изјављује да је сагласна да надлежни орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за 

одлучивање. 

 

Правни основ  

Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС“ број 35/2000, 57/2003 – одлука УСРС, 72/2003 – др. закон, 

75/2003 – исправка др. закона, 18/2004, 101/2005 – др закон, 28/2011 -  одлука УС, 36/2001 и 104/2009 – др. закон) у члану 44. 

став 2. тачка 1., Закон о избору председника Републике („Службени гласник РС“ број 101/2017 и 104/2009) у члану 11. став 3. 

тачка 3, Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП 

Војводине“ број 23/2014) у члану 26. став 2. тачка 1., као и Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/2007, 

34/2010 – одлука УС и 54/2011) у члану 19. став 2. тачка 1. предвиђају потврду о бирачком/изборном праву као обавезни део 

документације који се подноси у поступку кандидовања. 

 

Одлучивање у поступку  

Закон о локалним изборима наводи које податке мора да садржи потврда о бирачком/изборном праву. То су име и 

презиме, датум рођења, занимање и јединствени матични број грађана.  

Потврде о бирачком праву имају два облика: 1) потврда да је грађанин уписан у бирачки списак и ова потврда се издаје 

на захтев грађана ради остваривања  права предвиђеног прописима. 2) потврда за кандидатуру приликом кандидовања на 

расписаним изборима за органе Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе који се бирају на 

изборима.  

Образац потврде о бирачком/изборном праву за кандидовање прописује надлежна изборна комисија која спроводи изборе 

сваки пут приликом расписивања избора. 

По добијању захтева за издавање потврде о бирачком/изборном праву, лице задужено за јединствени бирачки списак 

проверава да ли је лице које је поднело захтев или за које се тражи потврда о бирачком праву уписано у бирачки 

списак 



Евентуално, може доћи до примене члана 59. Закона о општем управном поступку, ако поднесак садржи неки формални 

недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, те орган обавештава подносиоца захтева 

на који начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке отклони (рок који не може бити краћи 

од 8 дана), уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати неуредним и 

као такав одбацити. 

 

Акт којим се одлучује у поступку 

Уколико орган утврди да је лице уписано у бирачки списак, издаје потврду о бирачком праву на прописном обрасцу. 

 

Упутство о правном средству: Против решења којим је захтев странке одбијен, странка има право жалбе. Жалба се подноси у 

року од 15 дана од дана обавештавања странке о решењу.  

Жалба се подноси Министарству државне управе и локалне самоуправе. 

Жалба се предаје органу општинске/градске управе који је донео решење о одбијању захтева. 

 

Законски рок  је:  Истог дана од дана пријема захтева, а најкасније у року од 8 дана (Члан 29. став 3. Закона о општем 

управном поступку – „Службени гласник РС“ број 18/2016) 

 

Препоручени рок: одмах 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ФАЗЕ У ПОСТУПКУ 
 
 

Назив поступка: Потврда о бирачком праву 

Шифра поступка: _____________ 

 
 
 
Информације који се траже 
од странке у захтеву 

1. Име и презиме, адреса пребивалишта, контакт телефон (за физичко лице) 

 

 

РАТ/ЛАТ/ЛН РАТ 600,00 динара, по Тарифном броју 1. и 11. Таксене тарифе из Закона о републичким админстративним таксама; У 
складу са Одлуком о ЛАТ/ЛН 

 
 
 
 

Фазе поступка 
Законски / 

Препоручен
и  рок 

Надлежност 
за поступање 

Документа и подаци 
 
 

 

Правни основ 
 
 

 По службеној дужности 

Т/Н Документа/подаци неопходни 
за одлучивање 

 

Доставља 
странка 1 

Прибавља 
се по 

службеној 
дужности 

Подаци  који се 
траже по службеној 

дужности из 
докумената 

Ко води 
службену 

евиденцију 

1 Подношење захтева Одмах Странка 1. Попуњен образац захтева ✓  н/а н/а  Члан 29. став 1. Закона о 
општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“ број 

18/2016) 2. Фотокопија личне карта  ✓    

                                                
*Странка може сама уз захтев да приложи и документацију која се прибавља по службеној дужности.  



Фазе поступка 
Законски / 

Препоручен
и  рок 

Надлежност 
за поступање 

Документа и подаци 
 
 

 

Правни основ 
 
 

 По службеној дужности 

Т/Н Документа/подаци неопходни 
за одлучивање 

 

Доставља 
странка 1 

Прибавља 
се по 

службеној 
дужности 

Подаци  који се 
траже по службеној 

дужности из 
докумената 

Ко води 
службену 

евиденцију 

3. Решење о подносиоцу 

изборне листе  

или овлашћење за лице које 

је овластио подносилац 

изборне листе 

 

 

✓ 

✓ Утврђивање права за 

подношење захтева 

заиздавање потврде 

о бирачком праву 

Надлежна 

изборна комисија 

2 Пријем захтева Одмах НО  задужен 
за вођење 
јединственог 
бирачког 
списка 

      Члан 29. став 2. Закона о 
општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“ број 
18/2016) 



Фазе поступка 
Законски / 

Препоручен
и  рок 

Надлежност 
за поступање 

Документа и подаци 
 
 

 

Правни основ 
 
 

 По службеној дужности 

Т/Н Документа/подаци неопходни 
за одлучивање 

 

Доставља 
странка 1 

Прибавља 
се по 

службеној 
дужности 

Подаци  који се 
траже по службеној 

дужности из 
докумената 

Ко води 
службену 

евиденцију 

3 Утврђивање чињеница и 

околности од стране 

надлежног органа укључујући 

и прибављање 

података/чињеница и 

докумената неопходних за 

одлучивање из службене 

евиденције, уколико странка 

на сопствени захтев није 

доставила документа 

 
 
 

3.1 Евентуални захтев  
странци за допуну а захтева 
у року од 8 дана 

Одмах 
након 
прибављањ
а потребних 
података 
или 
документа  
неопходних 
за 
одлучивање. 
2 
 
 
 
 
 
 
 
Одмах 

НО  задужен 
за вођење 
јединственог 
бирачког 
списка 
Службено 
лице НО 
обраћа се 
НО2, НО2 
издаје и 
доставља 
тражена 
документа  у 
законском 
року 
 
НО  задужен 
за вођење 
јединственог 
бирачког 
списка 

Сви документи/подаци из 
документа под бројем 3 

 ✓    Члан 29. став 3. Закона о 
општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“ број 
18/2016) 
 
 
 
 
 
 
Члан 59.  Закона о општем 
управном поступку („Службени 
гласник РС“ број 18/2016) 

4 Издавање потврде о 
бирачком/изборном праву 

Одмах НО задужен 
за вођење 
јединственог 
бирачког  
списка 

      Члан 29. став 3. Закона о 
општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“ број 
18/2016) 

 
 

                                                
2Број додатних дана неопходних за прибављање података или документа од другог надлежног органа утврђује свака ЈЛС посебноу складу са проценом просечног времена 
потребног за прибављање докумената/података, с тим што максимални број додатних дана може бити 15 дана (ЗУП члан 103) 

  



 
1 Странка може сама уз захтев да приложи и документацију која се прибавља по службеној дужности.  

Скраћенице и значења: 
 
Надлежни орган – НО 

Други надлежни орган – НО 2 

Дан - радни дан 

Законски рок – рок који је утврђен одговарајућим законом 

Препоручени рок - скраћени рок који је објективно утврђен и у ком року је препоручено да НО поступа 

РАТ – републичка административна такса 

ЛАТ/ЛН– локална административна такса/локална накнада (у складу са локалном одлуком о таксама и накнадама) 

Т/Н - Трошкови прибављања докумената по службеној дужности  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОТВРДА О БИРАЧКОМ ПРАВУ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕГЕНДА: 
 

Рок за спровођење административног поступка  
од подношења уредног – потпуног захтева  
  
Рок за допуну захтева 

 
 
 
 

 

 
Захтев за издавање 
потврде о бирачком 

праву 

 
Пријем захтева од стране лица 

задуженог за ЈБС 

 
Издавање потврде о 

бирачком праву 

Евентуални захтев 
странци за допуну 
неуредног захтева 

 

одмах 

8 дана 

одмах 


