
ПОТВРДА О БИРАЧКОМ ПРАВУ 
 

 

         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.  
            Захтев се подноси надлежном органу локалне самоуправе у канцеларији 

број 2. Градске управе.  

            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. .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.   

Потврда о бирачком/изборном праву је обавезни део документације који 

се подноси у поступку кандидовања.. 

            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.  

            Уколико орган утврди да је лице уписано у бирачки списак, издаје потврду 

о бирачком праву на прописном обрасцу.  

            Против решења којим је захтев странке одбијен, странка има право жалбе. 

Жалба се подноси у 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 управе који је донео решење о одбијању захтева. 

              


