
СВЕ О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ 
СПИСКУ (ЈБС)

ШТА ЈЕ ЈБС? 

Јединствени бирачки списак јесте јавна исправа 
у којој се води јединствена евиденција 
држављана Републике Србије који имају 
бирачко право. Води се путем савремених 
технологија, као електронска база података и 
ажурира по јединственој методологији. 

КО ВОДИ И 
АЖУРИРА ЈБС? 

ЈБС води Министарство државне управе и 
локалне самоуправе, док део бирачког списка за 
подручје јединице локалне самоуправе ажурира 
општинска, односно градска управа као 
поверени посао. Ажурирање дела бирачког 
списка за подручје јединице локалне 
самоуправе од стране општинске односно 
градске управе обухвата: упис, брисање, измене, 
допуне или исправке по службеној дужности 
или на захтев грађана, о чему се доноси 
одговарајуће решење. 

КО СЕ УПИСУЈЕ У 
ЈБС И ПОД КОЈИМ 

УСЛОВИМА? 

Упис у бирачки списак је услов за остваривање 
бирачког права, а бирач може бити само једном 
уписан у бирачки списак. 

У бирачки списак уписују се: 

 пунолетни и пословно способни 
држављани Републике Србије односно 
лица која имају бирачко право - према 
месту пребивалишта, с тим што се на 
захтев бирача, може се уписати и његово 
боравиште у земљи; 

 бирач који има боравиште у 
иностранству - према последњем 
пребивалишту пре одласка у 
иностранство, односно последњем 
пребивалишту једног од његових 
родитеља, с тим што се у бирачки списак 
уписују и подаци о његовом боравишту у 
иностранству;  

 интерно расељено лице - према месту у
коме је пријављено као интерно расељено
лице.

ШТА СЕ ОД 
ПОДАТАКА 

УПИСУЈЕ У ЈБС? 

У бирачки списак уписују се следећи подаци о 
бирачу: име и презиме бирача, име једног од 
родитеља бирача, бирачев јединствени матични 
број грађана, датум и место рођења бирача, пол 
бирача, место пребивалишта и адреса бирача, 
јединица локалне самоуправе у којој бирач има 
место пребивалишта, страна држава у којој 
бирач има боравиште, место боравишта и 
адреса бирача у иностранству и место 
боравишта за интерно расељена лица.  
Име и презиме бирача који је припадник 
националне мањине двојако се уписује: прво 
ћириличким писмом према правопису српског 
језика, а потом писмом и према правопису 
припадника националне мањине. 



СВЕ О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ 
СПИСКУ (ЈБС)

ШТА АКО МЕ 
НЕМА У ЈБС ИЛИ 
ХОЋУ НЕШТО ДА 

ИЗМЕНИМ? 

Поступак уписа, промена (измена, допуна 
или исправка) и брисања из бирачког 
списка  спроводи се по службеној дужности 
или на захтев грађана. 

Захтев за промену у бирачком списку 
грађанин подноси: 

 општинској односно градској управи
по месту његовог пребивалишта;

 дипломатско - конзуларном
представништву Републике Србије у
иностранству;

 општинској односно градској управи
према месту у коме је пријављено као
интерно расељено лице.

Свака промена у бирачком списку мора да 
се заснива се на подацима из матичних 
књига, других службених евиденција и 
јавних исправа (нпр. изводи из матичних 
књига рођених, венчаних или умрлих, 
лична карта, доказ о пребивалишту, 
уверење о држављанству, правноснажно 
решење о враћању пословне способности) о 
чему одговарајуће решење до закључења 
бирачког списка ( 15 дана пре дана избора) 
доноси општинска односно градска управа, 
а од закључења бирачког списка па све до 
72 часа пре дана избора решење доноси 
Министарство. 

МОГУ ЛИ ДА СЕ 
ЖАЛИМ НА 

РЕШЕЊЕ ИЛИ ДА 
ПОДНЕСЕМ 

ТУЖБУ? 

Подносилац захтева може на решење 
општинске односно градске управе поднети 
жалбу Министарству државне управе и 
локалне самоуправе у року од 24 часа од 
дана када је решење примио, а против 
решења Министарства може се поднети 
тужба Управном суду у року од 24 часа од 
дана када је решење примљено. 

УВИД У ЈБС 

Право на увид у бирачки списак има сваки 
грађанин у циљу провере личних података 
уписаних у бирачки списак и може се 
извршити непосредно у општинској 
односно градској управи у којој грађанин 
има пребивалиште, као и електронским 
путем на званичној интернет страници 
Министарства – www.mduls.gov.rs  

http://www.mduls.gov.rs/


СВЕ О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ 
СПИСКУ (ЈБС)

А ШТА АКО 
ЖИВИМ У 

ИНОСТРАНСТВУ? 
КАКО МОГУ ДА 

ГЛАСАМ? 

Законом о ЈБС прописано је да бирач који 
има боравиште у иностранству се уписује у 
бирачки списак према последњем 
пребивалишту пре одласка у иностранству, 
односно последњем пребивалишту једног 
од његових родитеља, с тим што се у 
бирачки списак уписују и подаци о његовом 
боравишту у иностранству;  
Поред тога, дан после расписивања избора 
дипломатско-конзуларна представништва 
Републике Србије обавештавају бираче који 
имају боравиште у иностранству да могу, 
најкасније пет дана пре дана закључења 
ЈБС (20 дана пре дана избора), поднети 
захтев да се у бирачки списак упише 
податак да ће на предстојећим изборима 
гласати у иностранству, односно 
непосредно општинској/градској управи 
према месту пребивалишта бирача у земљи. 

У бирачки списак ће се, на основу решења 
општинске, односно градске управа на чијој 
територији бирач има пребивалиште у 
земљи,  уписивати податак да ће бирач на 
изборима за председника Републике, 
гласати према месту боравишта у 
иностранству. 

Напомена је да се овај податак, након 
одржаних избора, брише по службеној 
дужности из бирачког списка у року од 30 
дана од одржаних избора. 


