
ИЗБОРИ 2020 - Упутство за гласање 

 

Председник Републике Србије Александар Вучић је донео одлуку о расписивању избора за 

народне посланике Народне скупштине који ће бити одржани 26. априла 2020. године. 

 

КО ИМА БИРАЧКО ПРАВО У ИНОСТРАНСТВУ И ГДЕ МОЖЕ ДА ГЛАСА 

 

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

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. 

• Амбасади Републике Србије у Берну могу поднети захтеве за гласање лица која у тренутку 

одржавања избора 26. априла 2020. године, живе или се затекну у следећим кантонима у 

Швајцарској: Bern/Berne, Fribourg/Freiburg, Solothurn/Soleure, Basel Stadt/Bâle-ville, Basel 

Landschaft/Bâle-Campagne, Tessin/Ticino, Vaud/Waadt, Valais/Wallis, Neuchatel/Neuenburg, 

Geneve/Genf, Jura.  

• Уколико се пријави довољан број гласача (минимум 100), избори ће бити организовани у 

следећим градовима: Базел, Берн, Женева, Лугано. Адресе гласачких места ће бити накнадно 

објављене.  

• Грађани Републике Србије који имају бирачко право у иностранству, односно испуњавају горе 

наведене услове за гласање, а у тренутку гласања ће се наћи у неком од следећих кантона: 

Aargau, Appenzell AI, Appenzell AR, Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, 

St.Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Thurgau, Uri, Zug и Zürich, захтев за гласање морају поднети 

Генералном конзулату Републике Србије у Цириху (контакт подаци: www.zurich.mfa.gov.rs) 

 

КАКО МОЖЕТЕ 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) преко сајта Министарства за 

државну управу и локалну самоуправу: https://upit.birackispisak.gov.rs/  

• Уколико нисте уписани у бирачки списак, захтев за упис у Јединствени бирачки списак у 

Републици Србији можете преузети са нашег сајта. 

• Поред захтева, потребно је приложити и копију важећег пасоша или личне карте Републике 

Србије. 

• Уколико сте већ уписани у Јединствени бирачки списак, захтев за упис у бирачки списак 

података да ће бирач гласати у иностранству можете преузети са нашег сајта. 

• Поред захтева, потребно је приложити и копију важећег пасоша или личне карте Републике 

Србије. 

• Захтев мора бити попуњен читко. Подаци морају бити исправни. 

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

 

http://www.zurich.mfa.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 

Амбасади Републике Србије у Берну поднети најкасније до поноћи 4. априла 2020. године 

(молимо да због времена потребног за обраду, захтеве поднесете до 21.00 часова). 

 

 

КАКО МОЖЕТЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ 

 

• лично у Амбасади (сваког радног дана од 9.00 до 13.00 часова) 

• путем поште-адреса: Botschaft der Republik Serbien, Seminarstrasse 5, 3006 Bern 

• путем мејла konzul@ambasadasrbije.ch, info@ambasadasrbije.ch    

 

 

ОБАВЕШТАВАЊЕ БИРАЧА 

 

• Бирачу који испуњава услове за гласање ће бити послато обавештење о дану и времену 

одржавања избора са бројем и адресом бирачког места на коме гласа. 
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