
 

 

Влада Републике Србије 

Министарство спољних послова 

Кнеза Милоша 24-26, 11000 Београд 

 

Предмет овог дописа су истовремено Иницијатива и Захтев за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја 

 

И Н И Ц И Ј А Т И В А 

 

Предмет: Објављивање критеријума и броја пријављених бирача за гласање на 

бирачким местима у иностранству 

Предмет ове иницијативе јесте утврђивање критеријума о начину одређивања бирачких 

места у иностранству, као и објављивање инфомрација о томе колико се бирача 

пријавило за гласање у појединим државама и градовима у иностранству. Наиме, чланом 

57. ст. 2. Закона о избору народних посланика („Сл. гласник РС“, бр. 14/22) прописано је 

да се бирачко место, по могућности, одређује за гласање највише 2500, a најмање 100 

бирача. Став 3. истог члана прописује да се у изузетним случајевима, бирачко место, уз 

сагласност Републичке изборне комисије, може одредити и за мање од 100 бирача ако би 

због просторне удаљености или неповољног географског положаја становницима 

одређеног места било знатно отежано гласање на другом бирачком месту (за пример 

ћемо узети Канаду – заинтересованим гласачима из Ванкувера било би изузетно тешко 

да гласају у Торонту, јер је то једино одређено бирачко место за Канаду). За 

парламентарне и председничке изборе 2022. године било је отворено укупно 77 бирачких 

места за гласање у иностранству, што је највећи број откако је омогућено гласање 

грађанима у иностранству.  

Овом иницијативом тражимо да се, за убудуће, објаве критеријуми на основу којих 

Министарство спољних послова процењује у којим местима ће предложити отварање 

бирачких места у иностранству, односно да ли је једини критеријум 100 пријављених 

бирача и да ли су отворена бирачка места у свим местима где се пријавило 100 бирача. 

Још једна ствар на коју желимо да укажемо, јесте објављивање података о броју 

пријављених бирача за гласање у појединим градовима и државама у иностранству. На 

овај начин ће се обезбедити равноправност свих заинтересованих бирача који желе да 

гласају у иностранству. На овогодишњим изборима гласање није организовано у 



 

 

Аустралији, Кини и Јужноафричкој републици иако тамо живи  велики број српских 

држављана. Да ли бирачка места нису организована због недовољне заинтересованости 

или из неких других разлога, није нам тренутно познато и управо из тих разлога би 

Министарство требало ове податке убудуће да објављује како би заинтересовани бирачи 

у државама у иностранству знали разлоге због којих можда неће бити у могућности да 

гласају. 

 

З А Х Т Е В 

за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

 

Поштовани, 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), овим путем тражимо 

да нам на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу доставите 

следеће информације, односно копије докумената уколико постоје: 

1. Критеријуме по којима су одређивана бирачка места у иностранству за 

парламентарне и председничке изборе 2022. године; 

 

2. Податке о градовима / државама у којима је постојао значајан број 

заинтересованих бирача (рецимо преко 20), али у којима нису одређена бирачка 

места за парламентарне и председничке изборе 2022. године (број 

заинтересованих, назив града и државе, разлог због неотварања / непредлагања 

бирачког места). 

 

За Транспарентност Србија, 

Милош Ђорђевић 

 

У Београду, 

12.4.2022. 


