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     Законски основ за успостављање јединственог бирачког списка 

 

• 11. децембра 2009. године Народна скупштина Републике Србије 

усвојила Закон о јединственом бирачком списку 

• Циљ закона – успостављање јединственог бирачког списка који ће се 

водити путем савремене технологије, као електронска база податaка, 

на основу јединствене методологије 

• Након 22 године вишестраначја, први пут је створена претпоставка за 

успостављање тачне, ажурне и јединствене евиденције свих бирача у 

Републици Србији. 
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    Поступак јавне набавке за набавку услуге система 

 

• Јавни позив за прикупљање понуда објављен 3. јула 2010. године, а 

Министарству приспеле две понуде  

• Изабран je понуђач, односно конзорцијум који чине Комтрејд, Телеком 

Србија и Привредна комора Србије са укупно понуђеном ценом од 

7.786.730,32 динара са ПДВ-ом 
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      Предности успостављања јединственог бирачког списка 
 

• Oтклањају се сумње у регуларност изборног процеса исправљањем 

различитих типова грешака 

• Бирачи ће моћи да гласају, на парламентарним изборима,  и према месту 

боравишта у земљи, ако се на дан избора не буду налазили у месту 

пребивалишта 

• Ажурира се евиденција бирача у иностранству и значајно смањују 

трошкови  

• Грађани ће путем интернета и СМС-а (од 15.марта) моћи да провере да 

ли су и где уписани у бирачки списак 

• Предвиђена је заштита података о личности због промене начина 

вођења и излагања бирачког списка 

• Немогућа је било каква злоупотреба у смислу уписа или брисања 

бирача, а да се не може утврдити учинилац злоупотребе 

• У садејству са електронским матичним књигама које развијамо од 2009. 

године, део података у бирачком списку ће се аутоматски ажурирати. 
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Главне групе проблема у процесу успостављања јединственог бирачког 

списка  
 

• Велика различитост досадашњих бирачких спискова које је свака ЈЛС 

водила на сопствени начин, у различитима базама података са различитим 

начинима ажурирања података.  

• Непостојање централног адресног регистра због чега је морало да буде 

омогућено уписивање адресе из личне карте као и адресе коју по називу 

води ЈЛС.  

• Прилагођавање  базе података сваке ЈЛС у заједнички – јединствен формат 

како би подаци могли да буду читљиви и упоредиви за све укључујући и 

конвертовање латинице у ћирилицу.  

• Дефинисање процедура и поступака за сваку врсту промене података о 

бирачу. 

• Исправљање великог броја података из разних техничких разлога 

(упоређивање различитих база података – МУП –латиница, погрешно место уписа кућног 

броја, разврставање на бирачка места бирача са адресом “бб”). 
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      Откривене су и исправљене грешке за 3 671 956 бирача уносом 

различитих недостајућих података (име родитеља, датум рођења, место 

рођења). 
 

     Тренутни број бирача у Србији 7.058.683 људи. У току успостављања 

јединственог бирачког списка детектован је велики број различитих 

грешака:  

• 682.664 бирача је са другачијим алгоритмом ЈМБГ. Од тога, из базе МУП-а је 

потврђено и прихваћено 654.789 ЈМБГ. 

• 17.318 бирач је са невалидним ЈМБГ.  

• 12.795 бирач без ЈМБГ-а. 

• 2.667 бирача има ЈМБГ у виду нула или слова или других ознака. 

• Тренутно има 154.323 вишеструких уписа бирача (дупли ЈМБГ)  

• Успостављен модел брисања преминулих из бирачког, процена 17.000 на 

1.000.000 

• Сви подаци, спорни за било ког бирача и у било ком облику, достављени су 

надлежним градским и општинским управама за решавање у складу са законом. 
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    Резултати - шта је учињено 

 

• Преузете базе података из свих јединица локалне самоуправе 

• Успостављена информатичка веза свих јединица локалне самоуправе са 
централним системом јединственог бирачког списка на безбедан начин 
путем квалификованих електронских сертификата издатих овлашћеним 
лицима за вођење јединственог бирачког списка 

• У систему је успостављено праћење, евиденција и чување сваке промене у 
бирачком списку учињене од било ког корисника система 

• Извршена обука свих овлашћених лица за рад на систему   

• Успостављена потпуна законитост свих поступака са свим врстама 
промена које се могу вршити у јединственом бирачком списку тако што је 
прописано преко 130 типова решења у складу са Законом о општем 
управном поступку за сваки ниво овлашћења (Општина, Град, 
Министарство). 

• До 07.03. у систему већ донето 115.368 решења у складу са законом 

• Успостављен систем електронске размене података са Министарством 
унутрашњих послова око промене пребивалишта и боравишта бирача 
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• Створени услови да грађани путем интернета или СМС-а (без доласка у 
општинку/градску управу) провере да ли су уписани у јединствени 
бирачки списак и где 

• Створени услови да грађани бирају где ће да гласају на парламентарним и 
председничким изборима 

• На основу успостављања јединствене базе бирача, по први пут је могуће 
сагледати све проблеме у бирачком списку 

• Створени услови да се на законит начин исправе све наслеђене 
неправилности из ранијих периода 

• По први пут је успостављен једнообразан начин вођења бирачког списка у 
складу са свим релевантним прописима. 

• Успостављање система урађено је у складу са највећим безбедносним 
стандардима у циљу заштите података о личности. 
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Јединствени бирачки списак као део највеће реформе државне 

управе у Србији од 1946. године 

 

• Умрежавање са електронским базама података матичних књига како 

би се аутоматизовале промене које се евидентирају у матичним 

књигама, а од значаја су за јединствени бирачки списак 

• Паралелно са тим се ради на успостављању Регистра грађана чији је 

циљ обједињавање података који су од великог значаја, између 

осталог, и за јединствени бирачки списак. 

• Ажурирање бирачког списка је континуирани процес који ће, у 

наредном периоду, омогућити ажурну и целовиту евиденцију бирача. 
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              Хвала на помоћи и подршци! 


