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Сваки држ ављанин републике Србије који је поС ловно СпоСобан има ак тивно и 
паСивно изборно (бирачко) право. бирачк а права гарантована С у уС тавом републике 
Србије. ак тивно бирачко право значи да држ ављани републике Србије има ју право да 
глаСа ју на изборима на којима Се бира ју ноСиоци влаС ти. према трену тно ва же ћим 
пропиСима, у Србији на дирек тним изборима бира ју Се народни поС ланици у народној 
Ск упштини републике Србије, пре дСе дник републике, поС ланици у Ск упштинама 
ау тономних покра јина и одборници у Ск упштинама је диница лок а лне Самоуправе. 
на изборима за поС ланике у Ск упштини ау тономне покра јине има ју право да глаСа ју 
Само грађани Са пребива лиштем на територији покра јине. за одборнике у Ск упштинама 
је диница лок а лне Самоуправе мог у да глаСа ју Само грађани Са пребива лиштем на 
територији је динице лок а лне Самоуправе у којој Се организују избори. изборно право 
је опште и је днако, избори С у С лободни и непоСре дни, а глаСање је та јно и лично. 

паСивно изборно право је право да Се буде биран на пре т ходно побројане функције 
чији Се ноСиоци бира ју на изборима. дак ле, Сваки држ ављанин републике Србије, 
уколико је поС ловно СпоСобан, може да Се к андидује ако иСпуни законом поС тављене 
за х теве о којима ће више речи бити у наре дним оде љцима. уС лови око пребива лишта С у 
иС ти к ао и у С луча ју ак тивног изборног права.

ПРЕДГОВОР

у Ск лопу ук упних друштвених реформи, вла да је у новембру 2004. године уСвојила 
Стратегију реформе држ авне управе у републици Србији, чији је СаС тавни деo и акциони 
план за Спровођење реформе држ авне управе за период 2004. до 2008. године. у јулу 
2009. године вла да је уСвојила нови акциони план за Спровођење реформе држ авне 
управе у републици Србији за период од 2009. до 2012. којим С у у тврђени очекивани 
резултати и планиране ак тивноС ти у к ључним облаС тима реформе: децентра лизација, 
профеСиона лизација и деполитизација, рациона лизација, координација јавних 
политик а, контролни мех анизми и е-управа и модернизација држ авне управе.

oСновни циљеви реформе држ авне управе С у изгра дња демократСке држ аве заСноване 
на вла давини права, одговорноС ти, јавноС ти, економичноС ти и ефик аСноС ти и изгра дња 
држ авне управе уСмерене к а грађанима, која је СпоСобна да грађанима и поС ловним 
С убјек тима пру жи виСок ква лите т уС луга у з разумне трошкове. да би реформа држ авне 
управе била уСпешна, неопходна је координација и ак тивно учешће Свих органа држ авне 
управе. реформа, изме ђу оС та лог, подразумева и промену одноСа према држ ави к ако 
Самих инС тит уција држ аве тако и грађана у чијем интереС у те инС тит уције ра де. 

Сврх а ове брошуре је да Се на је дноС таван начин грађанима пре дС таве пре Свега 
права, а ли и обавезе у облаС ти избора за различите нивое влаС ти, организовања 
у политичке С транке и удру жења, држ ављанС тва и личних док умената, С лободног 
приС т упа информацијама и заштите податак а о личноС ти и заштитник а грађана. ове 
облаС ти С у веома интереСантне за грађане С обзиром на то да пре дС тавља ју ве лики део 
Свакодневног живота и у њима на јчешће долази до С уСре та Са управом. да би грађанин 
могао ефик аСније да оС твари Своја права, он мора да их позна је. 

уз Сва ограничења у погле ду избора облаС ти које С у обу хваћене овом брошуром и 
бројних Специфичних информација за које није било проС тора да Се унеС у, треба у зе ти 
у обзир да је брошура пиСана у ток у реа лизације реформе, што подразумева конС тантне 
промене, па и у ток у пиСања брошуре. зато Смо у текС т уне ли ознаке важно! ново! и у 
припреми! у з одре ђене опиСе к ако биСмо наглаСили њихову ва жноС т за оС тваривање 
права, новине које С у уве дене у СиС тем, одноСно к а да је ра д на изменама у ток у и иде 
к а јаСном резултат у.
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бирачк а права и бирачки СпиСак 
бирачка права у републици Србији имају Сви пунолетни држављани републике Србије 

који Су поСловно СпоСобни. бирачки СпиСак је СпиСак оСоба Са бирачким правом у 
републици Србији. бирачки СпиСак у Србији је јединСтвен, а поСлови вођења бирачког 
СпиСка поверени Су јединицама лока лне Самоуправе. орган управе по Слу жбеној ду жноСти 
упиСује у бирачки СпиСак Све држављане републике Србије који иСпуне уСлове – дак ле чим 
наврше 18 година живота. уколико желите, можете да извршите увид у бирачки СпиСак 
у вашој лока лној управи како биСте проверили да ли Сте упиСани и да ли Су упиСани 
подаци тачни. бирачи оСтварују бирачко право према меСт у пребива лишта. ваше податке 
у бирачком СпиСк у можете да проверите и на интернет Страницама републичке изборне 
комиСије (www.rik.parlament.gov.rs).

изборни СиС тем(и)
изборни СиСтем чини Скуп пропиСа и инСтитуција који регулишу процеС избора ноСилаца 

влаСти који Се бирају на изборима. већинСки и пропорционални изборни СиСтем оСновни 
Су типови изборног СиСтема, али Су у раСпону између већинСког и пропорционалног 
могуће различите варијације мешовитих изборних СиСтема које комбинују елементе 
већинСког и пропорционалног изборног СиСтема. најједноСтавније речено, већинСки 
изборни СиСтем омогућава да глаСате за појединачног кандидата који Се кандидовао на 
изборима да предСтавља вашу изборну јединицу. С друге Стране, код пропорционалног 
изборног СиСтема грађани глаСају за Страначку, коалициону или лиСту групе грађана која 
је колективно кандидована у једној изборној јединици. у појединим државама у којима 
важи пропорционални изборни СиСтем, грађанима је омогућено да глаСају за кандидате Са 
изборних лиСта, али код наС оваква могућноСт још не поСтоји.

у Србији Се за изборе различитих органа кориСте различити изборни СиСтеми. за избор 
народних поСланика у народној Скупштини примењује Се пропорционални изборни СиСтем, 
а цела република је једна изборна јединица. иСти СиСтем Се примењује и за локалне изборе, 
Само што је у том Случају цела јединица локлане Самоуправе једна изборна јединица. за 
избор предСедника републике примењује Се већинСки изборни СиСтем С обзиром на то да 
Се бира један кандидат Са лиСте кандидата који Су кандидовани. за избор поСланика у 
покрајинСкој Скупштини примењује Се мешовити СиСтем који комбинује карактериСтике 
већинСког и пропорционалног СиСтема.

како Се можете к андидовати на изборима 
пред крај мандата изабраних предСтавника раСпиСују Се нови избори за органе. у 

завиСноСти од тога да ли изабраним органима мандат преСтаје због протека рока на који 
Су изабрани или Се то дешава пре тог рока, говоримо о редовним, одноСно ванредним 
изборима. Сви грађани Са бирачким правом имају право да кандидују и да буду кандидовани. 
за различите органе важе различита правила кандидовања.

избори за народне поСланике у народној Скупштини републике Србије

изабрани предСтваници грађана у народној Скупштини Су народни поСланици. мандат 
народних поСланика траје четири године, С тим што је могуће да из разлога који Су утврђени 
законом овај мандат траје и краће. за изборе за народне поСланике кандидују Се лиСте 
Са предлогом народних поСланика. на лиСти за парламентарне изборе мора бити најмање 
две трећине кандидата од 250, колико Се поСланика бира у народној Скупштини. лиСту 
може да кандидује политичка Странка, коалиција или група грађана тако што ће прикупити 
10.000 СудСки оверених потпиСа бирача за кандидовање лиСте. важно је знати да један 
бирач може да подржи кандидовање Само једне лиСте. лиСта Са потпиСима бирача подноСи 
Се републичкој изборној комиСији која проглашава изборну лиСту.  

цела република је јединСтвена изборна јединица, што значи да глаСачи у целој Србији 
глаСају за иСте лиСте кандидата, а Сви прикупљени глаСови за лиСте Сабирају Се на једном 
меСту и прерачунавају у број оСвојених мандата. бирачи могу да глаСају Само за једну 
лиСту. уколико на лиСтићу заокружите више лиСта, ваш лиСтић ће бити неважећи. право на 
учешће у раСподели мандата оСтварују Само лиСте које оСвоје пет и више процената глаСова 
бирача који Су глаСали. за Странке националних мањина не важи цензуС од 5% већ им је 
за оСвајање мандата потребно онолико глаСова колико је оСталим Странкама потребно за 
један мандат.
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Решењима Предлога 
закона о јединственом 
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избори за предСедник а републике

изборе за предСедника републике раСпиСује предСедник народне Скупштине 90 дана 
пре иСтека мандата предСедника. као и код избора за народне поСланике, и кандидата за 
предСедника републике може да кандидује политичка Странка, коалиција или група грађана. 
да би кандидатура била прихваћена, кандидата Својим СудСки овереним потпиСима мора 
да подржи 10.000 бирача. кандидатура Се подноСи републичкој изборној комиСији која 
проглашава кандидата на изборима за предСедника републике. бирачи глаСају на изборима за 
једног од понуђених кандидата. уколико на глаСачком лиСтићу заокружите више кандидата, ваш 
лиСтић ће бити проглашен неважећим приликом пребројавања глаСова. победник на изборима 
за предСедника републике је кандидат који у првом кругу глаСања оСвоји више од половине 
глаСова бирача који Су изашли на изборе. уколико ниједан кандидат не уСпе у првом кругу да 
оСвоји оволики број глаСова, организује Се други круг глаСања у који улазе Само два кандидата 
која Су оСвојила највише глаСова у првом кругу глаСања. више од два кандидата учеСтвује на 
поновљеном глаСању ако више њих дели прво или друго меСто.  мандат предСедника републике 
који траје пет година оСваја кандидат који у другом кругу добије више глаСова.

избори за одборнике

бирачи могу да глаСају и да Се кандидују на локалним изборима Само у јединици локалне 
Самоуправе у којој имају пребивалиште. бирачи који имају пребивалиште у градовима 
који Су издељени на више градСких општина могу да глаСају на изборима за Скупштину 
градСке општине у којој имају пребивалиште и за Скупштину града. Скупштина јединице 
локалне Самоуправе је једини орган влаСти на локалном нивоу који Се бира непоСредно на 
изборима. за предлагање лиСте кандидата, предлагач (и на локалном нивоу то може бити 
политичка Странка, коалиција или група грађана) мора да прикупи 30 потпиСа бирача Са 
територије јединице локалне Самоуправе по једном кандидату. предлагач мора на изборној 
лиСти имати најмање једну трећину кандидата од укупног броја одборника који Се бира, а 
највише онолико кандидата колико меСта има у локалној Скупштини. у општинама Са мање 
од 20.000 Становника довољно је прикупити 200 потпиСа за подршку лиСти кандидата. 
потпиСи за подршку лиСти морају бити оверени, а један бирач може дати подршку Само 
једној лиСти. на изборима бирачи глаСају за једну од предложених лиСта. јединице локалне 
Самоуправе у Србији Су јединСтвене изборне јединице, тако да грађани глаСају за иСте лиСте 
кандидата у Свим деловима јединице локалне Самоуправе. 

на изборној лиСти укупно мора бити 30% кандидата пола који је мање заСтупљен на 
лиСти.

у раСподелу мандата у локалној Скупштини улазе Само лиСте које оСвоје преко 5% 
глаСова оних који Су глаСали на изборима. овај критеријум не важи за лиСте националних 
мањина за које Су уСлови Снижени тако да је довољно да оСвоје онолико глаСова колико је 
лиСтама које Су прешле цензуС довољно за један мандат.

ко Спроводи и контролише изборни процеС

изборе на нивоу републике Спроводи и контролише републичка изборна комиСија, на 
покрајинСком нивоу тај поСао ради покрајинСка изборна комиСија, а на локалном нивоу 
општинСка или градСка изборна комиСија. за Спровођење Свих избора образују Се и бирачки 
одбори који обезбеђују процеС глаСања на бирачким меСтима.  

права к андидата и пред лагача к андидата

предлагачи изборних лиСта и кандидата имају право да именују члана проширеног 
СаСтава изборних комиСија и предСтавнике у бирачким одборима. предлагачи такође имају 
право на покривање дела трошкова изборне кампање из буџета. за финанСирање изборних 
кампања на централном нивоу издваја Се 0,1% буџета републике, а за финанСирање 
кампања на покрајинСком и локалном нивоу издваја Се 0,05% буџета ових територијалних 
јединица.
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у Србији Се уС тавом јемчи С лобода политичког, Синдик а лног и Сваког другог 
удру живања и право да Се оС тане изван Сваког удру жења. у овом де лу поСебно Се 
обрађује питање политичког удру живања и оСнивања удру жења грађана.

ко и к ако може да оСнује политичк у С транк у

Слободно оСнивање политичких Странака гарантовано је уСтавом републике Србије, 
којим је зајамчена и призната улога политичких Странака у демократСком обликовању 
политичке воље грађана. политичка Странка (као Синоним чеСто Се кориСти и израз 
„политичка партија“) је организација Слободно и добровољно удружених грађана која Се 
оСнива ради оСтваривања политичких циљева и учешћа на изборима. забрањено је деловање 
партија које за циљ имају наСилно рушење уСтавног поретка и нарушавање територијалне 
целокупноСти републике, које Се залажу за кршење људСких и мањинСких права или 
изазивање и подСтицање раСне националне или верСке мржње. 

законом о политичким Странкама уређује Се оСнивање и правни положај политичких 
Странака, упиС и бриСање из региСтра, преСтанак политичких Странака и друга питања 
значајна за рад политичких Странака.

оСнивање политичких С транак а

политичка Странка Се оСнива на оСнивачкој Скупштини доношењем оСнивачког акта, 
програма, Статута и избором лица овлашћеног за заСтупање политичке Странке. политичку 
Странку може да оСнује најмање 10.000 пунолетних и поСловно СпоСобних држављана 
републике Србије, оСим у Случају Странака националних мањина када их је за оСнивање 
потребно 1.000. СаСтавни део оСнивачког акта чине и изјаве оСнивача о оСнивању на 
пропиСаном обраСцу које морају да Садрже оверене потпиСе.

Странка националне мањине мора као таква бити дефиниСана Својим актима. Све 
Странке упиСују Се у региСтар политичких Странака који води миниСтарСтво за државну 
управу и локалну Самоуправу (www.drzavnauprava.gov.rs).

вршење појединих поСлова и функција неСпојиво је Са чланСтвом у политичким 
Странкама. тако нпр. Судије уСтавног Суда, Судије, јавни тужиоци, заштитник грађана, 
припадници полиције и припадници војСке не могу бити чланови политичких Странака. 

политичка Странка по иСтеку Сваке оСме године од упиСа у региСтар мора да поднеСе 
пријаву за обнову упиСа у региСтар уколико у претходном оСмогодишњем периоду кандидати 
које је она предложила СамоСтално или у коалицији политичких Странака ниСу оСвојили 
ниједан мандат на изборима за народног поСланика у народној Скупштини републике 
Србије или за поСланика у Скупштини аутономне покрајине. за обнову упиСа у региСтар, уз 
пријаву за обнову упиСа, политичка Странка мора да приложи и изјаве чланова Са овереним 
потпиСима најмање у броју чланова који је потребан за оСнивање Странке, СпиСак чланова 
који Су дали оверену изјаву и доказ о уплати републичке админиСтративне такСе.
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удру жења грађана 
удружења грађана Су непрофитне невладине организације које наСтају удруживањем 

грађана ради оСтваривања одређених циљева. циљеви и интереСи око којих Се грађани 
удружују могу бити веома различити – од уСко групних, профеСионалних или локалних до 
оних који Се одноСе на ширу заједницу или велике Сегменте популације. уобичајенији називи 
за удружења грађана и друштвене организације код наС Су невладине организације (нво) 
или организације цивилног друштва (оцд). овим Се изражава њихова јаСна одељеноСт од 
државе и Самоорганизовање грађана око идеја и циљева.

удружења грађана могу да Се оСнују у готовo Свим облаСтима друштвеног живота, тако да 
грађани у оквиру тзв. „трећег Сектора“ могу у Сарадњи Са надлежним органима, организацијама 
и другим инСтитуцијама да дају доприноС унапређењу оСтваривања Социјалних права 
грађана, унапређењу Своје Струке, да Се баве хуманитарним активноСтима итд.

удружења грађана Су непрофитне организације које Се финанСирају од

добровољних прилога,
финанСијСких Субвенција,
оСтавина,
камата на улоге,
закупнине,
дивиденди,

и на други законом дозвољен начин.
чак и када оСтварују профит, ове организације морају да га улажу у оСтваривање Својих 

циљева, а никако за увећање капитала организације. важно је знати да ове организације 
немају право да учеСтвују на изборима и Свакако их не треба мешати Са групама грађана које 
Се организују ради учешћа на изборима.

законом о удружењима, који је Скупштина републике Србије уСвојила почетком јула 
2009. године, уређују Се оСнивање и правни положај удружења, упиС и бриСање из региСтра, 
чланСтво и органи, СтатуСне промене и преСтанак удружења, као и друга питања значајна за 
рад удружења. 

удружење могу оСновати најмање три оСнивача од којих бар један мора да има 
пребивалиште одноСно да буде региСтрован (за правна лица) на територији републике Србије. 
оСнивач може бити и лице Са навршених 14 година живота.

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

малолетно лице Са навршених 14 година живота може бити оСнивач удружења уз изјаву 
о давању СаглаСноСти његовог законСког заСтупника, која Садржи потврду о овери потпиСа 
у Складу Са законом. удружења могу да Се баве и привредним активноСтима у облаСтима за 
које Су региСтрована, али уз ограничења употребе оСтварене добити. 

уСтавни Суд одлучује о забрани рада оног удружења чији Су циљеви и деловање уСмерени 
на наСилно рушење уСтавног поретка, кршење зајамчених људСких или мањинСких права, 
нарушавање територијалне целокупноСти републике Србије и подСтицање неравноправноСти, 
мржње, нетрпељивоСти заСноване на раСној, националној, верСкој или другој опредељеноСти, 
као и полу, роду, физичким, пСихичким или другим карактериСтикама и СпоСобноСтима

одлука о забрани рада може Се заСнивати и на радњама чланова удружења ако поСтоји 
веза између тих радњи и деловања, ако Се радње заСнивају на организованој вољи чланова 
и ако Се према околноСтима Случаја може Сматрати да је удружење толериСало радње Својих 
чланова.
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како оСновати удру жење

удружење Се оСнива уСвајањем оСнивачког акта и Статута и избором лица овлашћеног за 
заСтупање, на оСнивачкој Скупштини удружења. оСнивачки акт удружења треба да Садржи:

лична имена оснивача и њихова пребивалишта односно седишта;
назив, седиште и адресу удружења;
област остваривања циљева удружења;
циљеве ради којих се оснива;
лично име и пребивалиште и адресу лица овлашћеног за заступање удружења;
потписе оснивача и њихове јединствене матичне бројеве грађана.

Статутом удружења морају да буду регулиСани Следећи елементи:
назив и седиште удружења; 
област остваривања циљева и циљеви ради којих се оснива; 
унутрашња организација, 
органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, 
трајање мандата и начин одлучивања; 
поступак за измене и допуне статута и поступак доношења и измена других општих 
аката удружења, ако их доноси; 
заступање удружења; 
остваривање јавности рада; 
услови и начин учлањивања и престанка чланства 
права, обавезе и одговорност чланова; 
начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима; 
начин одлучивања о статусним променама и престанку рада; 
поступање са имовином удружења у случају престанка удружења; 
поступак усвајања, финансијских и других извештаја; 
изглед и садржина печата.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ДРЖаВљанСтВО  И  ЛИчна  ДОкУмЕнта

Сви грађани републике Србије С у држ ављани републике Србије. држ ављанС тво 
републике Србије Се С тиче порек лом, рођењем на територији републике Србије, пријемом 
или по ме ђународним уговорима. уС тавом је одре ђено да држ ављанин републике 
Србије не може бити протеран нити лишен држ ављанС тва, а ли ни права да га промени.

лична к арта

Сви држављани републике Србије који Су Старији од 16 година имају право на личну 
карту, а држављани Старији од 16 година који имају пребивалиште на територији републике 
имају и дужноСт да поСедују личну карту. личном картом Се доказује идентитет грађана, а 
Служи и као доказ за оСтале податке који Су у њој наведени.

подношење зах тева за издавање личне к арте

лична карта Се издаје на захтев грађана. захтеви Се подноСе организационим јединицама 
миниСтарСтва унутрашњих поСлова (www.mup.gov.rs) у градовима и општинама. уколико Се 
налазите у иноСтранСтву, захтев можете поднети и у дипломатСко-конзуларном предСтавништву 
републике Србије. Сваки држављанин републике Србије који има пребивалиште у републици 
Србији дужан је да најкаСније 15 дана по навршавању 16. године живота поднеСе захтев за 
издавање личне карте, одноСно у року од 15 дана од пријаве пребивалишта у републици Србији 
уколико раније није имао пријављено пребивалиште.

Упис У регистар 
УдрУжења је 
добровољан

Ипак, уколико 
удружења желе да 

стекну статус правног 
лица, треба да поднесу 

пријаву за упис у 
Регистар удружења који 
ће од 22. окробра 2009. 
године водити Агенција 
за привредне регистре. 

За потребе уписа у 
Регистар потребно је, 

поред пријаве за упис, 
доставити оснивачки 

акт удружења, два 
примерка статута, 

као и друге исправе 
које се утврђују актом 
који доноси министар 
за државну управу и 
локалну самоуправу. 

Рок за доношење 
решења о упису у 

Регистар је 30 дана 
од дана подношења 

уредне пријаве за упис.

‚  Н О В О

обрасци личних карата

Законом о личној 
карти из 2006. 

године предвиђено 
је издавање личних 

карата на новим, 
савременим обрасцима 

са којих могу да се 
читају подаци и помоћу 

машинских читача. 
Личне карте на старим 

обрасцима важиће 
најдуже до истека пет 

година од дана ступања 
на снагу Закона о личној 

карти, тј. до 2011.
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Садржина зах тева

у захтев за издавање личне карте уноСе Се Следећи подаци: 
јединствени матични број грађана; 
презиме и име; 
пол; 
датум рођења; 
место, општина и држава рођења; 
држављанство; 
јединствени матични број за родитеље; 
пребивалиште на територији републике србије (место, општина и адреса стана) у 
време подношења захтева; 
страна држава у којој живи, за лица без пребивалишта на територији републике 
србије; 
датум подношења захтева. 

приликом подношења захтева узимају Се биометријСки подаци подноСиоца захтева 
(фотографија, отиСак прСта и потпиС).

шта морате да приложите уз захтев за издавање личне карте

уз захтев за издавање личне карте даје Се на увид раније издата лична карта, извод из 
матичне књиге рођених (не Старији од 6 меСеци), уверење о држављанСтву (не Старије од 
6 меСеци) и, у Случају промене презимена приликом Склапања брака – извод из матичне 
књиге венчаних. лице коме Се први пут издаје лична карта уз захтев за издавање личне карте 
прилаже фотографију пропиСане величине, која верно приказује његов лик. за издавање 
личне карте плаћа Се накнада, која обухвата цену обраСца личне карте и трошкове техничке 
израде, па Се захтеву прилаже и доказ о уплати накнаде.

ново!
почетком 2010. године почеће да Се примењује нови закон о матичним књигама којим 

је предвиђено издавање извода Са неограниченим важењем. дакле, нећете више морати да 
водите рачуна да ли је извод Старији од 6 меСеци, али ћете ипак морати да водите рачуна да 
ли Су Све евентуалне промене Садржане у изводу.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

⁄

пу тна иСправа - паСош

путна иСправа или паСош Служи грађанима за путовање у иноСтранСтво, за прелазак 
границе, а у иноСтранСтву Служи као доказ идентитета и држављанСтва. право на путну 
иСправу имају Сви држављани републике Србије.

подношење зах тева за издавање паСоша

захтев за издавање паСоша подноСи Се лично у полицијСкој управи или полицијСкој 
Станици на територији јединице локалне Самоуправе на којој подноСилац има пребивалиште. 
уколико Се налазите у иноСтранСтву, захтев за издавање паСоша подноСите у дипломатСко-
конзуларном предСтавништву републике Србије.

шта морате да приложите уз зах тев за издавање паСоша

уз захтев за издавање паСоша даје Се на увид важећа лична карта, извод из матичне књиге 
рођених (не Старији од 6 меСеци), уверење о држављанСтву (не Старије од 6 меСеци и Само 
приликом првог издавања паСоша на новом обраСцу), путна иСправа којој је рок трајања 
иСтекао или Се не може више кориСтити (Стари паСош). за издавање паСоша плаћа Се накнада 
која обухвата цену обраСца и такСу, па Се захтеву прилаже и доказ о уплати накнаде.

рок за издавање паСоша

муп је дужан да реши по вашем захтеву за издавање паСоша у року од 30 дана од 
дана подношења захтева, а уколико Сте захтев поднели у дипломатСко-конзуларном 
предСтавништву републике Србије, овај рок је 60 дана. у хитним Случајевима паСош Се 
издаје у року од 48 Сати.

рок ва жења паСоша

рок важења паСоша је 10 година, оСим за лица млађа од 14 година за која је тај рок 2 године.

‚  Н О В О

обрасци пасоша

Новим Законом о 
путним исправама 

предвиђено је 
издавање нових, 

савремених путних 
исправа држављанима 

Србије. Подаци са 
ових исправа могу 

да се читају и помоћу 
машинских читача. 
Пасоши на старим 

обрасцима важе до 
31.12.2009. године.

рок за издавање 
личне карте

Организациона 
јединица МУП-а је 
дужна да вам изда 
личну карту у року 
од 15 дана од дана 

подношења захтева.

рок важења и обавеза 
ношења личне карте

Личне карте се издају 
са роком важности од 

пет година. Сви грађани 
који су дужни да имају 
личну карту дужни су 
и да је са собом носе и 
на захтев службеног 
лица овлашћеног за 
легитимисање дају 

личну карту на увид.
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заштИтнИк  ГРађана

заштитник грађана, омбудСман или грађанСки бранилац (у неким држ авама Се зове 
и народни а двок ат) је инС тит уција која Се у Србији појављује први пу т тек уСва јањем 
закона о лок а лној Самоуправи 2002. године. та да Се први пу т да је право је диницама 
лок а лне Самоуправе да именују грађанСког браниоца који ће штитити права грађана 
пре д лок а лном управом. убрзо након тога, у ап војводини уСвојена је од лук а којом је 
уС тановљена инС тит уција покра јинСког омбудСмана, а 2005. године уСвојен је закон 
којим је омог у ћено уС тановљење заштитник а грађана на нивоу републике Србије. 
заштитник грађана, омбудСман и грађанСки браниоци штите људСк а и мањнСк а права и 
С лободе. први републички омбудСман започео је Свој пе тогодишњи мандат јула 2007. 
године.

када Се подноСи прит у жба

уколико Сматрате да орган управе ради незаконито, неправилно, неефикаСно и да 
таквим чињењем угрожава ваша права и Слободе, у целини или делимично, а иСкориСтили 
Сте претходно раСположива правна СредСтва да биСте их оСтварили, можете да поднеСете 
притужбу: 

грађанСком браниоцу – уколико поСтоји у вашој општини/граду и уколико је право 
угрожено од Стране управе у граду или општини, одноСно погрешном применом 
општинСког/градСког пропиСа, 
покрајинСком омбудСману – уколико живите на територији ап војводине, а 
притужујете Се на незаконит рад покрајинСког органа, одноСно примену покрајинСког 
пропиСа, 
заштитнику грађана тј. републичком омбудСману, који Седиште има у београду, због 
незаконитог рада републичких органа или погрешене примене републичког пропиСа.

коме ћете Се обратити за заштиту ваших права завиСи од тога који орган и који пропиС 
доводите у питање. притужбу можете поднети пиСмено или уСмено (у овом Случају Се о 
томе Сачињава запиСник), а подношење притужбе и цео поСтупак Су беСплатни.

Ñ

Ñ

Ñ

како ради заштитник грађана

када утврди пропуСте у раду управе, заштитник грађана упућује препоруку којом тражи од 
органа управе да отклони пропуСте које је утврдио Спроводећи поСтупак контроле заштитник 
може и да препоручи разрешење функционера који је одговоран за повреду права грађана или 
да иницира покретање диСциплинСког поСтупка против запоСленог у органу управе који је 
непоСредно одговоран за учињену повреду. уколико утврди да у радњама функционера или 
запоСленог у органу управе има елемената кривичног или другог кажњивог дела, заштитник 
може да поднеСе кривичну или прекршајну пријаву против одговорних лица. о покретању и 
завршетку поСтупка заштитник обавештава подноСиоца притужбе.

заштитник не мора да чека притужбе грађана, већ може да Спроводи поСтупак контроле 
рада органа управе на СопСтвену иницијативу, када дође у поСед информација, из медија 
или на други начин, да је дошло до повреде права грађана. Сходно томе, заштитник даје и 
препоруке, Савете и мишљења органима управе како да унапреде Свој рад у облаСти заштите 
људСких права и Слобода. ипак, важно је знати да омбудСмани ниСу овлашћени да пружају 
беСплатну правну помоћ нити могу да заСтупају појединца пред Судом.

ко може да поднесе 
притУжбУ

Притужбу може да 
поднесе домаће или 
страно физичко или 
правно лице и лица 
без држављанства 

– дакле свако.

‚  В А Ж Н О

заштитник грађана, 
омбУдсман или 

грађански бранилац 
сУ истоврсни органи

иако њихови различити 
називи могу да збуне. 

По важећим прописима 
на републичком 

нивоу, установљен је 
Заштитник грађана 

(www.ombudsman.rs), 
на нивоу АП Војводине 

– Омбудсман (www.
ombudsmanapv.org), 
а јединице локалне 

самоуправе могу (није 
обавезно) да установе 
грађанског браниоца.
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ПРаВО  на  СЛОбОДан  ПРИСтУП  ИнфОРмацИјама  И   
заштИта ПОДатака  О   ЛИчнОСтИ 

данаС С у информације много приС т упачније него што је то било нек а д. зато је 
ве лики проблем одабрати оно што је ва жно и поу здано у обиљу информација којима 
Смо изложени преко различитих ме дија – штампаних, е лек тронСких, интерне та. Слобода 
ме дија је гарантована уС тавом Србије, а цензура је забрањена. о ра ду држ авних органа 
и лок а лне Самоуправе грађани Се на јчешће обавештава ју пу тем штампаних ме дија 
и информативних емиСија на ра дију и те левизији. за добар ра д држ авних органа и 
лок а лне Самоуправе и јачање улоге грађана у процС у доношења од лук а неопходно је 
да грађани буду ква лите тно информиСани о њиховом ра ду. то подразумева да органи 
влаС ти ак тивно обавештава ју грађане, да што ве ћи број информација и док умената 
учине доС т упним у различитом формат у и да СавеСно одговара ју на питања грађана. 
као што органи влаС ти на центра лном и лок а лном нивоу има ју обавезу да информишу 
грађане о Свом ра ду, о правима која грађани мог у да оС тваре, к ао и о обавезама 
које има ју, тако ће и грађани на ква лите тнији начин кориС тити Своја права уколико 
Се ак тивно интереС ују за ра д органа влаС ти, Своја права и обавезе. неСме тан проток 
информација о ра ду органа влаС ти пре дуС лов је уСпоС тављања принципа јавноС ти и 
одговорноС ти у ра ду држ авних и лок а лних органа.

право на С лободан приС т уп информацијама од јавног знача ја

од 2004. године у републици Србији законом је гарантовано право на Слободан приСтуп 
информацијама од јавног значаја, а од 2006. оно је зајемчено и уСтавом. Сваки орган јавне 
влаСти, инСтитуција или предузеће које врши јавна овлашћења, уСтанове и предузећа која 
је оСновао или у претежном делу финанСира орган јавне влаСти како на централном тако и 
на покрајинСком и локалном нивоу, дужни Су да обавеСте грађане да ли поСедују тражену 
информацију, да им на њихов захтев дају Сваку информацију коју затраже (наравно уколико 
је у њиховом поСеду) или да подноСиоце захтева упуте на орган који поСедује тражену 
информацију.

када информација може бити уСкраћена

уколико орган јавне влаСти уСкрати приСтуп информацијама, мора да докаже да би давањем 
информације био угрожен неки претежнији легитиман интереС као што је живот, здравље и 
безбедноСт других лица, да би Се издавањем информације угрозило Спречавање или откривање 
кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поСтупка одноСно 
СудСког поСтупка, извршење преСуде или Спровођење казне или вођење другог правно уређеног 
поСтупка, фер поСтупање и правично Суђење. легитиман разлог за уСкраћивање информације 
поСтоји и када Се уСтупањем информације угрожава одбрана земље, национална или јавна 
безбедноСт, међународни одноСи, СпоСобноСт државе да управља економСким процеСима у 
земљи, оСтварење оправданих економСких интереСа, државна, Службена, поСловна и друга 
тајна, Спречавање злоупотребе права на приСтуп информацијама, право на приватноСт, на 
углед или неко друго право лица на које Се тражена информација лично одноСи. орган јавне 
влаСти мора да докаже да би уСлед одавања тражених информација могле наСтупити тешке 
правне или друге поСледице по неки од поменутих легитимних интереСа и да ти интереСи 
претежу над интереСом за приСтуп информацијама. орган влаСти је дужан да донеСе решење 
којим одбија право на приСтуп информацијама које мора да Садржи и поуку о правном леку.

врС те зах тева

грађани могу да поднеСу захтев за увид у документ, за копију документа или за обоје. 
уколико грађанин тражи копију документа, у захтеву треба да назначи начин на који жели да 
му копија буде доСтављена (да је преузме лично у органу, да је прими путем поште, факСом, 
електронСком поштом и Сл). 

колико кошта ју информaције

увид у документ који Садржи тражену информацију је беСплатан. копија документа који 
Садржи тражену информацију издаје Се уз накнаду нужних трошкова израде копије, а уколико 
Сте захтевали доСтављање копије бићете у обавези да покријете и трошкове доСтаве. цене ових 
уСлуга, одноСно трошковник, пропиСује влада. од обавезе плаћања накнаде оСлобођени Су: 

новинари, када копију документа захтевају ради обављања Свог позива,
удружења за заштиту људСких права, када копију документа захтевају ради 
оСтваривања циљева удружења и 
Сва лица када Се тражена информација одноСи на угрожавање, одноСно заштиту 
здравља Становништва и животне Средине.

Ñ

Ñ

Ñ

када постоjи оправдан 
интерес јавности да зна

Поред тога што су 
информације од јавног 

значаја у поседу 
органа јавне власти, 

ове информације 
карактерише и 

оправдан интерес 
јавности да их зна. 

Овај интерес се увек 
претпоставља и 

тражиоци инфорамције 
не морају да га доказују 

нити да га било коме 
објашњавају. 

ко има право на 
слободан пристУп 

информацијама од 
јавног значаја

Право на информације 
од јавног значаја 

имају сви грађани без 
разлике, укључујући 

и малолетна лица. 
Ово право имају и 

странци, као и правна 
лица – дакле сви! 
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важно! како поднети захтев за слободан приступ информацијама

да биСте добили жељену информацију, најпре морате да поднеСете захтев за Слободан 
приСтуп информацијама од јавног значаја органу јавне влаСти за који знате или бар 
претпоСтављате да поСедује ту информацију. захтев можете да упутите уСмено или пиСмено 
(поштом, факСом, електронСком поштом и Сл). уколико захтев упућујете уСмено, водите 
рачуна да он буде унеСен у запиСник који води лице одређено за поСтупање по захтевима 
за Слободан приСтуп информацијама. орган јавне влаСти може да пропише формулар за 
подношење захтева, а захтев мора да Садржи назив органа влаСти, име, презиме и адреСу 
тражиоца, као и што прецизнији опиС информације која Се тражи. захтев може Садржати 
и друге податке који олакшавају проналажење тражене нформације. важно је знати да 
приликом подношења захтева не морате навеСти разлоге подношења захтева. Сачувајте 
доказ о предаји или упућивању захтева за приСтуп информацијама за потребе поСтупка по 
жалби у Случају да орган јавне влаСти не реагује у року који је предвиђен законом.

лица одређена за поС т упање по зах тевима за С лободан приС т уп 
информацијама

Сви органи и инСтитуције који Су по закону дужни да обезбеђују приСтуп информацијама 
од јавног значаја требало би да именују лице које је надлежно за поСтупање по захтевима. 
уколико орган јавне влаСти не одреди такво лице, за иСпуњавање законСких обавеза 
одговоран је руководилац органа.

у којем року је орган јавне влаСти дужан да изда информацију тражиоцу

орган јавне влаСти дужан је да тражиоцу одмах уСтупи информацију, а најкаСније 15 
дана од дана подношења захтева. уколико је реч о информацијама које Су важне за здравље 
Становништва, рок за пружање информација је 48 Сати.

⁄ повереник за информације од јавног знача ја и заштит у податак а о 
личноС ти

уколико орган јавне влаСти грађанину уСкрати тражену информацију, не оглаСи Се поводом 
захтева (тзв. ћутање управе) или уколико грађанин није задовољан одговором који је добио, 
може да Се жали поверенику за Слободан приСтуп информацијама и заштиту података о 
личноСти (www.poverenik.org.rs). ово важи без обзира на то да ли је реч о органу јавне 
влаСти на републичком, покрајинСком или локалном нивоу. уз жалбу, у Случају ћутања 
управе, прилаже Се и доказ о предаји или упућивању захтева за приСтуп информацијама. 
жалба може да Се уложи поверенику лично у његовом Седишту у београду, факСом или 
електронСком поштом на адреСу (office@poverenik.org.rs). уколико је жалба оСнована, 
повереник ће донети решење којим налаже органу који вам је уСкратио информацију да вам 
тражену информацију доСтави. ако поСтоји законСко ограничење које не дозвољава да вам 
тражена информација буде уСтупљена, повереник ће донети решење којим Се жалба одбија. 
у оба Случаја поверник ће решење доСтавити тражиоцу информације и органу од којег је 
информација тражена.  ако орган јавне влаСти не поСедује тражену информацију, захетев 
ће проСледити поверенику, који ће упутити тражиоца коме да Се обрати или, уз СаглаСноСт 
тражиоца, доСтавити захтев органу који би могао раСполагати траженом информацијом. 

у којем рок у повереник доноСи решење

рок који повереник има да донеСе решење по жалби је 30 дана.
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заштита податак а о личноС ти

уСтав републике Србије гарантује заштиту података о личноСти и забрањује и налаже 
кажњавање употребе података о личноСти изван Сврхе за коју Су прикупљени, оСим за 
потребе вођења кривичног поСтупка или заштите безбедноСти републике Србије. уСтав 
гарантује грађанима и право на обавештење о прикупљеним подацима о Својој личноСти.

ново!
народна Скупштина републике Србије је 2008. године уСвојила закон о заштити 

података о личноСти Са циљем да, у вези Са обрадом података о личноСти, Сваком 
физичком лицу обезбеди оСтваривање и заштиту права на приватноСт и оСталих права и 
Слобода. заштита података о личноСти обезбеђује Се Сваком физичком лицу без обзира на 
држављанСтво и пребивалиште, раСу, године живота, пол, језик, вероиСповеСт, политичко 
и друго уверење, националну припадноСт, Социјално порекло и СтатуС, имовинСко Стање, 
рођење, образовање, друштвени положај или друга лична СвојСтва.

право на обавештење о обради податак а о личноС ти

грађанин има право да буде обавештен о томе 
да ли руковалац података (то може бити орган влаСти, физичко или правно лице) 
обрађује податке о њему и коју радњу обраде врши;
које податке о њему обрађује;
од кога Су прикупљени подаци о њему, одноСно ко је извор података;
у које Сврхе обрађује податке о њему;
по ком правном оСнову обрађује податке о њему;
у којим збиркама података Се налазе подаци о њему;
ко Су кориСници података о њему;
које податке, одноСно које врСте података о њему кориСте;
у које Сврхе Се кориСте подаци о њему;
по ком правном оСнову кориСти податке о њему;
коме Се подаци преноСе;
који подаци Се преноСе;
у које Сврхе Се подаци преноСе;
по ком правном оСнову Се подаци преноСе;
у ком временСком периоду Се подаци обрађују.

⁄

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

право на увид и право на копију

грађани имају право да од руковаоца података захтевају да им Стави на увид податке 
који Се на њих одноСе тј. да прегледају, читају и Слушају податке и да праве забелешке. 
грађани имају право и на копију података који Се на њих одноСе, и то у облику у којем 
их руковалац држи или у другом облику уколико је облик у којем руковалац држи податке 
грађанину неразумњив. 

подношење зах тева за обавештење, увид и копију

да биСте оСтварили право на обавештење, увид и/или копију, потребно је да поднеСете захтев 
руковаоцу података. руковалац је дужан да вам обавештење изда без одлагања, а најкаСније 
у року од 15 дана од дана пријема захтева. право на увид и/или копију руковалац је такође 
дужан да вам омогући без одлагања, а најкаСније у року од 30 дана од пријема захтева. 

права поводом извршеног увида

грађани имају право да од руковаоца захтевају иСправку, допуну, ажурирање, бриСање 
података, прекид и привремену обуСтаву обраде уколико:

Сврха обраде није јаСно одређена;
је Сврха обраде измењена а ниСу иСпуњени уСлови за обраду за ту измењену Сврху;
је Сврха обраде оСтварена, одноСно подаци више ниСу потребни за оСтваривање 
Сврхе;
је начин обраде недозвољен;
податак Спада у број и врСту података чија је обрада неСразмерна СврСи;
је податак нетачан а не може Се иСправити;
Се податак обрађује без приСтанка или овлашћења заСнованог на закону и у другим 
Случајевима када Се обрада не може вршити у Складу Са одредбама овог закона.

право на прекид и привремену обуСтаву обраде грађани имају и уколико оСпоре тачноСт, 
потпуноСт и ажурноСт података, као и право да Се ти подаци означе као оСпорени, док Се не утврди 
њихова тачноСт, потпуноСт и ажурноСт. о захтеву за оСтваривање права поводом извршеног увида 
руковалац је дужан да одлучи без одлагања, а најкаСније у року од 15 дана од дана подношења 
захтева. руковалац је дужан да обавеСти подноСиоца захтева о Својој одлуци.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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важно! нарочито осетљиви подаци

подаци који Се одноСе на националну припадноСт, раСу, пол, језик, вероиСповеСт, 
припадноСт политичкој Странци, Синдикално чланСтво, здравСтвено Стање, примање 
Социјалне помоћи, жртву наСиља, оСуду за кривично дело и СекСуални живот могу Се 
обрађивати на оСнову Слободно датог приСтанка лица, оСим када законом није дозвољена 
обрада ни уз приСтанак. изузетно, подаци који Се одноСе на припадноСт политичкој 
Странци, здравСтвено Стање и примање Социјалне помоћи могу Се обрађивати без приСтанка 
лица, Само ако је то законом пропиСано.

право на жа лбу

уколико Сматрате да вам је неко право из ове облаСти прекршено или угрожено, можете 
да изјавите жалбу поверенику за Слободан приСтуп информацијама и заштиту података о 
личноСти. повереник врши поСлове заштите података о личноСти. жалбу можете поднети 
у року од 15 дана од дана доСтављања одлуке којом је ваш захтев одбијен или одбачен, 
одноСно по иСтеку пропиСаног рока за одлучивање и поСтупање. повереник доноСи 
одлуку по жалби у року од 30 дана од подношења жалбе. поред тога, када имате Сазнање 
о незаконитој обради података, без обзира на то да ли Се одноСи на ваС, можете поднети 
пријаву поверенику.

центра лни региС тар 
повереник уСпоСтавља и води централни региСтар који Се СаСтоји од региСтра збирки 

података и каталога збирки података. каталог збирки података Садржи опиС евидентираних 
збирки података (али не и Саме податке). централни региСтар је јаван и обавезно Се објављује 
путем интернета. повереник једном годишње објављује попиС збирки података у „Службеном 
глаСнику републике Србије”. централни региСтар обезбеђује већу транСпарентноСт обраде 
података, једноСтаван увид у то ко Све и које евиденције води, одноСно које податке 
обрађује, те лакшу и бржу заштиту права грађана поводом обраде података.

⁄
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ОВа бРОшУРа јЕ намЕЊЕна нашИм ГРађанИма

ова брошура је намењена нашим грађанима и има за циљ да их информише о начину 
на који мог у да оС тваре Своја права чија је реа лизација везана за одре ђено поС т упање 
миниС тарС тва за држ авну управу и лок а лну Самоуправу.

брошура је припрем љена у оквиру пројек та „подршк а Стратегији реформе држ авне 
управе у републици Србији – друга фаза“ који реа лизује миниС тарС тво за држ авну 
управу и лок а лну Самоуправу у Сара дњи Са програмом ује дињених нација за развој 
(UNDP) и у з финанСијСк у  подршк у шве дСке агенције за ме ђународну развојну Сара дњу 
(SiDa).

ПРЕДГОВОР


