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Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево 

Орган [IV]: Општинска управа  

Организациона јединица [02]: Одељење за општу управу  

Област [04)]: бирачки спискови 

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру области [(07)]: 

БРИСАЊЕ ИЗ ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА 

 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз:  

Поступак брисања из бирачког списка покреће се подношењем захтева грађана или по службеној 
дужности. 

Прилози (докази) за одлучивање у поступку који доставља странка 

Уз писани захтев (на прописаном обрасцу), у случају када се поступак води на захтев странке за 
брисање у бирачком списку, грађани достављају фотокопију личне карте. 

Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид 
надлежни орган, и то: и решење на коме се заснива захтев за брисање.  

Правни основ за поступање је Закон о општем управном поступку чланови 9, 103. и 215. 
(„Службени гласник РС“, број 18/2016). Странка може изричито да изјави да ће све или неке од 
наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама и да ће их 
доставити накнадно. 

Такође, странка изјављује да је сагласна да надлежни орган врши увид и прибави податке или 
документа неопходна за одлучивање. 

Активности:  

Брисање из посебног бирачког списка по службеној дужности врши се тако што у смислу члана 35б 
Закона о матичним књигама („Службени гласник РС", бр. 20/09, 145/14 и 47/18) министарство 
надлежно за послове управе преузима податке из Регистра матичних књига потребне за редовно 
ажурирање службених евиденција које се воде као електронске базе података из своје 
надлежности, односно преузима податке из Регистра матичних књига који се односе на чињеницу 
смрти, као и друге податке од значаја за ажурирање, односно вршење промена по службеној 
дужности у посебном бирачком списку. 

Поред наведеног у случају када се поступак води по службеној дужности, по подацима МУП-а, 
одговорно лице ажурира податке у јединственом бирачком списку и посебном бирачком списку, 
искључиво за део списка који обухвата податке општине Кучево и доноси решење по основу одјаве 
пребивалишта, отпуста из држављанства и сл. 

Резултат:  

Уколико је захтев уредан или је странка у остављеном року допунила неуредан захтев, орган врши 
упис промене у посебан бирачки списак, у року прописаном законом. 

Упутство о правном средству:  

Против решења којим је захтев странке за упис одбијен странка има право жалбе Министарству 
државне управе и локалне самоуправе у року од 24 часа од дана када је решење примила. 

Законски рок је: 24 сата од пријема захтева (члан 12. став 2. Закона о јединственом бирачком 
списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011)). 

Препоручени рок: 24 сата од пријема захтева. 

 


