
 На основу члана 21. Закона о референдуму и народној иницијативи 
(„Службени гласник РС”, број 111/21), 

 Републичка изборна комисија, на седници одржаној 2. децембра 2021. 
године, донела је 

Р О К О В Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

РЕПУБЛИЧКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ПОТВРЂИВАЊА АКТА О 
ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

РАСПИСАНОГ ЗА 16. ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ 

 1. Рокови за вршење радњи у поступку спровођења републичког 
референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, 
расписаног за 16. јануар 2022. године утврђени су: 

 - Одлуком о расписивању републичког референдума ради 
потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, 
број 115/21); 

 - Законом о референдуму и народној иницијативи; 

 - Упутством за одређивање гласачких места у поступку спровођења 
републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21); 

 - Упутством за предлагање и именовање чланова и заменика чланова 
гласачких одбора („Службени гласник РС”, број 113/21); 

 - Упутством за припрему и примопредају гласачког материјала 
(„Службени гласник РС”, број 113/21); 

 - Упутством за пријављивање за праћење рада органа за спровођење 
републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21); 

 - Упутством за обавештавање гласача о републичком референдуму 
(„Службени гласник РС”, број 113/21); 

 - Упутством за утврђивање резултата републичког референдума 
(„Службени гласник РС”, број 113/21); 

 - Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 
35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. 
закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11, 12/20 и 68/20), 

 - Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, 
бр. 104/09 и 99/11), 

 - Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21 и 90/21). 

 2. Одлука о расписивању републичког референдума ради 
потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије ступила је на снагу 
даном доношења, 30. новембра 2021. године. 

 Одлуком је одређено да ће се републички референдум одржати 16. 
јануара 2022. године. 
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3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи: 

Ред. 
број 

Радња Рок 

1. Органи за спровођење републичког референдума 

1.1. 

Образовање поткомисија у јединицама локалне 
самоуправе у којима на дан ступања на снагу 
одлуке о расписивању републичког референдума 
не постоји изборна комисија 

(члан 19. став 6. Закона о референдуму и народној 
иницијативи – ЗоРНИ) 

Најкасније 7. децембра 2021. 
године 

1.2. 

Достављање Републичкој изборној комисији 
списка овлашћених лица посланичких група за 
предлагање чланова гласачких одбора 

(члан 6. став 3. Упутства за предлагање и именовање 
чланова и заменика чланова гласачких одбора) 

Најкасније 31. 
децембра 2021. године 

1.3. 

Достављање поткомисији предлога за именовање 
чланова гласачких одбора 

(члан 22. став 9. ЗоРНИ и члан 6. став 1. Упутства за 
предлагање и именовање чланова и заменика чланова 
гласачких одбора) 

Најкасније 5. јануара 2022. 
године 

1.4. 

Достављање Републичкој изборној комисији 
предлога за именовање чланова гласачких одбора
у иностранству и унутар завода за извршење 
кривичних санкција 

(члан 6. став 6. Упутства за предлагање и именовање 
чланова и заменика чланова гласачког одбора) 

Најкасније 5. јануара 2022. 
године 

1.5. 

Достављање Републичкој изборној комисији 
обједињених предлога за чланове гласачких 
одбора  

(члан 8. став 1. Упутства за предлагање и именовање 
чланова и заменика чланова гласачког одбора) 

6. јануара 2022. године 

1.6. 

Именовање чланова гласачких одбора 

(члан 22. став 11. и члан 80. став 2. ЗоРНИ и члан 4. 
став 3. Упутства за предлагање и именовање чланова и 
заменика чланова гласачких одбора) 

Најкасније 8. јануара 2022. 
године 
 

1.7. 

Замена члана или заменика члана гласачког 
одбора у случају спречености или одсутности 

(члан 22. став 12. ЗоРНИ и члан 10. ст 1. и 3. Упутства 
за предлагање и именовање чланова и заменика 
чланова гласачких одбора) 

Најкасније 12. јануара 2022. 
године 
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Ред. 
број 

Радња Рок 

1.8. 

Замена члана гласачког одбора који не може да 
буде у саставу гласачког одбора због законских 
ограничења 

(члан 22. став 13. ЗоРНИ и члан 10. став 4. Упутства за 
предлагање и именовање чланова и заменика чланова 
гласачких одбора) 

Најкасније 16. јануара 2022. 
године у 7.00 часова 

2. Гласачка места 

2.1. 

Достављање поткомисији предлога 
општинских/градских управа за одређивање 
гласачких места 

(члан 3. став 1. Упутства за одређивање гласачких 
места у поступку спровођења републичког 
референдума) 

Најкасније 7. децембра 2021. 
године 

2.2. 

Одређивање гласачких места  

(члан 8. став 1. Упутства за одређивање гласачких 
места у поступку спровођења републичког 
референдума) 

Најкасније 10. децембра 
2021. године 

2.3. 

Достављање Републичкој изборној комисии 
предлога за одређивање гласачких места у 
иностранству и унутар завода за извршење 
кривичних санкција 

(члан 3. став 2. Упутства за одређивање гласачких 
места у поступку спровођења републичког 
референдума) 

Најкасније 23. децембра 
2021. године 

2.4. 

Одређивање на којим ће већ одређеним гласачким 
местима гласати гласачи који су на одслужењу 
војног рока, на војној вежби или на школовању у 
јединицама или установама Војске Србије 

(члан 73. став 2. Закона о избору народних посланика -
ЗоИНП и члан 3. став 5. Упутства за одређивање 
гласачких места у поступку спровођења републичког 
референдума) 

Најкасније 26. децембра 
2021. године 

 

2.5. 

Одређивање гласачких места у иностранству и у 
заводима за извршење кривичних санкција  

(члан 8. став 2. Упутства за одређивање гласачких 
места у поступку спровођења републичког 
референдума) 

Најкасније 26. децембра 
2021. године 

2.6. 

Оглашавање гласачких места у „Службеном 
гласнику Републике Србије” 

(члан 34. став 1. тачка 7. ЗоИНП и члан 9. став 2. 
Упутства за одређивање гласачких места у поступку 
спровођења републичког референдума) 

Најкасније 26. децембра 
2021. године 
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Ред. 
број 

Радња Рок 

2.7. 

Достављање Министарству државне управе и 
локалне самоуправе података од стране 
Министарства одбране о гласачима који ће се на 
дан одржавања републичког референдума 
налазити на одслужењу војног рока, на војној 
вежби или на школовању у јединицама или 
установама Војске Србије 

(члан 19. став 6. Закона о јединственом бирачком 
списку – ЗоЈБС и члан 3. став 3. Упутства за 
одређивање гласачких места у поступку спровођења 
републичког референдума) 

Најкасније 27. децембра 
2021. године 

3. Јединствени бирачки списак 

3.1. 

Излагање делова бирачког списка за подручја 
јединица локалне самоуправе 

(члан 14. ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за спровођење 
ЗоЈБС) 

Од 1. децембра 2021. године

3.2. 

Обавештавање гласача који имају боравиште у 
иностранству да могу поднети захтев да се у 
бирачки списак упише податак да ће на 
предстојећем републичком референдуму гласати у 
иностранству 

(члан 16. став 1. ЗоЈБС) 

Од 1. децембра 2021. године

3.3. 

Подношење захтева да се у бирачки списак упише 
податак да ће гласач гласати према месту 
боравишта у земљи (изабрано место гласања) 

(члан 15. ЗоЈБС) 

Најкасније 25. децембра 
2021. године 

3.4. 
Подношење захтева да се у бирачки списак упише 
податак да ће гласач гласати у иностранству 

(члан 16. став 1. ЗоЈБС) 

Најкасније 25. децембра 
2021. године 

3.5. 

Достављање података потребних за припремање 
посебних извода из бирачког списка о гласачима 
који су на одслужењу војног рока, на војној вежби 
или на школовању у јединицама или установама 
Војске Србије, односно о гласачима који су на 
извршењу кривичних санкција или у притвору 

(члан 19. став 6. ЗоЈБС) 

Најкасније 27. децембра 
2021. године 

3.6. 

Подношење захтева општинској/градској управи за 
упис у бирачки списак односно промену у 
бирачком списку 

(члан 5. став 1. и члан 14. став 1. ЗоЈБС) 

Најкасније 31. децембра 
2021. године 
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Ред. 
број 

Радња Рок 

3.7. 
Доношење решења о закључењу бирачког списка 
и утврђивању укупног броја гласача  

(члан 17. став 1. ЗоЈБС) 

31. децембра 2021. године 

3.8. 
Достављање решења о закључењу бирачког 
списка Републичкој изборној комисији 

(члан 17. став 2. ЗоЈБС) 

Најкасније 1. јануара 2022. 
године у 24.00 часа  

3.9. 
Објављивање у „Службеном гласнику РС” укупног 
броја гласача 

(члан 18. ЗоЈБС) 

Одмах по добијању решења 
о закључењу бирачког списка

3.10. 
Достављање Републичкој изборној комисији 
оверених извода из бирачког списка 

(члан 19. став 1. ЗоЈБС) 

Најкасније 2. јануара 2022. 
године у 24.00 часа 

3.11. 

Подношење захтева Министарству државне 
управе и локалне самоуправе за упис у бирачки 
списак односно промену у бирачком списку, по 
његовом закључењу 

(члан 5. став 1. и члан 10. став 1. ЗоЈБС) 

Од 1. до 12. јануара 2022. 
године у 24.00 часа 

3.12. 

Пријем у Републичкој изборној комисији решења 
Министарства државне управе и локалне 
самоуправе на којима се заснивају промене у 
бирачком списку по закључењу бирачког списка  

(члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

До 13. јануара 2022. године у 
24.00 часа 

3.13. 

Утврђивање и објављивање у „Службеном 
гласнику Републике Србије” коначног броја 
гласача у Републици Србији 

(члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

Одмах по уносу у изводе из 
бирачког списка или у 
посебне изводе из бирачког 
списка измена на основу 
решења о променама у 
бирачком списку, донетих по 
закључењу бирачког списка 

4. Посматрачи 

4.1. 

Подношење пријаве за праћење рада органа за 
спровођење републичког референдума – страни 
посматрачи 

(члан 5. став 1. и члан 6. став 1. Упутства за 
пријављивање за праћење рада органа за спровођење 
републичког референдума)  

Најкасније 5. јануара 2022. 
године 
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4.2. 

Подношење пријаве за праћење рада органа за 
спровођење републичког референдума – домаћи 
посматрачи 

(члан 2. став 1. и члан 3. став 1. Упутства за 
пријављивање за праћење рада органа за спровођење 
републичког референдума) 

Најкасније 10. јануара 2022. 
године 

4.3. 

Издавање овлашћења и легитимација 
посматрачима 

(члан 8. став 2. Упутства за пријављивање за праћење 
рада органа за спровођење републичког референдума)

У року од три дана од дана 
подношења пријаве, односно 
пријема мишљења 
Министарства спољних 
послова, ако пријава 
испуњава услове 

5. Спровођење републичког референдума 

5.1. 

Достављање обавештења гласачима о дану и 
времену одржавања републичког референдума 

(члан 54. став 1. ЗоИНП и члан 4. став 3. Упутства за 
обавештавање гласача о републичком референдуму) 

Најкасније 10. јануара 2022. 
године 

5.2. 

Предаја гласачког материјала гласачким одборима 
у иностранству  

(члан 6. став 1. Упутства за припрему и примопредају 
гласачког материјала) 

Најкаснија 10. јануара 2022. 
године 

5.3. 

Предаја гласачког материјала поткомисијама пре 
гласања 

(члан 4. став 1. Упутства за припрему и примопредају 
гласачког материјала) 

Најкасније 11. јануара 2022. 
године 

5.4. 
Предаја гласачког материјала гласачким одборима 

(члан 62. став 2. ЗоИНП и члан 5. став 1. Упутства за 
припрему и примопредају гласачког материјала) 

Најкасније 13. јануара 2022. 
године 

5.5. 

Отварање гласачких места и гласање 

(тачка 2. Одлуке о расписивању републичког 
референдума ради потврђивања Акта о промени 
Устава Републике Србије) 

16. јануара 2022. године 
од 7.00 до 20.00 часова 

6. Утврђивање и објављивање резултата републичког референдума 

6.1. 

Утврђивање резултата гласања на гласачком 
месту и достављање гласачког материјала 
поткомисији 

(члан 40. став 7. ЗоРНИ и члан 16. став 1. Упутства за 
утврђивање резултата републичког референдума) 

Најкасније 17. јануара 2022. 
године у 8.00 часова 
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6.2. 

Утврђивање извештаја о резултатима гласања на 
гласачким местима у јединици локалне 
самоуправе  

(члан 41. став 2. ЗоРНИ и члан 24. став 1. Упутства за 
утврђивање резултата републичког референдума) 

Најкасније 18. јануара 2022. 
године у 20.00 часова 

6.3. 

Достављање Републичкој изборној комисији 
извештаја о резултатима гласања на гласачким 
местима у јединици локалне самоуправе  

(члан 41. став 2. ЗоРНИ и члан 24. став 1. Упутства за 
утврђивање резултата републичког референдума) 

У року од 24 сата од 
утврђивања извештаја о 
резултатима гласања 

6.4. 

Утврђивање и објављивање укупних резултата 
републичког референдума  

(члан 41. став 1. ЗоРНИ и члан 29. став 1. Упутства за 
утврђивање резултата републичког референдума) 

У року од 48 часова од 
добијања извештаја свих 
поткомисија о утврђивању 
резултата гласања 

7. Заштита права 

7.1. 

Подношење приговора против решења којим је 
одбијен или одбачен предлог за именовање члана, 
односно заменика члана гласачког одбора, од 
стране подносиоца предлога 

(члан 23. став 1. ЗоРНИ) 

У року од 48 часова од 
доношења решења 

7.2. 

Подношење приговора против решења о 
именовању гласачког одбора, од стране 
подносиоца предлога 

(члан 23. став 2. ЗоРНИ) 

У року од 48 часова од 
доношења решења 

7.3. 
Подношење приговора гласача 

(члан 71. став 1. ЗоРНИ) 

У року од 48 часова од од 
затварања гласачког места 
на коме је гласач уписан у 
извод из бирачког списка  

7.4. 
Подношење приговора народног посланика  

(члан 71. став 2. ЗоРНИ) 

У року од 48 часова од 
тренутка кад је донета 
одлука, односно извршена 
радња или учињен пропуст 
Републичке изборне 
комисије, гласачког одбора 
или поткомисије 

7.5. 
Одлучивање и достављање решења по приговору 

(члан 71. став 5. ЗоРНИ) 

У року од 96 часова од 
подношења приговора 
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7.6. 
Подношење жалбе Управном суду што у 
прописаном року није донета одлука о приговору  

(члан 71. став 7. ЗоРНИ) 

У року од 48 часова од часа 
када је требало да буде 
донета одлука о приговору 

7.7. 
Жалба Управном суду против решења Републичке 
изборне комисије по приговору  

(члан 73. став 1. ЗоРНИ) 

У року од 96 часова од 
пријема решења 

7.8. 
Доношење одлуке по жалби 

(члан 73. став 2. ЗоРНИ) 

У року од 96 часова од 
пријема жалбе са списима 

8. Извештавање Народне скупштине 

8.1. 
Подношење извештаја Народној скупштини о 
спроведеном републичком референдуму 

(члан 34. став 1. тачка 16. ЗоИНП) 

Одмах по утврђивању 
укупних резултата 
референдума 

 4. Овај роковник објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

02 Број 014-117/21 

У Београду, 2. децембра 2021. године 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  

ПРЕДСЕДНИК 

Владимир Димитријевић 

 


