
 
 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, 3. АПРИЛ 2022.г. – ОСТВАРИВАЊЕ БИРАЧКОГ ПРАВА НА 
МАЛТИ 

 

 
Председник Републике Србије Александар Вучић је донео одлику о расписивању избора за 

народне посланике Народне скупштине, који ће бити одржани 3. априла 2022. године. 
 
Пунолетни држављани Р. Србије, који привремено бораве или имају регулисано боравиште 
на јурисдикционом подручју Амбасаде Р. Србије у Риму (Регије Тоскана, Марке, Умбрија, 
Лацио, Абруцо, Молизе, Кампања, Пуља, Базиликата, Калабрија, Сицилија, Сардинија), 
могу преко Амбасаде у Риму, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог 
бирачког списка, односно до поноћи 12. марта 2022. године, да поднесу захтев да се у 
јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне 
посланике Народне скупштине гласати у иностранству.  
 
Захтев се може поднети најкасније до поноћи 12. марта 2022. године, лично у просторијама 
Амбасаде (сваког радног дана од 9,00 до 12,00 часова), поштом или електронским путем 
(мејлом). Уз захтев (уредно попуњен и потписан) је потребно приложити копију важећег 
личног документа издатог од надлежног органа Р. Србије (прва страна пасоша или обе 
стране личне карте). Молимо да захтев за гласање поднесете благовремено. 
 
У иностранству могу гласати бирачи који су у Р. Србији уписани у јединствени бирачки 
списак. Увид у јединствени бирачки списак, ради провере уписа, може се извршити на 
линку Министарства државне управе и локалне самоуправе: http://upit.birackispisak.gov.rs/ 
 
Уколико је лице уписано у Јединствени бирачки списак подноси копију важећег личног 
документа и Захтев за упис у бирачки списак податка да ће бирач гласати у иностранству: 

- Захтев за упис у бирачки списак податка да ће бирач гласати у иностранству  
 

Уколико лице није уписано у Јединствени бирачки списак, истовремено са важећим личним 
документом и захтевом за пријаву гласања у иностранству, треба да поднесе и захтев за 
упис у јединствени бирачки списак: 

- Захтев за упис у Јединствени бирачки списак у Републици Србији  
- Захтев за упис у бирачки списак податка да ће бирач гласати у иностранству  

 
НАПОМИЊЕМО ДА ЈЕ, СХОДНО ПРОПИСИМА, НЕОПХОДНО ПОДНЕТИ НОВУ ПРИЈАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ, 
БЕЗ ОБЗИРА ДА ЛИ ЈЕ БИРАЧ ПРЕТХОДНО ПОДНОСИО ЗАХТЕВ ЗА ГЛАСАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ. 
 

Валета: Europa Centre, Level 3, Office 18/a, Triq Sant` Anna 58, Floriаna, FRN,1400 Malta 
Е-mail:    srb.office.valletta@gmail.com 
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