
Поштовани суграђани, 

држављани Републике Србије који живите и радите у републици Аустрији, 

 

Председник Републике Србије господин Александар Вучић, сходно члану 109. става 6. 

Устава Републике Србије донео је  4. марта 2020.године 

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА 

 ЗА  

НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Избори ће се одржати у недељу, 26. априла 2020. године. 

 

Обавештавамо вас да сви пунолетни грађани, држављани Републике Србије, који се 

налазе у Републици Аустрији, а који желе да гласају, могу то да учине само уколико се до 

суботе, 4. априла 2020. године пријаве за гласање у иностранству и то дипломатско-

конзуларном представништву ( Беч, односно Салцбург) у којем намеравају да гласају или 

општинској, односно градској управи по месту пребивалишта у земљи. 

 Неопходно је попунити Захтев за упис у бирачки списак података, да ће бирач 

гласати у иностранству, без обзира да ли су грађани – бирачи раније гласали у 

иностранству. 

На изборима могу да гласају сви пунолетни држављани Републике Србије. Да би се 

то право остварило држављани Републике Србије могу на основу Јединственог матичног 

броја грађана (ЈМБГ) електронски проверити да ли су уписани у Јединствени бирачки 

списак, преко сајта Министарства државнеу управу и локалну самоуправу Републике 

Србије (МДУЛС) односно селдећег линка: https://upit.birackispisak.gov.rs  

а) уколико је лице уписано у Јединствен бирачки списак у Републици Србији, онда 

се дипломатско-конзуларном представништву подноси само Захтев за упис у бирачки 

списак података у иностранству; 

б) уколико лице није уписано у Јединствен бирачки списак у Републици Србији, онда 

подноси два захтева: 

- Захтев за упис у Јединствен бирачки списак и 

- Захтев за упис у бирачки списак података у иностранству. 

 

Попуњен захтев, уз копију важећег личног документа Републике Србије (пасоша, 

личне карте ли возачке дозволе са уписаним ЈМБГ) потребно је доставити факсом (01/544 

 75 95), или  лично у просторијама Конзуларног одељења Амбасаде Републике Србије у 

Бечу,сваког радног дана, од 09:00-15:30 часова, а средом и од 15:00 до 18:00 часова., 

односно електронским путем (.izbori.bec2020@mfa.rs) или поштом на адресу:Botschaft der 

Republik Serbien,Konsularabteilung,Gumpendorferstraße 83-85;A-1060 Wien 

 

                                    Амбасада Републике Србије у Републици Аустрији, 

5. март 2020. године 
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