
 На основу члана 34. Закона 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 и 36/11), 

 Републичка изборна комисија, на седници одржаној 20. децембра 
2019. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ПРОЦЕНИ ПРИСТУПАЧНОСТИ БИРАЧКИХ МЕСТА 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 1. Овом одлуком уређује се начин процене приступачности бирачких 
места у Републици Србији (у даљем тексту: процена приступачности). 

 2. Процена приступачности обухвата: прикупљање података о 
приступачности бирачких места односно објеката у којима се бирачка места 
налазе, анализу прикупљених података и утврђивање односно предлагање 
мера за унапређење. 

 3. Циљ процене приступачности је побољшање услова под којима 
бирачи остварују своје изборно право на бирачким местима, са посебним 
освртом на унапређење положаја особа са инвалидитетом у изборном поступку. 

 4. Процена приступачности врши се уз помоћ упитника за процену 
приступачности, који је саставни део ове одлуке. 

 5. Процену приступачности врше општинске/градске управе односно 
управе градских општина града Београда. 

 6. По завршеној процени приступачности свих бирачких места, 
општинске/градске управе односно управе градских општина града Београда 
подносе Републичкој изборној комисији извештај о извршеној процени 
приступачности, који садржи податке прикупљене према упитнику из тачке 4. 
ове одлуке, са њиховом анализом и предлогом мера за унапређење 
приступачности. 

 7. Процена приступачности се врши на сваке две године. 

 8. Прву процену приступачности у складу са одредбама ове одлуке 
општинске/градске управе и управе градских општина града Београда извршиће 
у року до месец дана од ступања на снагу ове одлуке, са роком за доставу 
извештаја о извршеној процени приступачности до 1. фебруара 2020. године. 

 9. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се на веб 
презентацији Републичке изборне комисије и доставља свим 
општинским/градским управама односно управама градских општина града 
Београда. 

02 Број:013-99/19 
У Београду, 20. децембра 2019. године 
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