
Закон о бирачким списковима

Закон је објављен у "Службеном листу ЦГ", бр.
40/2008. Види: чл. 114. Закона - 40/2011-1.

Члан 1

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција држављана Црне Горе који
имају бирачко право и служи само за изборе.

Упис у бирачки списак је услов за остваривање бирачког права.

Члан 2

Бирачки списак води се по службеној дужности.

Бирачки  списак  је  јединствен,  сталан  и  редовно  се  ажурира,  а  посебно  након
расписивања избора.

Члан 3

Бирачки списак води се за подручје локалне самоуправе, по бирачким мјестима.

Бирач може бити уписан у бирачки списак само једном, у бирачки списак само једне
јединице локалне самоуправе и на једном бирачком мјесту.

Бирачки списак води орган локалне управе, а за његову тачност и ажурност одговоран
је носилац извршне функције у јединици локалне самоуправе.
+ Судска пракса

Члан 4

Бирачки  спискови  из  члана  3  став  1  овог  закона  обједињавају  се  у  јединствени
бирачки списак (централни), који води надлежни орган државне управе.

Вођење  централног  бирачког  списка  обухвата:  анализу  бирачких  спискова,
утврђивање евентуалних недостатака и обавјештавање надлежних органа и предузимање
техничких и других радњи у циљу тачности и ажурности бирачких спискова.

За  вођење  централног  бирачког  списка  одговоран  је  старјешина  надлежног  органа
државне управе.

Члан 5
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Бирачки спискови из чл. 3 и 4 овог закона воде се примјеном компјутерске обраде
података, по јединственом програму који израђује надлежни орган државне управе.

Садржај и  начин  коришћења јединственог  програма  компјутерске  обраде  података,
вођења,  исправљања,  закључивања,  преписивања  и  излагања  бирачког  списка,  као  и
друга питања од значаја за потпуно, тачно и ажурно вођење бирачког списка уређује
министарство надлежно за послове управе.

Члан 6

У  бирачки  списак  уписује  се  држављанин  који  има  бирачко  право  или  на  дан
одржавања  избора  стиче  бирачко  право  (у  даљем  тексту:  бирач),  према  мјесту
пребивалишта.

Бирач који се  налази на  одслужењу војног  рока,  војној вјежби,  у  притвору или на
издржавању казне затвора уписује се у бирачки списак према последњем пребивалишту.

Бирач који је лишен пословне способности не може се уписати у бирачки списак, а
ако је уписан брише се из њега.
+ Судска пракса

Члан 7

Промјена у бирачком списку (упис, брисање, измјена, допуна или исправка) врши се
по службеној дужности или на захтјев бирача.

У случају када је бирач подносилац захтјева за промјену у бирачком списку, органу
који  води  бирачки  списак  мора  доставити  доказ  да  је  брисан  из  бирачког  списка
општине из које је одјавио пребивалиште.

Промјена у бирачком списку врши се на основу података из матичних књига, других
службених евиденција  и  јавних исправа, односно података  или исправа  које  достави
подносилац захтјева из става 1 овог члана.

Органи  који  воде  одговарајуће  службене  евиденције  о  грађанима  дужни  су  да
органима  надлежним  за  вођење  бирачких  спискова  доставе  податке  који  утичу  на
тачност и ажурност вођења бирачких спискова у року од седам дана од дана насталих
промјена.
+ Судска пракса

Члан 8

У бирачки списак уписује се јединствени редни број слога под којим је извршен упис
у бирачки списак, име и презиме, датум и мјесто рођења, држављанство, пол, адреса,
датум пријаве последњег пребивалишта и јединствени матични број бирача.

Изузетно,  уколико бирачу  није  одређен матични  број,  уписује  се  регистарски  број
личне  карте,  а  уколико  се  бирачу  не  може  утврдити  датум  пријаве  последњег
пребивалишта, уписује се датум издавања личне карте.

За лица која бирачко право стичу на дан одржавања избора уписује се датум пријаве
последњег  пребивалишта  једног  од  родитеља  или  старатеља,  уколико  се  не  може
утврдити датум пријаве последњег пребивалишта на начин утврђен у ставу 2 овог члана.
+ Судска пракса

Члан 9
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У року од три дана од дана расписивања избора, орган надлежан за вођење бирачког
списка, путем медија, оглашава бирачки списак, уз обавјештење да се може извршити
увид и тражити промјена у њему.

Члан 10

Орган надлежан за  вођење  централног  бирачког  списка  дужан је  да,  у  року од 48
часова од дана расписивања избора, јавно објави у дневном листу "Побједа" нумерички
табеларни приказ података о промјенама насталим у бирачком списку у цјелини и по
јединицама  локалне  самоуправе  у  односу  на  бирачки  списак  по  коме  су  одржани
претходни избори, с тим да приказ мора садржати и податке о лицима која су изгубила
бирачко  право:  смрћу,  престанком  црногорског  држављанстава  или  одузимањем
пословне способности и лицима која су промијенила пребивалиште-адресу.

Податке из става 1 овог члана орган надлежан за вођење централног бирачког списка
јавно објављује у року од 48 часова од дана закључења бирачког списка из члана 12 овог
закона, као и у року од 48 часова од дана коначног закључења бирачког списка из члана
13 овог закона.

Орган  надлежан  за  вођење  централног  бирачког  списка  дужан  је  парламентарној
странци и подносиоцу потврђене изборне листе, на њихов захтјев, доставити све податке
о бирачима на које се промјене из ст. 1 и 2 овог члана односе, под условом да захтјев
поднесу најкасније 48 часова од дана јавног објављивања.

Садржину нумеричког табеларног приказа података из става 1 овог члана прописује
министарство надлежно за послове управе.

Члан 11

Захтјев  за  промјену  у  бирачком  списку  подноси  се  органу  надлежном  за  вођење
бирачког списка.

О захтјеву из става 1 овог члана надлежни орган одлучује у року од 48 часова од дана
пријема захтјева.

Против одлуке из става 2 овог члана може се изјавити жалба главном администратору,
у року од 48 часова од часа достављања.

О жалби из става 3 овог члана главни администратор одлучује у року од 48 часова.

Против одлуке из става 4 овог члана може се покренути управни спор у року од 48
сати од часа достављања.

Суд у управном спору одлучује у року од 24 часа од часа пријема тужбе.
+ Судска пракса

Члан 12

Бирачки списак се закључује најкасније 25 дана прије дана одређеног за одржавање
избора,  рјешењем  које  обавезно  садржи  укупан  број  уписаних  бирача  и  датум
закључивања бирачког списка.

Рјешење о закључивању бирачког списка доставља се општинској изборној комисији
најкасније у року од 24 часа од часа доношења рјешења.

Општинска изборна комисија, у року од 24 часа од часа пријема рјешења, доставља
Државној  изборној  комисији  податке  о  укупном  броју  бирача  у  јединици  локалне
самоуправе.
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Државна  изборна  комисија,  у  року  од  24  часа  од  часа  пријема  података,  јавно
објављује  број бирача  у цјелини,  по  јединицама  локалне  самоуправе  и  по  бирачким
мјестима.

Члан 13

По закључењу бирачког  списка,  промјене  у њему могу се  вршити само на  основу
одлуке  главног  администратора,  односно  Суда  у  управном спору,  најкасније  10  дана
прије дана одређеног за одржавање избора.

Државна изборна комисија објављује укупан број бирача у цјелини и по јединицама
локалне самоуправе и бирачким мјестима у року од 48 часова од истека рока из става 1
овог члана.

Члан 14

Орган надлежан за вођење бирачког списка, по истеку рока из члана 13 став 2 овог
закона, саставља овјерени извод из бирачког списка за свако бирачко мјесто и доставља
га општинској изборној комисији и подносиоцу потврђене изборне листе.

Извод из бирачког списка, поред података из члана 8 став 1 овог закона, садржи: назив
органа који га је сачинио, датум сачињавања и ознаку бирачког мјеста за које је извод
сачињен.

Члан 15

Орган надлежан за вођење централног бирачког списка дужан је да парламентарној
странци и подносиоцу потврђене изборне листе, на њихов захтјев, достави компјутерски
обрађен бирачки списак, на  одговарајућем медију, са  подацима  које  садржи извод из
бирачког  списка  у  року  од  48  часова  од  дана  пријема  захтјева  и  да  му  омогући
прикључење путем компјутерске везе, са посебно заштићеном и издвојеном базом свих
података централног бирачког списка.

Саставни  дио  компјутерски  обрађеног  списка  је  програмско  рјешење  за  праћење
промјене података о бирачима.

Орган  из  става  1  овог  члана  дужан  је  да  парламентарној  странци  и  подносиоцу
потврђене изборне листе, на  њихов захтјев, омогући прикључење путем компјутерске
везе,  са посебно заштићеном и издвојеном базом свих података  централног  бирачког
списка, у времену од дана расписивања избора до коначног закључења бирачког списка
из члана 13 овог закона.

Орган  надлежан  за  вођење  централног  бирачког  списка  дневно  ажурира  податке
централног  бирачког  списка  из  става  3  овог  члана  и  не  сноси  одговорност  за
неовлашћено извршене промјене  у посебно заштићеној и  издвојеној бази података са
којом је успостављена компјутерска веза.

Одредбе  ст.  3  и  4  овог  члана  не  односе  се  на  основну  базу  података  централног
бирачког списка.

Члан 16

Надлежни  органи  дужни  су  да  издају  јавне  исправе  неопходне  за  остваривање
бирачког права, најкасније наредног дана од подношења захтјева за њихово издавање.

Рок из става 1 овог члана односи се на захтјеве који се поднесу од дана објављивања

Закон о бирачким списковима http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main//Fi...

4 of 13 6.9.2012 12:06



бирачког списка до дана одржавања избора.

Члан 17

Надлежни  орган  дужан  је  да  овлашћеном  представнику  парламентарне  странке  и
потврђене изборне листе омогући увид у бирачки списак и службену документацију на
основу које се врши промјена у бирачком списку (документација: држављанства, личних
карата  грађана,  одјаве  и  пријаве  мјеста  пребивалишта,  матичног  броја  грађанина,
пословне способности, матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих и др.).

Увид се врши у службеним просторијама органа код којих се службена документација
налази.

Члан 18

Надлежни орган дужан је да парламентарној станци и подносиоцу потврђене изборне
листе,  на  њихов захтјев,  достави  податке  који  утичу  на  тачност и  ажурност вођења
бирачког списка, у року од 48 часова од дана пријема захтјева.

Члан 19

Инспекцијски  надзор  над  примјеном  прописа  којима  се  уређује  вођење  бирачких
спискова врши министарство надлежно за послове управе.

По  представци  бирача,  парламентарне  странке  и  подносиоца  потврђене  изборне
листе,  министарство  надлежно  за  послове  управе  дужно  је  да  изврши инспекцијску
контролу, у року од 24 часа од пријема представке.

Примјерак записника о извршеној инспекцијској контроли и примјерак акта којим се
надлежном  органу  наређује  предузимање  одређених  мјера  и  радњи,  министарство
надлежно за послове управе дужно је доставити подносиоцу представке, у року од 48
часова од дана извршене инспекцијске контроле.

Члан 20

Скупштина Црне Горе и скупштина јединице  локалне самоуправе може  образовати
комисију за праћење примјене овог закона.

Број чланова комисије је  пропорционалан броју посланика, односно одборника које
странка има.

Члан 21

Казном затвора до једне године казниће се за кривично дјело:

1) ко податке о личности, који се прикупљају, обрађују и користе за бирачки списак,
неовлашћено прибави или употријеби у сврху за коју нијесу намијењени;

2) ко да нетачне податке о пребивалишту и бирачком праву за себе или другог;

3) ко неовлашћено избрише, измијени, оштети, прикрије или на други начин учини
неупотребљивим рачунарски податак бирачког списка или програм бирачког списка;

4) ко се,  кршећи мјере  заштите, неовлашћено прикључи у рачунар или рачунарску
мрежу бирачког списка.
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Члан 22

Новчаном казном од 300 еура до 2.000 еура казниће се за прекршај:

1)  одговорно  лице  којем  је  повјерено  вођење  бирачког  списка,  ако  не  обезбиједи
њихову тачност и ажурност;

2)  носилац  извршне  функције  у  јединици  локалне  самоуправе  и  одговорно  лице
органа локалне управе, ако не врши контролу тачности и ажурности вођења бирачких
спискова;

3)  одговорно  лице  у  органу  надлежном  за  бирачки  списак,  уколико  црногорском
држављанину не омогући увид у бирачки списак;

4)  ко  упис,  брисање,  измјену  или  допуну  бирачког  списка  изврши  без  рјешења
надлежног органа;

5) одговорно лице у органу надлежном за вођење централног бирачког списка, ако
парламентарној странци и подносиоцу потврђене изборне листе не достави податке из
члана 14 овог закона.
+ Види:
чл. 114. Закона - 40/2011-1.

Члан 23

Министарство надлежно за послове управе дужно је да,  у року од 15 дана од дана
ступања на снагу овог закона, донесе прописе за извршавање овог закона.

Надлежни орган локалне управе и надлежни државни органи дужни су да бирачке
спискове  ускладе  са  овим законом у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог
закона.
+ Судска пракса

Члан 24

Надлежни орган дужан је чувати закључени бирачки списак најмање пет година од
дана закључивања.

Члан 25

Ступањем  на  снагу  овог  закона  престаје  да  важи  Закон  о  бирачким  списковима
("Службени лист РЦГ", бр. 14/00 и 18/00).

Члан 26

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Црне
Горе".

 

ОСНОВНИ ТЕКСТ

На основу члана 95 тачке 3 Устава Црне Горе доносим
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Указ о проглашењу Закона о бирачким
списковима

Проглашавам Закон о бирачким списковима, који је донијела Скупштина Црне Горе,
на шестој сједници првог редовног засиједања у 2008. години, дана 19. јуна 2008. године.

Број: 01-1365/2

Подгорица, 24. јун 2008. године

Предсједник Црне Горе,

Филип Вујановић, с.р.

Закон о бирачким списковима

Закон је објављен у "Службеном листу ЦГ", бр.
40/2008 од 27.6.2008. године.

Члан 1

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција држављана Црне Горе који
имају бирачко право и служи само за изборе.

Упис у бирачки списак је услов за остваривање бирачког права.

Члан 2

Бирачки списак води се по службеној дужности.

Бирачки  списак  је  јединствен,  сталан  и  редовно  се  ажурира,  а  посебно  након
расписивања избора.

Члан 3

Бирачки списак води се за подручје локалне самоуправе, по бирачким мјестима.

Бирач може бити уписан у бирачки списак само једном, у бирачки списак само једне

Закон о бирачким списковима http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main//Fi...

7 of 13 6.9.2012 12:06



јединице локалне самоуправе и на једном бирачком мјесту.

Бирачки списак води орган локалне управе, а за његову тачност и ажурност одговоран
је носилац извршне функције у јединици локалне самоуправе.
+ Судска пракса

Члан 4

Бирачки  спискови  из  члана  3  став  1  овог  закона  обједињавају  се  у  јединствени
бирачки списак (централни), који води надлежни орган државне управе.

Вођење  централног  бирачког  списка  обухвата:  анализу  бирачких  спискова,
утврђивање евентуалних недостатака и обавјештавање надлежних органа и предузимање
техничких и других радњи у циљу тачности и ажурности бирачких спискова.

За  вођење  централног  бирачког  списка  одговоран  је  старјешина  надлежног  органа
државне управе.

Члан 5

Бирачки спискови из чл. 3 и 4 овог закона воде се примјеном компјутерске обраде
података, по јединственом програму који израђује надлежни орган државне управе.

Садржај и  начин  коришћења јединственог  програма  компјутерске  обраде  података,
вођења,  исправљања,  закључивања,  преписивања  и  излагања  бирачког  списка,  као  и
друга питања од значаја за потпуно, тачно и ажурно вођење бирачког списка уређује
министарство надлежно за послове управе.

Члан 6

У  бирачки  списак  уписује  се  држављанин  који  има  бирачко  право  или  на  дан
одржавања  избора  стиче  бирачко  право  (у  даљем  тексту:  бирач),  према  мјесту
пребивалишта.

Бирач који се  налази на  одслужењу војног  рока,  војној вјежби,  у  притвору или на
издржавању казне затвора уписује се у бирачки списак према последњем пребивалишту.

Бирач који је лишен пословне способности не може се уписати у бирачки списак, а
ако је уписан брише се из њега.
+ Судска пракса

Члан 7

Промјена у бирачком списку (упис, брисање, измјена, допуна или исправка) врши се
по службеној дужности или на захтјев бирача.

У случају када је бирач подносилац захтјева за промјену у бирачком списку, органу
који  води  бирачки  списак  мора  доставити  доказ  да  је  брисан  из  бирачког  списка
општине из које је одјавио пребивалиште.

Промјена у бирачком списку врши се на основу података из матичних књига, других
службених евиденција  и  јавних исправа, односно података  или исправа  које  достави
подносилац захтјева из става 1 овог члана.

Органи  који  воде  одговарајуће  службене  евиденције  о  грађанима  дужни  су  да
органима  надлежним  за  вођење  бирачких  спискова  доставе  податке  који  утичу  на
тачност и ажурност вођења бирачких спискова у року од седам дана од дана насталих
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промјена.
+ Судска пракса

Члан 8

У бирачки списак уписује се јединствени редни број слога под којим је извршен упис
у бирачки списак, име и презиме, датум и мјесто рођења, држављанство, пол, адреса,
датум пријаве последњег пребивалишта и јединствени матични број бирача.

Изузетно,  уколико бирачу  није  одређен матични  број,  уписује  се  регистарски  број
личне  карте,  а  уколико  се  бирачу  не  може  утврдити  датум  пријаве  последњег
пребивалишта, уписује се датум издавања личне карте.

За лица која бирачко право стичу на дан одржавања избора уписује се датум пријаве
последњег  пребивалишта  једног  од  родитеља  или  старатеља,  уколико  се  не  може
утврдити датум пријаве последњег пребивалишта на начин утврђен у ставу 2 овог члана.
+ Судска пракса

Члан 9

У року од три дана од дана расписивања избора, орган надлежан за вођење бирачког
списка, путем медија, оглашава бирачки списак, уз обавјештење да се може извршити
увид и тражити промјена у њему.

Члан 10

Орган надлежан за  вођење  централног  бирачког  списка  дужан је  да,  у  року од 48
часова од дана расписивања избора, јавно објави у дневном листу "Побједа" нумерички
табеларни приказ података о промјенама насталим у бирачком списку у цјелини и по
јединицама  локалне  самоуправе  у  односу  на  бирачки  списак  по  коме  су  одржани
претходни избори, с тим да приказ мора садржати и податке о лицима која су изгубила
бирачко  право:  смрћу,  престанком  црногорског  држављанстава  или  одузимањем
пословне способности и лицима која су промијенила пребивалиште-адресу.

Податке из става 1 овог члана орган надлежан за вођење централног бирачког списка
јавно објављује у року од 48 часова од дана закључења бирачког списка из члана 12 овог
закона, као и у року од 48 часова од дана коначног закључења бирачког списка из члана
13 овог закона.

Орган  надлежан  за  вођење  централног  бирачког  списка  дужан  је  парламентарној
странци и подносиоцу потврђене изборне листе, на њихов захтјев, доставити све податке
о бирачима на које се промјене из ст. 1 и 2 овог члана односе, под условом да захтјев
поднесу најкасније 48 часова од дана јавног објављивања.

Садржину нумеричког табеларног приказа података из става 1 овог члана прописује
министарство надлежно за послове управе.

Члан 11

Захтјев  за  промјену  у  бирачком  списку  подноси  се  органу  надлежном  за  вођење
бирачког списка.

О захтјеву из става 1 овог члана надлежни орган одлучује у року од 48 часова од дана
пријема захтјева.

Против одлуке из става 2 овог члана може се изјавити жалба главном администратору,
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у року од 48 часова од часа достављања.

О жалби из става 3 овог члана главни администратор одлучује у року од 48 часова.

Против одлуке из става 4 овог члана може се покренути управни спор у року од 48
сати од часа достављања.

Суд у управном спору одлучује у року од 24 часа од часа пријема тужбе.
+ Судска пракса

Члан 12

Бирачки списак се закључује најкасније 25 дана прије дана одређеног за одржавање
избора,  рјешењем  које  обавезно  садржи  укупан  број  уписаних  бирача  и  датум
закључивања бирачког списка.

Рјешење о закључивању бирачког списка доставља се општинској изборној комисији
најкасније у року од 24 часа од часа доношења рјешења.

Општинска изборна комисија, у року од 24 часа од часа пријема рјешења, доставља
Државној  изборној  комисији  податке  о  укупном  броју  бирача  у  јединици  локалне
самоуправе.

Државна  изборна  комисија,  у  року  од  24  часа  од  часа  пријема  података,  јавно
објављује  број бирача  у цјелини,  по  јединицама  локалне  самоуправе  и  по  бирачким
мјестима.

Члан 13

По закључењу бирачког  списка,  промјене  у њему могу се  вршити само на  основу
одлуке  главног  администратора,  односно  Суда  у  управном спору,  најкасније  10  дана
прије дана одређеног за одржавање избора.

Државна изборна комисија објављује укупан број бирача у цјелини и по јединицама
локалне самоуправе и бирачким мјестима у року од 48 часова од истека рока из става 1
овог члана.

Члан 14

Орган надлежан за вођење бирачког списка, по истеку рока из члана 13 став 2 овог
закона, саставља овјерени извод из бирачког списка за свако бирачко мјесто и доставља
га општинској изборној комисији и подносиоцу потврђене изборне листе.

Извод из бирачког списка, поред података из члана 8 став 1 овог закона, садржи: назив
органа који га је сачинио, датум сачињавања и ознаку бирачког мјеста за које је извод
сачињен.

Члан 15

Орган надлежан за вођење централног бирачког списка дужан је да парламентарној
странци и подносиоцу потврђене изборне листе, на њихов захтјев, достави компјутерски
обрађен бирачки списак, на  одговарајућем медију, са  подацима  које  садржи извод из
бирачког  списка  у  року  од  48  часова  од  дана  пријема  захтјева  и  да  му  омогући
прикључење путем компјутерске везе, са посебно заштићеном и издвојеном базом свих
података централног бирачког списка.

Саставни  дио  компјутерски  обрађеног  списка  је  програмско  рјешење  за  праћење
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промјене података о бирачима.

Орган  из  става  1  овог  члана  дужан  је  да  парламентарној  странци  и  подносиоцу
потврђене изборне листе, на  њихов захтјев, омогући прикључење путем компјутерске
везе,  са посебно заштићеном и издвојеном базом свих података  централног  бирачког
списка, у времену од дана расписивања избора до коначног закључења бирачког списка
из члана 13 овог закона.

Орган  надлежан  за  вођење  централног  бирачког  списка  дневно  ажурира  податке
централног  бирачког  списка  из  става  3  овог  члана  и  не  сноси  одговорност  за
неовлашћено извршене промјене  у посебно заштићеној и  издвојеној бази података са
којом је успостављена компјутерска веза.

Одредбе  ст.  3  и  4  овог  члана  не  односе  се  на  основну  базу  података  централног
бирачког списка.

Члан 16

Надлежни  органи  дужни  су  да  издају  јавне  исправе  неопходне  за  остваривање
бирачког права, најкасније наредног дана од подношења захтјева за њихово издавање.

Рок из става 1 овог члана односи се на захтјеве који се поднесу од дана објављивања
бирачког списка до дана одржавања избора.

Члан 17

Надлежни  орган  дужан  је  да  овлашћеном  представнику  парламентарне  странке  и
потврђене изборне листе омогући увид у бирачки списак и службену документацију на
основу које се врши промјена у бирачком списку (документација: држављанства, личних
карата  грађана,  одјаве  и  пријаве  мјеста  пребивалишта,  матичног  броја  грађанина,
пословне способности, матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих и др.).

Увид се врши у службеним просторијама органа код којих се службена документација
налази.

Члан 18

Надлежни орган дужан је да парламентарној станци и подносиоцу потврђене изборне
листе,  на  њихов захтјев,  достави  податке  који  утичу  на  тачност и  ажурност вођења
бирачког списка, у року од 48 часова од дана пријема захтјева.

Члан 19

Инспекцијски  надзор  над  примјеном  прописа  којима  се  уређује  вођење  бирачких
спискова врши министарство надлежно за послове управе.

По  представци  бирача,  парламентарне  странке  и  подносиоца  потврђене  изборне
листе,  министарство  надлежно  за  послове  управе  дужно  је  да  изврши инспекцијску
контролу, у року од 24 часа од пријема представке.

Примјерак записника о извршеној инспекцијској контроли и примјерак акта којим се
надлежном  органу  наређује  предузимање  одређених  мјера  и  радњи,  министарство
надлежно за послове управе дужно је доставити подносиоцу представке, у року од 48
часова од дана извршене инспекцијске контроле.

Члан 20
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Скупштина Црне Горе и скупштина јединице  локалне самоуправе може  образовати
комисију за праћење примјене овог закона.

Број чланова комисије је  пропорционалан броју посланика, односно одборника које
странка има.

Члан 21

Казном затвора до једне године казниће се за кривично дјело:

1) ко податке о личности, који се прикупљају, обрађују и користе за бирачки списак,
неовлашћено прибави или употријеби у сврху за коју нијесу намијењени;

2) ко да нетачне податке о пребивалишту и бирачком праву за себе или другог;

3) ко неовлашћено избрише, измијени, оштети, прикрије или на други начин учини
неупотребљивим рачунарски податак бирачког списка или програм бирачког списка;

4) ко се,  кршећи мјере  заштите, неовлашћено прикључи у рачунар или рачунарску
мрежу бирачког списка.

Члан 22

Новчаном казном од најмање петоструког износа најниже цијене рада у Црној Гори,
казниће се за прекршај:

1)  одговорно  лице  којем  је  повјерено  вођење  бирачког  списка,  ако  не  обезбиједи
њихову тачност и ажурност;

2)  носилац  извршне  функције  у  јединици  локалне  самоуправе  и  одговорно  лице
органа локалне управе, ако не врши контролу тачности и ажурности вођења бирачких
спискова;

3)  одговорно  лице  у  органу  надлежном  за  бирачки  списак,  уколико  црногорском
држављанину не омогући увид у бирачки списак;

4)  ко  упис,  брисање,  измјену  или  допуну  бирачког  списка  изврши  без  рјешења
надлежног органа;

5) одговорно лице у органу надлежном за вођење централног бирачког списка, ако
парламентарној странци и подносиоцу потврђене изборне листе не достави податке из
члана 14 овог закона.

Члан 23

Министарство надлежно за послове управе дужно је да,  у року од 15 дана од дана
ступања на снагу овог закона, донесе прописе за извршавање овог закона.

Надлежни орган локалне управе и надлежни државни органи дужни су да бирачке
спискове  ускладе  са  овим законом у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог
закона.
+ Судска пракса

Члан 24

Надлежни орган дужан је чувати закључени бирачки списак најмање пет година од
дана закључивања.
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Члан 25

Ступањем  на  снагу  овог  закона  престаје  да  важи  Закон  о  бирачким  списковима
("Службени лист РЦГ", бр. 14/00 и 18/00).

Члан 26

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Црне
Горе".

СУ-СК Број 01-869/8-07

Подгорица, 19. јуна 2008. године

Скупштина Црне Горе

Предсједник,

Ранко Кривокапић, с.р.

 

ИЗМЕНЕ

Члан 114 Закона о измјенама и допунама
Закона којима су прописане новчане казне за

прекршаје

Закон је објављен у "Службеном листу ЦГ", бр.
40/2011 од 8.8.2011. године.

Члан 114

У  Закону  о  бирачким списковима  ("Службени  лист ЦГ",  бр.  40/08)  у  члану  22
уводна реченица става 1 мијења се и гласи:

"Новчаном казном од 300 еура до 2.000 еура казниће се за прекршај:".
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