На основу чланова 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“,
бр. 104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом
бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/2012), а у вези Oдлуке о расписивању избора
за председника Републике од 02.марта 2017. године („Службени гласник РС“, бр. 15/2017),
расписаних за 02.04.2017. године, Општинска управа општине Властоинце, даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК РАДИ ВРШЕЊА ПРОМЕНА
(УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ИСПРАВКА)

У бирачки списак уписују се држављани Републике Србије који имају бирачко право, а након
доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која бирачко право стичу
најкасније на дан избора.
Бирач се уписује у бирачки списак према месту пребивалишта, с тим што се на захтев бирача,
у бирачки списак може уписати и његово боравиште у земљи.
Бирач који има боравиште у иностранству уписује се у бирачки списак према последњем
пребивалишту пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од
његових родитеља, с тим што се у бирачки списак уписују и подаци о његовом боравишту у
иностранству.
Интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у коме је пријављено као
интерно расељено лице.
Дан после расписивања избора, орган Управе који ажурира бирачки списак за подручје
општине обавештава грађане да, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка,
могу поднети захтев да се у бирачки упише податак да ће бирач на предстојећим изборима
гласати према месту боравишта у земљи. У истом року, бирачи који имају боравиште у
иностранству месту могу да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике
Србије поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима
за председника Републике гласати у иностранству.
Увид у део бирачког списка може се извршити непосредно сваког радног дана од 07:00-15:00
часова у згради општине Власотинце, ул. Трг ослобођењ бр.12, (приземље-услужно
информативни ценатар и 2 спрат канцеларија 28 – матична служба), електронским путем на
званичној интернет страници Министарства за државну управу и локалну
самоуправу http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal, и на сајту општине Власотинце
www.vlasotince.org.rs , уношењем податка о јединственом матичном броју грађана, најкасније
до 17.03.2017. године до 24:00 часа, односно до закључења бирачког списка.

Додатне информације могу се добити на бројеве телефона: 875-122, 875-201, локал 122.
Бирача који није уписан у бирачки списак уписује у бирачки списак до његовог закључења
општинска, односно градска управа, а од његовог закључења па све до 72 часа пре дана
избора Министарство државне управе и локалне самоуправе.
Од проглашења предлога кандидата за председника Републике, право увида и подношење
захтева за упис и промене у бирачком списку имају предлагачи кандидата за председника
Републике, односно лица које они овласте ускладу са законом и то на исти начин и по истом
поступку као и грађани.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
Број: 01 208-2/2017
Датум: 03.03.2017. године

НАЧЕЛНИК ОУ
Драгана Митковић

