РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА НЕГОТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 208-3/2022-IV/07
Датум: 3. март 2022. год.
НЕГОТИН
Општинска управа општине Неготин, на основу члана 14. Закона о јединственом
бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011),Одлуке о расписивању избора
за председника Републике („Службени гласник РС“, број 29/2022) објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК
Позивају се грађани са пребивалиштем на територији општине Неготин, укључујући и
пунолетна лица на дан избора, да могу извршити увид у бирачки списак – део за подручје
Општине Неготин и поднесу захтев за упис у бирачки списак, измену и допуну или исправку
података у бирачком списку.
Увид у бирачки списак и подношење захтева за упис, брисање, измену, допуну или
исправку у бирачком списку може се вршити сваког радног дана од 7.00 – 15.00 сати у згради
Општинске управе општине Неготин, - први спрат, канцеларија број 72 до 18.марта 2022. године
до 24.00 часа, када ће бирачки списак бити закључен.
Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности,
може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне
управе и локалне самоуправе, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.
Обавештавају се грађани да Општинској управи општине Неготин, Одељењу за општу
управу, имовинске и стамбено – комуналне послове, најкасније пет дана пре дана закључења
бирачког списка, односно најкасније 12.марта 2022.године, могу поднети захтев да се у бирачки
списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за председника Републике гласати
према месту боравишта у земљи.
Обавештавају се грађани да се захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач
на предстојећим изборима гласати у иностранству подноси најкасније пет дана пре дана
закључења бирачког списка, односно најкасније до 12.марта 2022. године, преко дипломатско
– конзуларног представништва Републике Србије. Овај податак у бирачки списак уписује
Општинска управа по месту последњег пребивалишта бирача пре одласка у иностранство,
односно према последњем пребивалишту једног од његових родитеља.
Општинска управа уписује бираче у бирачки списак до његовог закључења, а од његовог
закључења па све до 72 часа пре дана избора надлежно је Министарство државне управе и
локалне самоуправе.
Интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у коме је пријављено као
интерно расељено лице.
Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у
бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку
по коме то право имају и грађани. Уз затеве се прилажу овлашћење и потребни докази.
Ради увида у бирачки списак и подношења захтева за промене у бирачком списку са собом
обавезно понети личну карту или пасош.
НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ЗОРИЦА МИЈУШКОВИЋ

