РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Одељење за послове рада месних заједница,
друштвених организација и удружења грађана
Број : 4‐11‐208‐19
30.јануар 2014.године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Поводом Одлуке Предеседника Републике Србије о расписивању избора за народне
посланике Народне скупштине Републике Србије („Сл.гл. РС „ бр. 08/2014), чл. 14,15 и 21 Закона о
јединственом бирачком списку ( „Сл. гл. РС“ 104/2009 и 99/2011) и Упуства за спровођење Закона
о јединственом бирачком списку, Општинска управа Општине Горњи Милановац

ОБАВЕШТАВА БИРАЧЕ
Обавештавају се грађани општине Горњи Милановац а поводом расписаних избора
за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, заказаних за 16.03.2014.године,
могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање или измену података у бирачком
списку до његовог закључења 28.02.2014.године. Захтеви за упис, брисање или измену подносе се
служби за ажурирање бирачког списка општинске управе општине Горњи Милановац ул.
Тихомира Матијевића бр.4, канцеларија бр.5 (пети спрат, објекат бивших Дечијих новина) радним
данима и суботом у времену од 07,30 до 15,30 часова.
Захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима
гласати према месту боравишта у земљи ( изабрано место гласања ), подноси се истој служби
најкасније 5 дана пре дана закључења бирачког списка, до 22.02.2014.године.
Захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима
гласати према месту боравишта у иностанству, подноси се истој служби најкасније 5 дана пре
дана закључења бирачког списка, до 22.02.2014.године.
Право да од проглашења изборне листе, увид и подношење захтева за промену у
бирачком списку има и подносилац те листе или лице које он овласти и то на исти начин и по
истом поступку по коме то право имају и грађани, уз прилагање законом прописаних доказа за
вршење промена а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе и дато
пуномоћје оверено у складу са законом.
Посебно се позивају малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан
избора, да могу извршити увид у део бирачког списка, у циљу провере личних података уписаних у
бирачки списак и тражити упис, брисање или измену неке чињенице уз прилагање потребних
доказа.
Обавештавају се грађани да решења на којима се заснивају промене у бирачком
списку доноси Општинска управа до закључења бирачког списка односно до 28.02.2014.године до
24,00 часа а од заључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора тј. 12.03.2014.године
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.

Сва потребна обавештења у вези ажурирања Јединственог бирачког списка
могу се добити на телефон : 032‐ 515‐0549 и 717‐454.

