
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАСОТИНЦЕ 

Одељење за општу управу, 

заједничке и скупштинске послове 

Бр. 208-1/2022 

16.02.2022. године 

В л а с о т и н ц е 

 

На основу члана 14 и 15. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“,број 

104/2009 и 99/2011) ,Упуства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник 

Републике Србије“ , број 15/2012 и 88/2018) Општинска управа општине Власотинце одељење за заједничке и 

скупштинске послове издаје следеће 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ БИРАЧИ у општини Власотинце да се део јединственог бирачког списка за 

општину Власотинце за спровођење избора за Народне посланике Народне Скупштине Републике Србије  води 

у канцеларији бр.28 (други спрат) у згради Општинске управе општине Власотинце ,у улици Трг Ослобођења 

12,  те ДА МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД И ПРЕДЛАГАТИ ПОСТУПАК УПИСА ,ПРОМЕНА(ИЗМЕНА ИЛИ 

ИСПРАВКИ ) И БРИСАЊА У ДЕЛУ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ. 

На основу одлуке о расписивању избора за Народне посланике Народне Скупштине Републике Србије  

избори ће се одржати дана 03 априла 2022. Право да бира има пунолетан,пословно способан држављанин 

Републике Србије који има пребивалиште на подручју изборне јединице у којој остварују изборно право. 

 Захтев за промену у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно 

расељена лица са боравиштем на територији општине могу поднети Општинској управи Власотинце сваког 

радног дана од 07:00 до 15:00 часова до закључења бирачког списка 18 марта 2022 године. 

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промену у бирачком списку има и 

подносила    ц изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз 

захтев се прилажу овлашћење и потребни докази. 

Од расписивања избора за Народне посланике скупштине Републике Србије , грађани могу поднети 

захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта  на 

територији општине Власотинце (изабрано место гласања), најкасније до 12 марта 2022 године. Изабрано место 

гласања не може бити на територији општине Власотинце, на којој бирач има пребивалиште,односно 

боравиште за интерно расељена лица. Овај податак се не може мењати до окончања изборног поступка. 

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка и 

овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита 

података о личности. 

 Увид у бирачки списак грађани могу извршити и електронским путем на званичној интернет страници  

https://upit.birackispisak.gov.rs  уношењем података о јединственом матичном броју грађана и регистарском 

броју личне карте. 

Бирача који није уписан у бирачки списак уписује решењем у бирачки списак Општина Власотинце а од 

његовог закључења па све до 72 часа пре дана избора,решење доноси Министарство . 

                

 

                                -мастер правник
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