
На основу  14. Закона о јединственом бирачком списку (’’Сл. гласник РС’’, број 104/2009 и 
99/2011)  тачке IV Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник 
РС“ бр. 15/2012)  Општинска управа општине Књажевац издаје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани Општине Књажевац да могу извршити увид у 
јединствени бирачки списак и тражити доношење решења на којима се заснивају промене у 
јединственом бирачком списку, а у вези предстојећих избора за народне посланике и избора 
за одборнике скупштине општине Књажевац расписаних за  6.  мај  2012. године. 

Захтев за промену у јединственом бирачком списку може поднети сваки грађанин ако он 
или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан а нема бирачко право или нема 
бирачко право на подручју општине Књажевац у којој је уписан у бирачки списак или неки од 
података из бирачког списка није правилно уписан.  Захтев се  подноси се органу надлежном за 
вођење бирачког списка. Уз захтев се прилажу потребни докази. 

Део бирачког списка који се води за општину Књажевац изложен је у седишту општине 
Књажевац , улица Милоша Обилића број 1. и провера података уписаних у  бирачки списак може 
се извршити сваког радног дана у Општинској управи Књажевац у времену од 7,00 до 15,00 
сати канцеларија број 10 у складу са законом који уређује заштиту података о личности. 

Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет 
страници Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу 
www.drzavnauprava.gov.rs

Грађани имају право да поднесу захтев за упис места боравишта у земљи или иностранству 
где ће гласати најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка односно до 15. априла 2012 
године. Уз захтев прилажу пријаву уписаног боравишта.

Увид у бирачки списак и промене у истом могу се извршити најдаље до 20. априла 
2012. године у 24,00 сати, када ће бирачки списак бити закључен.

Бирачи који су први пут стекли бирачко право, бирачи који су променили адресу становања 
као и бирачи који на задњим изборима нису могли да гласају из разлога неевидентирања истих у 
бирачке спискове, потребно је да обавезно изврше проверу веродостојности свог уписа , уз 
обавезно подношење важеће личне карте на увид.

Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за измену бирачког 
списка има и подносилац изборне листе, по истом поступку по коме то право имају и грађани.

После закључења Бирачког списка Министарство врши све промене у Бирачком списку на 
начин и по поступку утрвђен законом. Захтев за вршење промена подноси се Министарству или 
Општинској управи по месту пребивалишта.
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