
 На основу члана 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“, број 104/2009 
и 99/2011) Општинска управа општине Нови Кнежевац поводом расписаних ванредних парламентарних 
избора који ће се одржати 16. марта 2014. године 
 

О Б А В Е Ш Т А В А 
 

 Грађане општине Нови Кнежевац који имају бирачко право, да до 28.02.2014. године до 24,00 
часова могу извршити увид у део бирачког списка за подручје општине Нови Кнежевац у циљу провере 
личних података уписаних у вирачки списак и подношење захтева за упис, брисање, измене, допуне или 
исправке. 
 Грађани општине Нови Кнежевац могу извршити увид у део бирачког списка за подручје општине 
Нови Кнежевац, улица Краља Петра I Карађорђевића број 1., канцеларија број 8. Општинске управе 
општине Нови Кнежевц, радним данима, од 8,00 до 14,00 чсова и у месним канцеларијама Општинске 
управе општине Нови Кнежевац у Банатском Аранђелову, Мајдану, Српском Крстуру и Ђали, радним 
данима, од 8,00 до 14,00 часова. 
 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 захтев се прилажу овлашћење и потребни докази. 
 Бирача који није уписан у бирачки списак уписује у бирачки списак до његовог закључења 
општинска управа, а од његовог закључења па све до 72 часа пре дана избора министарство надлежно 
за послове управе. Бирача који имају боравиште у иностранству и који поднесе захтев за упис у бирачки 
списак непосредно општинској управи или преко дипломатско конзуларног представништва Републике 
Србије у иностранству, у бирачки списак уписује општинска управа по месту његовог пребивалишта у 
земљи. 
 Бирач се уписује у бирачки списак према месту пребивалишта, с тим што се на захтев бирача, у 
бирачки списак може уписати у 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. 
 У бирачки списак се уписује и податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према 
месту боравишта у земљи, односно према месту боравишта у иностранству. Поред податка да ће бирач 
на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи, у бирачки списак се уписује и место 
и адреса његовог боравишта у земљи, као и јединица локалне самоуправе у којој је место његовог 
боравишта.  
 Упис ових података врши се почев од дана после расписивања избора, а најкасније пет дана пре 
дана закључења бирачког списка. 
 Ако најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка у бирачки списак није уписан 
податак да ће бирач гласати на предстојећим изборима према месту боравишта у земљи, односно 
иностранству, бирач може гласати само према месту пребивалишта. 
 Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси до закључења бирачког списка 
општинска управа, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора министарство 
надлежно за послове управе. 
 Решење на коме се заснивају промене у бирачком списку које се односе на бирача који имају 
боравиште у иностранству и који поднесе захтев за промену у бирачком списку непосредно општинској 
управи или преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству, доноси 
општинска управа по месту његовог пребивалишта у земљи. 
 Решења за интерно расељена лица до закључења бирачког списка доноси општинска управа 
према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице. 
 Грађани могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у 
бирачки списак упише податак да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у земљи, 
(изабрано место гласања), општинској управи општине Нови Кнежевац. 
 
 
       ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 


