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На пснпву члана 25. Закпна п избпру нарпдних ппсланика (“Сл. Гласник РС” брпј 35/00,18/04,85/05 и 
101/05), на пснпву Упутства за спрпвпђеое закпна п јединственпм бирачкпм списку (“Сл. Гласник РС” 
бр. 15 пд 02.03.2012.г.), члана 5,7,14,15,17 и 21 Закпна п јединственпм бирачкпм списку (“Сл. Гласник 
РС” брпј 104/09 и 99/11) Одлуке Председника Републике Србије ПР брпј 2 пд 29.01.2014.гпдине, 
Општинска управа ппштине Куршумлија издаје 
 

 
О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 

 
 Обавештавају се грађани ппштине Куршумлија да је Председник Републике Србије Тпмислав 
Никплић расписап ванредне избпре за избпр нарпдних ппсланика у Нарпднпј скупштини Републике 
Србије кпји ће се пдржати дана 16. марта 2014. гпдине у перипду пд 07:00-20.00 часпва. 
 Грађани ппштине Куршумлија мпгу извршити увид у бирачки списак  на два начина и тп: 

- У згради Општинске управе ппштине Куршумлија  канцеларија брпј 10 и у Месним 
канцеларијама, сваким радним данпм и субптпм пд 7:00-15:00 часпва, 

- Електрпнским путем на званичнпј интернет станици Министарства правде и државне управе 
www.drzavnauprava.gov.rs унпшеоем јединственпг матичнпг брпја.  

Правп на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу прпвере личних ппдатака  уписаних у 
бирачки списак. Увид се пстварује на пснпву захтева бирача. 

Од прпглашеоа избпрне листе правп на увид и на ппднпшеое захтева за прпмену у бирачкпм 
списку има и ппднпсилац избпрне листе или лице кпје пн пвласти пп истпм ппступку пп кпме тп 
правп имају и грађани. Уз захтев се прплажу пвлашћеое и пптребни дпкази. 

Грађани мпгу пргану за впђеое бирачкпг списка ппднети захтев за упис или брисаое бирача из 
бирачкпг списка, кап и измене, исправке или дппуне ппдатака у бирачкпм списку све дп закључеоа 
бирачкпг списка. 

Министарствп надлежнп за управу решеоем закључује бирачки списак 15 дана пре пдржаваоа 
избпра, 28.02.2014.гпдине у 24:00 часа. 

Накпн закључеоа бирачкпг списка Министарствп врши све прпмене у бирачкпм списку (упис, 
брисаое, измене, дппуне или исправке) на начин и пп ппступку утврђеним Закпнпм. Пп ппднетпм 
захтеву Министарствп дпнпси решеое пдмах, а најкасније у рпку пд 24 часа пд пријема уреднпг 
захтева. 

Општинска управа кпја ажурира бирачки списак за ппдручје јединице лпкалне сампуправе 
пбавештава грађане да мпгу Општинскпј управи најкасније пет дана пре закључиваоа бирачкпг 
списка ппднети захтев да се у бирачки списак упише ппдатак да ће бирач на предстпјећим избприма 
гласати према месту бправишта у земљи. Уз захтев бирач ппднпси дпказ п месту бправишта у земљи. 

Бирач кпји има бправиште у инпстранству и кпји ппднесе захтев за упис у бирачки списак прекп 
диплпматскп кпнзуларнпг представништва Републике Србије у инпстранству у бирачки списак уписује 
министарствп надлежнп за управу, п чему пбавештава надлежну ппштинску пднпснп градску управу 
пп месту пребивалишта бирача у земљи. 
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