Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 015-208-34/2021
01.12.2021. године
К у л а
На основу члана 14 и 15 а у вези са чланом 24 став 3 Закона о јединственом бирачком
списку (''Сл. гласник РС", бр. 104/2009 и 99/2011) и тачке 10 Упутства за спровођење Закона о
јединственом бирачком списку (''Сл. гласник РС", бр. 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 и
90/2021), Општинска управа Кула, објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ
грађанима o увиду у јединствени бирачки списак поводом одржавања републичког
референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије
који је расписан
за 16. јануар 2022. године
Поводом одржавања републичког референдума ради потврђивања Акта о промени
Устава Републике Србије који је расписан за 16. јануар 2022. године, обавештавају се грађани
Општине Кула да могу извршити увид у део бирачког списка који се води за територију
Општине Кула, ради провере да ли су уписани у бирачки списак и да захтевају доношење
решења којима се заснивају промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или
исправка).
Увид у део бирачког списка може се извршити до закључења бирачког списка,
31. децембра 2021. године у 24,00 часа, непосредно сваког радног дана од 7-15 часова у
згради Општине Кула, ул.Лењинова бр.11 и месним канцеларијама у Црвенки, Сивцу,
Крушчићу, Липару и Руском Крстуру као и електронским путем на званичној интернет
страници
Министарства
државне
управе
и
локалне
самоуправе
(https://upit.birackispisak.gov.rs/) уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.
До закључења бирачког списка, 31. децембра 2021. године у 24,00 часа, грађани могу
од Општинске управе Кула захтевати доношење решења којима се заснивају промене у
бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) а од закључења бирачког
списка, све до 72 часа пре дана референдума (до 13. јануар 2022. године у 24,00 часа),
Министарство државне управе и локалне самоуправе доноси решења којима се заснива
промена у бирачком списку, на основу захтева грађана непосредно поднетих Министарству
или путем Општинске управе.
Најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка (до 25. децембра у 24 часа)
грђанин може поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим
изборима гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања) или према месту
боравишта у иностранству.
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