ОБАВЕШТЕЊЕ
Председница Народне скупштине Републике Србије дана 7. марта 2016. године
донела је Одлуку о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина
општина у Републици Србији који ће се одржати 24. априла 2016. године.
Обавештавају се грађани Општине Врњачка Бања, да ће Општинска управа која
ажурира бирачки списак за подручје Општине Врњачка Бања изложити део бирачког
списка, који је део Јединственог бирачког списка, у згради Општине Врњачка Бања, Ул.
Крушевачка бр. 17. канцеларија бр. 30.
Грађани који имају пребивалиште на територији општине Врњачка Бања могу у
складу са законом који уређује заштиту података о личности, да изврше непосредан
увид, тј. проверу да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Провера се врши уношењем јединственог матичног броја грађана, и имена и презимена
грађанина и других података који омогућавају аутоматску претрагу података о бирачу у
јединственом бирачком списку.
Увид у бирачки списак, грађани могу извршити и електронским путем на
званичној интернет страници Министарства за државну и локалну самоуправу –
Провера уписа у јединствен бирачки списак као и на сајту општине Врњачка Бања
www.vrnjackabanja.gov.rs банер Бирачки списак, уношењем податка о јединственом
матичном броју грађана.
Након извршеног увида грађани могу до закључења бирачког списка захтевати
доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (упис, брисање,
измена, допуна или исправку). Захтев може поднети сваки грађанин који није уписан у
бирачки списак а има бирачко право или ако неки податак из бирачког списка није
правилно уписан. Лица која стичу пунолетство најкасније на дан избора могу захтевати
упис бирачког права. Захтеви се подносе Општинској управи Општине Врњачка Бања и
уз захтев се прилажу потребни докази.
Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом, на исти начин и по
истом поступку као и грађани.
Бирачки списак се закључује дана 8.04.2016. године у 24. часа, решењем
Министарства надлежног за послове управе. Након закључења бирачког списка па до
72 часа пре дана избора, по захтеву грађана, упис, брисање или измену, исправку и
допуну у бирачком списку је могуће извршити само преко Министарства надлежног за
послове управе, с тим да се захтеви могу поднети и Општинској управи.
Грађани могу извршити увид у бирачки списак сваког радног дана и суботом од
7:30 до 15:30 часова, лично и позивом на број 601-215, све до закључења бирачког
списка – дана 8.04.2016. год.
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