
  
 На основу члана 14. став 1. и члана 15. Закона о јединственом бирачком списку 

(„Службени гласник РС“, број 104/09 и 99/11) и члана 23. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник општине Свилајнац“, број 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 

104/16 - др. закон, 95/18 - др. закон, 111/21 - др. закон), Општинска управа општине 

Свилајнац 

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  
 

 Део Јединственог бирачког списка за територију општине Свилајнац изложен је у 

седишту Општинске управе општине Свилајнац, Улица Светог Саве 102, приземље, 

канцеларија број 7. 

 Део Јединственог бирачког списка за територију општине Свилајнац, излаже се 

ради провере уписа у бирачки списак, у циљу остваривања права грађана на изјашњавање 

на локалним референдумима, расписаним за 20. новембар 2022. године, ради доношења 

одлука о увођењу самодоприноса за подручја месних заједница на територији општине 

Свилајнац и то за сваку месну заједницу појединачно. 

Увид у део Јединственог бирачког списка за територију општине Свилајнац, врши 

се путем рачунарске опреме, уношењем јединственог матичног броја грађана. 

 Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка, могу се поднети 

Општинској управи општине Свилајнац у времену од 7,30 до 15,30 сваког радног дана, 

најкасније до дана закључења бирачког списка, односно 4. новембра 2022. године.  

Грађани могу, од расписивања локалног референдума, поднети захтев да се у 

бирачки списак упише податак да ће на предстојећем локалном референдуму гласати по 

месту боравишта на територији општине Свилајнац (изабрано место гласања). Овај 

податак не може се мењати до окончања изборног поступка. 

Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на 

званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе 

www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем података о јединственом 

матичном броју грађана. 

Овим путем, позивају се сви грађани који имају непокретну имовину на подручју 

оне месне заједнице у којој немају изборно право и пребивалиште, да најкасније до 4. 

новембра 2022. године, поднесу пријаву за гласање на локалном референдуму у тој месној 

заједници. Уз пријаву, прилаже се очитана лична карта и доказ о власништву за непокртну 

имовину по основу које ће грађанин остварити право гласа. Пријаве се подносе у седишту 

Општинске управе општине Свилајнац, Улица Светог Саве 102, приземље, канцеларија 

број 7. 

 

Свилајнац, 22.09.2022. године 

Број: 014-48/2022-IV 

 

                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

                                                                               Ивана Пауновић, дипл. правник, с.р. 

http://www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak

