
                На основу члана 14. став. 1, члана 15. и члана 21. Закона о јединственом бирачком списку 

(“Службени гласник Републике Србије“, брoj 104/2009 и 99/2011) и тачке 10. став 2. Упутства за 

спровођење Закона о јединственом бирачком списку (“Службени гласник Републике Србије“, 

брoj 15/2012 и 88/2018, 67/2020), Општинска управа општине Сјеница, даје 

Na osnovu člana 14. stav. 1, člana 15. i člana 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku 

(“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 104/2009 i 99/2011) i tačke 10. stav 2. Uputstva za 

sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 15/2012 

i 88/2018, 67/2020), Opštinska uprava opštine Sjenica, daje 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД  ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА  

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 

O B A V E Š T E Nј E  O IZLAGANјU NA JAVNI UVID  DELA JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA  ZA 

PODRUČJE OPŠTINE SJENICA 

 

                 Општинска управа општине Сјеница излаже на јавни увид део јединственог бирачког 

списка за подручје општине Сјеница, за изборе за народне посланике Народне скупштине 

Републике Србије и изборе за одборнике Скупштине општине Сјеница, расписане за 21.јун 2020. 

године. 

Opštinska uprava opštine Sjenica izlaže na javni uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za 

područje opštine Sjenica, za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije i izbore 

za odbornike Skupštine opštine Sjenica, raspisane za 21.jun 2020. godine. 

 

                 Део јединственог бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске 

опреме уношењем јединственог матичног броја грађанина омогућава провера да ли је уписан у 

бирачки списак и да ли су уписани тачни подаци. 

Deo jedinstvenog biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme 

unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina omogućava provera da li je upisan u birački spisak 

i da li su upisani tačni podaci. 

 

                  Од дана проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак по истом поступку 

има и подносилац изборне листе или лице које он овласти. 

Od dana proglašenja izborne liste pravo na uvid u birački spisak po istom postupku ima i 

podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti. 

 

                  Бирачки списак је изложен у Сјеници, у улици Змаја од Босне број 1. (зграда седишта 

органа општине), канцеларија број 19, први спрат. 

                  Birački spisak je izložen u Sjenici, u ulici Zmaja od Bosne broj 1. (zgrada sedišta organa 

opštine), kancelarija broj 19, prvi sprat. 



                  Сваки грађанин, а од дана проглашења изборне листе и подносилац изборне листе, 

може Општинској управи  до 5.јуна 2020. године у 24,00 часа, поднети захтев за промену у 

бирачком списку, ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан, а нема 

бирачко право или нема бирачко право на подручју јединице локалне самоуправе у којој је 

уписан у бирачки списак. Уз захтев се прилажу законом прописани докази за вршење промене, 

а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе прилаже се и дато пуномоћје 

оверено у складу са законом. 

Svaki građanin, a od dana proglašenja izborne liste i podnosilac izborne liste, može Opštinskoj 

upravi  do 5.juna 2020. godine u 24,00 časa, podneti zahtev za promenu u biračkom spisku, ako on ili 

drugi građanin nije upisan u birački spisak ili je upisan, a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na 

području jedinice lokalne samouprave u kojoj je upisan u birački spisak. Uz zahtev se prilažu zakonom 

propisani dokazi za vršenje promene, a ako zahtev ne podnosi podnosilac proglašene izborne liste 

prilaže se i dato punomoćje overeno u skladu sa zakonom. 

 

                   Грађани -бирачи  припадници националних мањина могу тражити упис података у 

Јединственом бирачком списку за општину Сјеницу на писму и према правопису нациоланих 

мањина, подношењем захтева код Општинске управе општине Сјеница. 

                   Građani -birači  pripadnici nacionalnih manjina mogu tražiti upis podataka u Jedinstvenom 

biračkom spisku za opštinu Sjenicu na pismu i prema pravopisu naciolanih manjina, podnošenjem 

zahteva kod Opštinske uprave opštine Sjenica. 

 

                    Проверу личних података уписаних у бирачки списак имају и привремено одсељена 

лица из сталног места боравка (расељена лица) која су у бирачки списак уписана по месту 

боравишта, као и лица која постају пунолетна и стичу бирачко право најкасније на дан избора 

21.јуна 2020. године.  

                    Proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak imaju i privremeno odselјena lica iz stalnog 

mesta boravka (raselјena lica) koja su u birački spisak upisana po mestu boravišta, kao i lica koja postaju 

punoletna i stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora 21.juna 2020. godine.  

 

                Грађанин може најкасније до 30. маја  2020. године у 24,00 часа поднети Општинској 

управи према месту боравишта захтев за упис у бирачки списак податак о томе да ће гласати 

према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања), за изборе за народне посланике 

Народне скупштине Републике Србије.  

                Građanin može najkasnije do 30. maja  2020. godine u 24,00 časa podneti Opštinskoj upravi 

prema mestu boravišta zahtev za upis u birački spisak podatak o tome da će glasati prema mestu 

boravišta u zemlјi (izabrano mesto glasanja), za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine 

Republike Srbije.  

 

                 Бирачи који имају боравиште у иностранству обавештавају се да преко дипломатско-

конзуларног представништва Републике Србије до 30. маја 2020. године у 24,00 часа могу 



Општинској управи по месту пребивалишта у земљи поднети захтев да се у бирачки списак 

упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству. 

                 Birači koji imaju boravište u inostranstvu obaveštavaju se da preko diplomatsko-konzularnog 

predstavništva Republike Srbije do 30. maja 2020. godine u 24,00 časa mogu Opštinskoj upravi po 

mestu prebivališta u zemlјi podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim 

izborima glasati u inostranstvu. 

 

                  Након закључења бирачког списка 05.јуна 2020. године у 24,00 часа, најкасније до 17. 

јуна 2020. године у 24,00 часа, захтев за промену у бирачком списку подноси се Општинској 

управи општине Сјеница или непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе 

Републике Србије, које одлучује по захтеву за грађане са пребивалиштем, односно за интерно 

расељена лица са боравиштем на територији општине Сјеница.  

Nakon zaklјučenja biračkog spiska 05.juna 2020. godine u 24,00 časa, najkasnije do 17. juna 

2020. godine u 24,00 časa, zahtev za promenu u biračkom spisku podnosi se Opštinskoj upravi opštine 

Sjenica ili neposredno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, koje 

odlučuje po zahtevu za građane sa prebivalištem, odnosno za interno raselјena lica sa boravištem na 

teritoriji opštine Sjenica.  

 

                 Увид у бирачки списак и промене у бирачком списку грађани могу вршити сваког радног 

дана у просторијама Општинске управе општине Сјеница(канцеларија број 19), сваког радног 

дана у времену од 7 до 15 часова. 

                 Uvid u birački spisak i promene u biračkom spisku građani mogu vršiti svakog radnog dana u 

prostorijama Opštinske uprave opštine Sjenica(kancelarija broj 19), svakog radnog dana u vremenu od 

7 do 15 časova. 

 

                Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет 

страници Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије. 

                Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici 

Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije. 

 

Број: 031- 1434 /2020 

Broj: 031- 1434 /2020 

 

У Сјеници, дана 12.05.2020.године 

U Sjenici, dana 12.05.2020.godine 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 


