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О П О В О 
  
На основу члана 14.,15. и 17. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ 
број 104/2009 и 99/2011) и Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку 
(„Службени гласник РС“ број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022), 
Општинска управа општине Опово даје следеће: 
  
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
  
Обавештавају се грађани  општине Опово да се излаже Јединствени бирачки списак-део 
бирачког списка за подручје општине Опово, на основу кога ће се 03.04.2022. године одржати 
избори за народне посланике, на увид у Општинској управи општине Опово, Бориса Кидрича 
10, у просторијама матичне службе Опово. 
Грађани могу извршити увид у бирачки списак сваког радног дана од 7,30 до 15,30 и захтевати 
упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка до 18.03.2022. године у 24,00 
након чега се бирачки списак закључује. 
Најкасније 5(пет) дана пре дана закључења бирачког списка, бирач има право да поднесе 
захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати 
према месту боравишта у земљи, односно према месту боравишта у иностранству. 
Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за измену у бирачком 
списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме 
то право имају и грађани. Уз захтев се прилаже овлашћење и потребни докази. 
После закључења бирачког списка од 19.03.2022. године до 30.03.2022. године у 24 часа ( 
односно 72 сата пре дана одређеног за одржавање избора) грађани и подносилац проглашене 
изборне листе или лице које он овласти, могу захтев за промену у Јединственом бирачком 
списку поднети Министарству државне управе и локалне самоуправе непосредно или преко 
Општинске управе општине Опово по месту пребивалишта. 
У поступку вршења увида у Јединствени бирачки списак, лице овлашћено за ажурирање 
бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и лица која захтевају 
увид дужни су да поступају у складу са законом који се уређује заштита података о личности. 
Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку у  бирачком списку подноси се 
Општинској управи општине Опово писмено на адресу: Општинска управа општине Опово, 
Бориса Кидрича број 10, Опово или непосредно у службеним просторијама матичне службе 
Опово. 
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном 
сајту Министарства државне управе и локалне 
самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/ уношењем података о јединственом матичном броју 
грађана или регистарском броју личне карте. 
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