
        

 

 

 

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

("Службени гласник РС" 104/09 и 99/11) и тачке 9 и 10. Упутства за спровођење 

Закона о јединственом бирачком списку (,,Службени гласник РС“ , бр.15/12 и 88/18, 

67/20, 41/21 и 90/21) а поводом расписаног референдума ради потврђивања Акта о 

промени Устава Републике Србије, Градска управа Града Пирота    

                           

 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД 

 ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

ГРАДА ПИРОТА 

    

       Део Јединственог бирачког списка за територију града Пирота, изложен је у 

седишту Градске управе Пирот – Јединствено управно место, ул.Српских Владара 

бр.82, канцеларија бр. 20. 

       Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме 

уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин 

уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни. 

 

       Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са 

пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији града 

Пирота могу поднети Градској управи Пирот у времену од 07 до 15 часова сваког 

радног дана најкасније до закључења бирачког списка 31.12.2021.године. 

   

        Грађани могу од расписивања републичког референдума ради потврђивања Акта 

о промени Устава Републике Србије до најкасније пет дана пре дана закључења 

бирачког списка 10.01.2021 године поднети захтев да се у бирачки списак упише 

податак да ће на предстојећем референдуму могу гласати по месту боравишта на 

територији града Пирота (изабрано место гласања не може бити на територији 

јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште односно боравиште 

за интерно расељена лица). 

  

        У поступку вршења увида у бирачки списак лица овлашћена за ажурирање 

бирачког списка, лица за пружање техничке подршке градске управе дужни су да 

поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности. 

       

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

званичној интернет страници Министарсва државне управе и локалне самоуправе 

https://upit.birackispisak.gov.rs/, уношењем податка о јединственом матичном броју 

грађана. 

 

 

02.12.2020.године                                 НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПИРОТ 

                                                                      

       


