Република Србија
Град Нови Пазар
Градска управа за изворне и поверене послове
Одељење за општу управу
Број:
Дана 01.12.2021.године

На основу члана 14.Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и члана 3.
став 3. Упуства за обавештавање гласача о републичком референдуму 02 број 014-104/21 од 29. новембра
2021.године, а поводом расписаног републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике
Србије, који ће се одржати 16. јануара 2022.године, Градска управа за изворне и поверене послове града Новог
Пазара, издаје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА

ИЗЛАЖЕ СЕ на увид грађанима Новог Пазара део Јединственог бирачког списка за град Нови Пазар.
Увид у део бирачког списка грађани могу извршити у згради Градске управе за изворне и поверене послове града
Новог Пазара, ул. Стефана Немање бр. 2, у канцеларији број 208 сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова почев
од 1. децембра 2021. године, до закључења бирачког списка 31. децембра 2021. године.
Увид у 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 податка о
јединственом матичном броју грађана.
Грађани који ће на предстојећем референдуму гласати према месту боравишта морају поднети захтев Градској
управи да се у бирачки списак упише тај податак, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно
до 26. децембра 2021.године.
Након закључења бирачког списка, све промене у бирачком списку, на начин и по поступку утврђеним законом,
врши Министарство државне управе и локалне самоуправе, најкасније 72 часа пре дана одржавања референдума.
Све додатне информације грађани могу добити на телефон: 020/5151-208
Начелник,
Џемил Диванефендић

Republika Srbija
Grad Novi Pazar
Gradska uprava za izvorne I poverene poslove
Odeljenje za opštu upravu
Broj:
Dana 01.12.2021.godine.

Na osnovu člana 14.Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 99/11) i člana 3. stav 3.
Upustva za obaveštavanje glasača o republičkom referendumu 02 broj 014-104/21 od 29. novembra 2021.godine, a povodom
raspisanog republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, koji će se održati 16. januara
2022.godine, Gradska uprava za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, izdaje sledeće:

OBAVEŠTENJE GRAĐANIMA GRADA NOVOG PAZARA

IZLAŽE SE na uvid građanima Novog Pazara deo Jedinstvenog biračkog spiska za grad Novi Pazar.
Uvid u deo biračkog spiska građani mogu izvršiti u zgradi Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara,
ul. Stefana Nemanje br. 2, u kancelariji broj 208 svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova počev od 1. decembra 2021.
godine, do zaključenja biračkog spiska 31. decembra 2021. godine.
Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne
samouprave www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju
građana.
Građani koji će na predstojećem referendumu glasati prema mestu boravišta moraju podneti zahtev Gradskoj upravi da se u
birački spisak upiše taj podatak, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 26. decembra
2021.godine.
Nakon zaključenja biračkog spiska, sve promene u biračkom spisku, na način i po postupku utvrđenim zakonom, vrši
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, najkasnije 72 časa pre dana održavanja referenduma.
Sve dodatne informacije građani mogu dobiti na telefon: 020/5151-208.

Načelnik,
Džemil Divanefendić

