
На основу члана 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку («Службени 
гласник РС » бр.104/09 и 99/11) тачке 10. Упутства за спровођење закона о јединственом 
бирачком списку („Службени гласник Р С“ број 15/2012) и  Одлуке о расписивању избора 
за председника Републике („Службени гласник Р С“ број 15/2017)  Општинска управа 
Бачка Топола даје 

 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 1. Обавештавају се грађани са пребивалиштем  на територији општине Бачка 
Топола, да до 17. марта 2017. године могу у циљу провере личних података и подношења 
захтева извршити увид у део Јединственог бирачког списка за општину Бачка Топола и 
тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку сваким радним даном и суботом у 
времену од 7,00 до 14,00 часова почев од  03.03.2017. године a до 17. марта 2017.године до 
24,00 часа. 
 Бирачи имају право да најкасније пет дана пре закључења бирачог списка поднесу 
захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати 
према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања- до 11.марта 2017). 

Бирачи имају право да најкасније пет дана пре закључења бирачог списка поднесу 
захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати 
према месту боравишта у иностранству ( до 11.марта 2017.). 

Право на увид и подношење захтева за промену у бирачком списку има и 
подносилац проглашене изборне листе и лице које je он овластиo,по истом поступку по 
коме то право имају и грађани уз прилагање овлашћења и доказа. 

Право на упис у бирачки списак имају и интерно расељена лица према месту у коме 
су пријављени као интерно расељена лица, као и могућност подношења захтева за промене 
у Јединственом бирачком списку. 
 Посебно се позивају лица која ће закључно са 02 априлом 2017. године стећи 
пунолетство, да изврше увид у бирачки списак и затраже упис уз прилагање потребних 
доказа. 
 Грађани припадници националних мањина са пребивалиштем на територији 
општине Бачка Топола могу поднети захтев у циљу уписа имена и презимена  према писму 
и правопису припадника националне мањине у део Јединственог бирачког списка за 
општину Бачка Топола. Уз захтев се прилаже фотокопија личне карте. 
 Решење на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска 
управа до закључења бирачког списка, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа 
пре дана избора министарство надлежно за послове управе. Захтев се подноси непосредно 
или преко Општинске управе. 
 Бирачки списак је изложен на увид и то : 
 - за територију општине Бачка Топола у просторијама Општинске управе Бачка 
Топола у ул. Маршала Тита бр. 30,  код Сатмари Норберта, 
 Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о 
личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници 
Министарства уношењем података о јединственом матичном броју грађана.  
2. Захтев за упис, брисање, исправку и допуну неке чињенице бирачког списка подноси се  
Општинској управи Бачка Топола, ул. М.Тита бр. 30. 
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