На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку (''Службени
гласник РС'', бр. 104/09 и 99/11) и Одлуке о расписивању избора за одборнике
скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији (''Службени гласник РС'',
бр. 23/16), Градска управа града Зрењанина дана 08.03.2016. године, даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ
ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани са пребивалиштем на територији града
Зрењанина, који имају бирачко право да је део јединственог бирачког списка за
подручје града Зрењанина од 08.03.2016. године изложен на увид у згради Градске
управе града Зрењанина, канцеларија број 14 у времену од 08,00 до 14,00 часова
сваког радног дана.
До закључења бирачког списка, односно до 08.04.2016. године грађани могу
поднети захтев Градској управи за евентуалне промене (упис, брисање, измена, допуна
или исправка) у бирачком списку. За све промене у бирачком списку поред захтева
грађани морају приказати и важећу личну карту.
Након закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, упис
бирача у бирачки списак врши Министарство надлежно за послове управе. Захтев за
промене у бирачком списку може се поднети непосредно надлежном Министарству или
Градској управи.
Од проглашења изборне листе право на подношење захтева за промену у
бирачком списку има и подносилац те изборне листе или лице које оно овласти и то на
исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се
прилажу законом прописани докази за вршење промене, а ако захтев не подноси
подносилац проглашене изборне листе и дато пуномоћје оверено у складу са законом.
Посебно се позивају грађани са пребивалиштем на територији града Зрењанина,
који ће до 24.04.2016. године стећи пунолетство, са самим тим и бирачко право, да
изврше увид у бирачки списак и по потреби захтевају неопходне промене у бирачком
списку уз потребне доказе.
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 надлежног за послове управе, уношењем података о јединственом
матичном броју грађана, као и слањем СМС поруке са овим податком на број телефона
који се објављује у средствима јавног информисања и званичној интернет страници
Министарства.
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