Аутономна покрајина Војводина
Општина Бечеј
Општинска управа
Број: IV 014-2/2021
Дана: 01.12.2021. године
21220 Бечеј
Трг ослобођења 2

На основу Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о
промени Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 115/2021), члана 3.
Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број
111/2021), члана 11, 14. и 15. Закона о Јединственом бирачком списку („Службени
гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), главе IV. тачке 10. Упутства за спровођење
Закона о Јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/2012,
88/2018, 67/2020, 40/2021 и 90/2021) и члана 33. Одлуке о Општинској управи Општине
Бечеј („Службени лист Општине Бечеја“, број 21/2020), Начелник Општинске управе
Општине Бечеј доноси следеће
ОБАВЕШТЕЊЕ
грађанима са територије Општине Бечеј да је дана 30. новембра 2021. године Народна
Скупштина Републике Србије расписала републички референдум ради потврђивања
Акта о промени Устава Републике Србије, који ће се одржати дана 16. јануара 2022.
године у времену од 7,00 до 20,00 часова.
На републичком референдуму грађани се изјашњавају о референдумском питању:
„Да ли сте за потврђивање Акта о промени Устава Републике Србије?“
На гласачком листићу грађани се изјашњавају заокруживањем речи: „да“ или речи
„не“.
Право изјашњавања на републичком референдуму имају грађани који, у складу са
прописима о изборима, имају бирачко право и пребивалиште, односно боравиште за
интерно расељена лица на територији за коју се расписује референдум, и уписани су у
бирачки списак.
Грађани са пребивалиштем на територији Општине Бечеј могу извршити увид у део
Јединственог бирачког списка за територију Општине Бечеј, тражити упис, брисање,
измену, допуну или исправку података на начин и по поступку утврђеном законом.
О захтеву за промену у делу Јединственог бирачког списка за Општину Бечеј надлежни
Орган одлучује у року 24 часа од пријема захтева.
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 државне управе и локалне самоуправе Републике Србије уношењем
података о Јединственом матичном броју грађана.
Након доношења Одлуке о расписивању републичког референдума Општинска управа
Општине Бечеј извршиће упис свих малолетних лица за које поседује податке и која
бирачко право стичу најкасније на дан спровођења референдума, тј. 16. јануара 2022.
године..
Интерно расељена лица (лица која имају пребивалиште на територији Аутономне
Покрајине Косово и Метохија а боравиште на територији Општине Бечеј) могу
извршити увид у део Јединственог бирачког списка за подручје Општине Бечеј и
тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку Јединственог бирачког списка уз
приказ личне карте или путне исправе.
Најкасније пет дана пре дана закључења Јединственог бирачког списка грађани могу
поднети захтев Општинској управи да се у Јединствени бирачки списак упише податак
да ће бирач на републичком референдуму гласати према месту боравишта у земљи.
Бирачи који имају боравиште у иностранству могу преко дипломатско-конзуларног
представништва Републике Србије најкасније пет дана пре дана закључења бирачког
списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем
републичком референдуму гласати у иностранству.
Јединствени бирачки списак закључује се 31. децембра 2021. године у 24,00 часа.
Након закључења Јединственог бирачког списка Министарство државне управе и
локалне самоуправе Републике Србије врши све промене у бирачком списку (упис,
брисање, измену, допуну или исправку) на начин и по поступку утврђеном законом све
до 72 часа пре дана одржавања избора.
Захтев за вршење промене у Јединственом бирачком списку подноси се Министарству
државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, Београд, Бирчанинова 6,
односно Општинској управи Општине Бечеј.
О непосредно поднетом захтеву за вршење промене у Јединственом бирачком списку
Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије на начин и по
поступку прописаним законом, доноси решење одмах, а најкасније у року од 24 часа од
пријема уредног захтева.
Грађани Општине Бечеј од 01. децембра 2021. године могу извршити увид у део
Јединственог бирачког списка за подручје Општине Бечеј и тражити упис, брисање,
измену, допуну или исправку Јединственог бирачког списка уз приказ важеће личне
карте или путне исправе, а према следећем распореду:
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО БЕЧЕЈ
Сваког радног дана од 7:00 до 16:00 часова, суботом од 9:00 до 12:00 часова у
просторијама Одељења за општу управу и друштвене делатности Општинске управе
Општине – зграда опшине Бечеј, Трг ослобођења 2, канцеларија 3, а најкасније до 07.
јануара 2022. године до 24:00 часова када се Јединствени бирачки списак закључује.

ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО ПОНЕДЕЉКОМ И ПЕТКОМ ОД
09:00 ДО 13:00 ЧАСОВА У ЗГРАДИ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ.
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО БАЧКО ГРАДИШТЕ ПОНЕДЕЉКОМ И СРЕДОМ ОД 09:00
ДО 13:00 ЧАСОВА У ЗГРАДИ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ.
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО МИЛЕШЕВО, РАДИЧЕВИЋ И ПОЉАНИЦЕ
ПОНЕДЕЉКОМ-ПЕТКОМ ОД 09:00 ДО 13:00 ЧАСОВА У ЗГРАДИ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

