Република Србија
Општина ЧОКА
ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА
Број: 014-2/2021-II
Дана: 01.12.2021.
ЧОКА

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку ( ,, Сл. гласник РС,, бр. 104/2009, 99/2011), тачке 9. и 10.
Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ( ,, Сл. Гласник РС,, бр. 15/2012, 88/2018, 67/2020,40/2021, и 90/2021),
члан 3. Став 3 и 4. Упутства за обавештавање гласача о републичком референдуму (,,Сл.гласник.РС" бр. 113/2021), а у с к л а д у
с а Одлуком о расписивању републичког референдума р а д и потврђивања Акта о промени Устава Републике Србиј е
(,,Сл.гласник РС", бр. 115 /2021 ), Општинска управа општине Чока издаје:

ОБАВЕШТЕ ЊЕ
Поводом расписаног републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије за 16. јануар
2022. године, излаже се на увид грађанима део бирачког списка зa подручје општине Чока почев од 01.12. 2021. до 31. 12.2021.
године, сваким радним даном у времену од 7,00-15,00 часова до дана 31.12.2021 . године до 24,00 часа.
Део бирачког списка излаже се на тај начин, што се путем рачунарске опреме у згради општинске управе Чока, Потиска 20 у
канцеларији број 28, уношењем јединственог матичног броја грађанина омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су
уписани подаци тачни.
Увид у Јединствени бирачки списак у складу са Законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и
електронским путем на званичној страници Министранства државне управе и локалне самоуправе (https//upit. birčkispisak.gov.rs)
уношешењем података о јединственом матичном броју грађана и регистарског броја личне карте.
Обавештавају се малолетни држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији општине Чока , да до

31.12.2021. године до 24,00 часа могу тражити упис у бирачки списак за подручје општине Чока ако до дана одржавања референдума,
односно на сам дан одржавања референдума тј. да 16.01.2022. године стичу пунолетство.
Обавештавају се грађани да од расписивања републичког референдума, до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког
списка тј. до 25.12.2021. године до 24,00 часа могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећем
референдуму гласати према месту боравишта у земљи.
Бирачи који имају боравиште у иностранству обавештавају се да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике
Србије, најкасније до 25.12.2021 године, могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем референдуму
гласати у иностранству.
Након закључења бирачког списка, 31.12.2021., године грађани могу поднети захтев за промене у бирачки списку непосредно
преко општинске управе Чока ( бирачки списак ), закључно са 12.01.2022. године, до 24,00 часа.
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