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ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  ОПШТИНЕ ЧОКА 
 
27. 

На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима Општинска изборна Комисија општине 
Чока на седници одржаној дана 04.03.2020. године, донела је 

О Д Л У К У 

о обрасцима за поједине изборне радње у поступку спровођења избора расписане за одборнике у 
Скупштину општине Чока за 26.04.2020. године 

Члан 1. 
Овом одлуком прописују се назив, изглед и садржина образаца који ће се користити за вршење појединих 

изборних радњи у поступку спровођења избора расписаних за одборнике у Скупштину општине Чока који ће се 
одржати дана 26.04.2020. године. 
 

Члан 2. 
За вршење појединих изборних радњи из члана 1. ове Одлуке, користиће се следећи обрасци: 

 
1) Образац СО-1/2020 – Изборна листа кандидата за одборнике у Скупштини општине Чока; 

 
2) Образац СО-2/2020 – Овлашћење за подношење изборне листе; 

 
3) Образац СО-3/2020 – Сагласност носиоца изборне листе кандидата за одборнике у Скупштину општине 

Чока; 
 

4) Образац СО-4/2020 – Изјава о прихватању кандидатуре за одборника у Скупштину општину Чока; 
 

5) Образац СО-5/2020 – Списак бирача који су подржали изборну листу кандидата за одборнике у 
Скупштини општине Чока; 

 
6) Образац СО-6/2020 - Изјава бирача о подржавању изборне листе кандидата за одборнике у Скупштини 

општине Чока; 
 

7) Образац СО-7/2020-  Потврда о предаји Изборне листе кандидата; 
 

8) Образац СО-8/2020-  Решење о проглашењу Изборне листе. 
 

Члан 3. 
Обрасци из члана 2. ове Одлуке су саставни део ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- АП ВОЈВОДИНА 
О П Ш Т И Н А   Ч  О К А  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Број: 031- 1/2020-V-9                                                                                             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Дана: 04.03.2020. године                                                                                                      Исидор Лазић, с.р.                                                                                                                                                
Ч О К А  
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Обр. бр.: СО-1/2020                                                        

                                                                                             Űrl.sz.:   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                ИЗБОРНА ЛИСТА                                                                    CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У                                                       TESTÜLETE KÉPVISELŐINEK                      
СКУПШТИНИ   ОПШТИНЕ ЧОКА                                                    VÁLASZTÁSI  JELÖLTLISTÁJA                                                                                                           
_________________________________________________________________________________________________ 
 / назив подносиоца изборне листе: политичка странка -                          / A Választási listát beterjesztő politiaki párt-pártkoalició-egyéb 
   страначка коалиција-друга политичка орг.-група грађана /                          politikai szervezet-polgári csoportosulás megnevezése / 
 
 подноси Општинској изборној комисији                                   a Községi Választási Bizottság elé terjeszti a 
 Изборну листу                                                                        következő Választási jelöltlistát                                                                      
_______________________________________________________________________________________ 
  / назив изборне листе са именом и презименом                                    / a választási lista megnevezése és a listavezető vezeték- és utóneve, 
     носиоца листе ако је одређен /                                                                 amennyiben meg van határozva / 
 
за избор одборника у Скупштину                                             Csóka  Község Képviselő-testületébe történő  
 општине Чока.                                                                             képviselőválasztásokra.                                                  
 
Кандидати за одборнике:                                                                              Képviselőjelöltek a következők : 

Ред. 
бр. 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
VEZETÉK- ÉS UTÓNEVE 

Датум рођења 
Születési ideje 

Занимање 
Foglalkozás 

Место и адреса становања 
Lakhely és - cím 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      

 
Број:                                                             Овлашћено лице, 
Szám: ______________________                                                              _________________________________        
                                                                                             / име и презиме   -  vezeték- és utónév / 
                           У        
                           Kelt  ___________________ , ____________________     ________________________________ 
                                                                                                                                  /  потпис             -               aláírás / 
                                     / мesto – helység /                 / datuм – dátum /                                                                                                                              
                                                                            M.П. – P.H.                        Meghatalmazott személy
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Обр.бр.: СО-2/2020     
           Űrl.sz.:      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                 ОВЛАШЋЕЊЕ                                                                 MEGHATALMAZÁS 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ                      A VÁLASZTÁSI LISTA BETERJESZTÉSÉRE 
                                                                              
Oвлашћује се                                                                                 mely szerint meghatalmazást kap 

_________________________________________________ , ______________________________________________ 
       / име и презиме – vezeték- és utónév  /                                                                                      / занимање – foglalkozás / 
____________________________ , ___________________________________________________________________ 
            / лични број – személyi szám /                                                                            / пребивалиште и адреса становања – lakhely és -cím / 
 
да, у име                                                                                              hogy а-аz 

___________________________________________________________________________________________________________ 
/ назив политичке странке-страначке коалиције-                         / politikai párt-pártkoalíció-egyéb politikai szervezet- 
друге политичке организације-групе грађана /                                polgári csoportosulás megnevezése /                     

                    nevében 

поднесе Општинској изборној комисији                             Választási jelöltlistát terjesszen a   
Изборну листу кандидата за одборнике у                            Községi Választási Bizottság elé,   
Скупштини општине Чока.                                                    Csóka  Község Képviselő-testületébe történő 
                                                                                           képviselőválasztásokhoz.   
                
 
              Број: 
  Szám: ______________________ 
                     У 
                    Kelt  ___________________ , ____________________ 
                                              / место – helység /                       / датум – dátum / 
 
 
       Овлашћено лице ,  

  М.П. – P.H. 

 

                                                                                               ________________________________________________ 

                                                                                              /име и презиме лица овлашћеног  / a politikai párt statutuma 
                                                                                                                    статутом политичке странке,          illetve a koalíciós megállapodás, 
                                                                                                                    односно коалиционим  спора-         vagy a polgárok csoportjának  
                                                                                                          зумом, одн.споразумом групе         megegyezése szerint meghatal- 
                                                                                                                     грађана /                                        mazott személy vezeték- és utóneve  

                                                                                                                                                                                                                                   
___________________________________________________ 

                                                                                                                      /  potpis                  -             aláírás / 
 
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                  Meghatalmazott személy 
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                                                                                                                                                                                            Обр.бр.: СО-3/2020     
                                                                                                                                              Űrl.sz.:    
 
 

             САГЛАСНОСТ                          CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETBE 
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ                    TÖRTÉNŐ KÉPVISELŐVÁLASZTÁSI 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ                  JELÖLTLISTA-LISTAVEZETŐJÉNEK 
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЧОКА                       BELEEGYEZÉSE                                                      
 
 
Сагласан сам да будем носилац Изборне листе        Beleegyezem, hogy az Csóka Község Képviselő-testületébe 
Кандидата за одборнике у Скупштини општине         történő képviselőválasztásokon annak a Választási 
Чока, коју подноси                                                           jelöltlistának a listavezetője legyek, amelyet a –az 
 
__________________________________________________________________________ 
    / назив подносиоца изборне листе:политичка странка-                   / A választási jelöltlistát beterjesztő politikai párt-pártkoalíció- 
      страначка коалиција-друга пол.орг.-група грађана /                        egyéb politikai szervezet-polgári csoportosulás megnevezése / 
 
                                                                                     terjeszt elő. 
 
                     
                    У 
                    Kelt:  ___________________ , ____________________ 
                                              / место – helység /                       / датум – dátum / 
 
 
 
 
                                                                   Носилац листе,  
 
 

________________________________________ 
/ име и презиме /                                 /vezeték- és utónév / 

 
 

_________________________________________ 
/ лични број /                         / személyi szám / 

 
 

_________________________________________ 
/пребивалиште и адреса становања /        /lakhely és –cím / 

 
 
 

__________________________________________ 
                                                                          /потпис /                                          / aláírás / 
 
                                                                                            Listavezető      
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                                                                                                                                                                   Обр.бр.: СО-4/2020     
                                                                                                                                       Űrl.sz.:     
                                                                                                                                               

                          ИЗЈАВА                                                           NYILATKOZAT 

О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ                   CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - 

ЗА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ            TESTÜLETÉBE TÖRTÉNŐ KÉPVISELŐ- 

            ОПШТИНЕ ЧОКА                                    JELÖLTSÉG ELFOGADÁSÁRÓL 

 

 Прихватам кандидатуру за одборника у                       Elfogadom képviselőjelöltségemet Csóka  
 Скупштини општине Чока на Изборној листи                Községi Képviselő-testületébe azon a Választási                           
 кандидата коју је предложила                                           jelöltlistán, amelyet a-az 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
  / назив политичке странке-страначке коалиције-                                 / politikai párt-pártkoalíció-egyéb politikai szervezet- 
   друге политичке организације-групе грађана /                                                                         polgári csoportosulás megnevezése / 
 
 
 
                     на дан  ____________________________________________________  napján 
                                                               / датум подношења    -   beterjesztés dátuma / 
 
 
  и поднела Општинској изборној комисији.                   terjesztett a Községi Választási Bizottság elé. 
 
 
 
                     У 
                    Kelt  ___________________ , ____________________ 
                                              / место – helység /                       / датум – dátum / 
 
  
 
                                                                                       Кандидат, 
 

______________________________________ 
/ име и презиме           -          vezeték- és utónev / 

 
_______________________________________ 

/ занимање              -               foglalkozás / 
 

_______________________________________ 
/ лични број           -            személyi szám / 

 
 _______________________________________ 
/пребивалиште и адреса становања   -     lakhely és –cím / 

 
  ______________________________________ 

/ својеручни потпис      -        sajátkezű aláírás / 
 
 

Јelölt 
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                                                                                                                                                        Обр.бр.: СО-5/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                Űrl.sz.:   
                                                                                                                   
        СПИСАК БИРАЧА КОЈИ                       CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉBE 
ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ                         TÖRTÉNŐ KÉPVISELŐVÁLASZTÁSI 
   КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У                  JELÖLTLISTÁT TÁMOGATÓ VÁLASZTÓ- 
  СКУПШТИНИ ОПТШИНЕ ЧОКА                                     POLGÁROK JEGYZÉKE 
 
     Изборну листу                                                                                     А –az 
_________________________________________________________________________________________________ 
 / назив изборне листе и име и презиме носиоца листе         / a választási lista megnevezése és az listavezető vezeték- és utóneve, 
   ако је одређен /                                                                                  amennyiben meg van határozva / 
 
                                                                                                    Választási listáját a következő választópolgárok 
   подржавају бирачи, и то:                                                    támogatják: 
 

Ред. 
бр. 

Презиме и име 
Vezeték- és utónév                  

Место и адреса 
пребивалишта 
Lakhely és –cím  

ЈМБГ  
Személyi szám 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Број:                                                                 Овлашћено лице, 
Szám: ______________________    
                                                                                                                                               _________________________________ 
                                                               / име и презиме   -  vezeték- és utónév / 
                           У        
                           Kelt  ___________________ , ____________________   
                                     / мesto – helység /                 / datuм – dátum /  _________________________________ 
                                                                                                                               /  потпис             -               aláírás / 
                                                                             M.П. – P.H.                               Meghatalmazott személy 
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                                                                                                                                                                                         Обр. бр.:   СО-6/2020                                                                
                                                                                                                                                        Ürl. sz.:    

И  З  Ј  А  В  А 
БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА 

ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЧОКА 
 

VÁLASZTÓPOLGÁRI NYILATKOZAT 
CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐJELÖLTJEI VÁLASZTÁSI LISTÁJÁNAK 

TÁMOGATÁSÁRÓL 
 
Подржавам Изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини општине Чока, коју Општинској изборној 
комисији подноси: 
Támogatom Csóka Község Képviselő-testülete képviselőjelöltjeinek azon választási listáját, amelyet a Községi Választási 
Bizottság elé terjeszt a: 
_____________________________________________________________________________ 

/ назив подносиоца изборне листе: политичка странка - страначка коалиција - друга 
a választási lista előterjesztőjének elnevezése: politikai párt – pártkoalició – más 

 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

/  политичка организација – група грађана 
politikai szervezet – polgári csoport / 

 
 
                                                                                                            Бирач – Választópolgár, 
 
                                                                               _______________________________ 
                                                                                                           /име и презиме  -  név és vezetéknév/ 
 
                                                                                                    _______________________________________ 
                                                                                                              /лични број – ЈМБГ – személyi szám/ 
 
                                                                                                               _______________________________________ 
                                                                                                              /пребивалиште и адреса становања  
                                                                                                              – állandó tartózkodási hely és lakcim/ 
 
                                                                                                     _______________________________________ 
                                                                                                                           / потпис -  aláirás / 
Потврђује се да:  - Igazoljuk, hogy:   
____________________________________ из ______________________ 
Својеручно потписао-лa и ставио-лa рукопис на ову исправу и признао-лa за свој потпис на овој исправи 
Sajátkezüleg aláirta, elismerte aláirását. 
Идентитет именованог утврђена је на основу ________________:   
Személyazonossága igazolva a ________________________ alapján, kiadta: __________________ 
_________________ - ПС_____________ 
 
ОПШТИНА ЧОКА – ОПШТИНСКА УПРАВА 
CSÓKA KÖZSÉG – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 
 
ОВЕРА БРОЈ: - SZÁM:           Место: Helység:  ,     Дана:– Kelt:.    Овл.службеник : – Hiv. személy: 
______________________       _______________,  _________.2020. Име и презиме, потпис:  
          Vezeték és keresztnév, aláírás: 
 
                                                                                     М.П.     P.H.                       ________________________________ 
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                                                                                                                                                          Обр. бр.:  СО-7/2020                                                              
                                                                                                                                                           Ürl. sz.:                                                                                                                                                                        

ПОТВРДА 
О ПРЕДАЈИ ЛИСТЕ КАНДИДАТА 

 
IGAZOLÁS 

A JELÖLTLISTA ÁTADÁSÁRÓL 
 
Овим се потврђује да је ______________________________ (име, име једног родитеља и име) из  
 
_____________(место становања)_______________________________(адреса становања) дана _________2020.  
 
године у _____________часова  (време предаје) у име  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
(назив политичке странке, друге политичке организације, њихове коалиције, групе грађана) предао Општинској 
изборној комисије општине Чока листу кандидата за одборнике у Скупштину општине Чока  и то: 
 
Потврда о изборном праву за сваког кандидата, 
Писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру, 
Потврда о пребивалишту кандидата, 
Писмена сагласност носиоца листе, 
Овлашћење лица која подносе изборну листу, 
Уверење о држављанству за сваког кандидата, 
Потписи бирача који подржавају изборну листу, 
Споразум – у случају подношења заједничке изборне листе.  
 
Igazolom, hogy ______________________________ (családi és utónév, egyik szülő neve) _______________.,(állandó 
lakóhely) ____________________________________________(lakcím).,  2020. _______________-án/én 
______________órakor a (dátum) 
____________________________________________________________________________________. 
(politikai párt, egyéb politikai szervezet, koalíció, polgári csoport neve) 
 
nevében Csóka  Község Választási Bizottságának a Csóka Község Képviselő-testületi tagok jelölésére jelöltlistát adott át 
az alábbi mellékletekkel: 
 
Választójogi igazolás mindegyik jelölt részére, 
A jelöltek írásbeli nyilatkozata a jelölés elfogadásáról, 
Minden jelölt lakhelyigazolása, 
A listavezető írásbeli jóváhagyása, 
A Választási listát beterjesztő személyek meghatalmazása, 
Minden jelölt állampolgársági bizonylata, 
A Választási jelöltjegyzéket támogató választópolgárok aláírásai, 
Közös választási lista beterjesztése esetén: megállapodás  
        
Прималац- Átvette:                                                                                                 Подносилац - Benyújtotta: 
 
.....………………………….............                                                                        …..........……………………............ 
(име и презиме) (családi és utónév)                                                                         (име и презиме) (családi és utónév) 
 
…………………………................                                                                           …………………………................ 
            (потпис) (aláírás)                                                                                                      (потпис) (aláírás)  
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                                                                                                                                                                           Обр.бр.:  СО-8/2020      
                                                                                                                                              Űrl.sz.:   
                                                                                                                                       
 На основу члана 24. ст. 1. Закона о локалним                           Csóka Község Választási Bizottsága, a 2020.  
изборима (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 34/2010                                                            napján tartott ülésén, 
-УС, 54/2011 и 12/20),                                                                  A helyhatósági választásokról szóló törvény  
Општинска изборна Комисија општине Чока,                          (Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye: 129/2007, 
 на седници               .                                                                    34/2010. -АB 54/2011. és  12/2020 sz.) 24. 
дана                           2020 год.,  донела је                                    szakaszának 1. bekezdése alapján meghozta a                                                                                                                          
                                                                                                         következő 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                              H A T Á R O Z A T O T 
 

Проглашава се Изборна листа                            A Községi Választási Bizottság kihirdeti a – az 
                        
 _________________________________________________________________________________________________ 
      / назив Изборне листе и име и презиме носиоца ако         / a választási lista megnevezése, valamint-ha személye ki van 
       је одређен /                                                                               jelölve – a listavezető vezeték- és utóneve / 
 
     коју  је поднела                                                        Választási listát, amelyet a - az 
          
   ________________________________________________________________________________________________ 
    / назив политичке странке-страначке коалиције-                  / politikai párt-pártkoalíció-egyéb politikai szervezet- 
      друге политичке организације-групе грађана /                       polgári csoportosulás megnevezése / 
                                
                                                                                                 terjesztett elő, 
 
  за избор одборника у Скупштини општине Чока,            az Csóka Község Képviselő-testületébe történő 
                                                                                                  képviselőválasztásokra 
 
 
број ___________ szám alatt 
   
од _________________________ napján . 
  
 Број :  
 Szám: ___________________ 
 
 У  Чоки, 
 Kelt  Csókán, _________________________ 
                                    /датум – dátum / 
 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА                                                    CSÓKA  KÖZSÉG  
                ОПШТИНЕ ЧОКА                                                              VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
 
                                                                                                                        Председник, 
 
                                                                                                                  _______________________________ 
                                                                      М.П. – P.H.            / име и презиме – vezeték-és utónév / 
 
                                                                                                    ________________________________ 
                                                                                                                    / потпис – aláírás / 
 
                                                                                                                                Elnök
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28. 
 На основу члана 15. став 1. тачка 12) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 и 16/20 – аутентично тумачење), Општинска  изборна комисија општине Чока, на 
седници одржаној 05.03.2020. године, донела је 
 

Р О К О В Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА, 
РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине 
Чока, утврђени су: 

 – Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици 
Србији, 01 Бр. 013-396/20, 

 – Законом о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 и 
16/20 – аутентично тумачење ), 

 – Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – 
др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11 и 12/20), 

 – Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11), 

 – Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, број 
15/12 и 88/18), 

 – Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 
2020. године. 

 2. Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Чока ступила је на снагу 4. марта 
2020. године. 

 Одлуком су избори за одборнике Скупштине општине Чока расписани за 26. април 2020. године. 

 Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 4. марта 2020. године. 

 3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи: 

Редни 
број Радња Рок 

1. Обрасци 

1.1. 

Прописивање образаца за спровођење изборних радњи и стављање на 
располагање јавности 
(члан 15. став 1. тачка 3) и члан 23. став 1. Закона о локалним 
изборима – ЗоЛИ) 

у року од три дана од дана 
расписивања избора 

2. Органи за спровођење избора 

2.1. 

Доношење решења о испуњавању или неиспуњавању услова за 
одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе у 
проширени састав органа за спровођење избора 
(члан 14. став 6. ЗоЛИ) 

приликом проглашења изборне 
листе 

2.2. 
Доношење решења о именовању овлашћених представника 
подносиоца изборне листе у проширени састав Општинске изборне 
комисије  (члан 14. ст. 9. и 10. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од часа пријема 
обавештења подносиоца изборне 
листе, а најкасније 21. априла у 24 
часа 

2.3. Достављање предлога за чланове сталног састава бирачких одбора 
Општинској изборној комисији 

прописано Упутством за 
спровођење избора 
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2.4. Образовање сталног састава бирачких одбора 
(члан 16. став 5. ЗоЛИ) 

најкасније десет дана пре дана 
избора, тј. најкасније 15. априла у 
24 часа 

2.5. 
Достављање обавештења о представницима подносиоца изборне 
листе у проширеном саставу бирачких одбора 
(члан 14. став 10. у вези са чланом 16. став 3. ЗоЛИ)) 

најкасније пет дана пре дана 
избора 
 

2.6. 
Доношење решења о именовању чланова проширеног састава 
бирачких одбора 
(члан 14. ст. 9. и 10. у вези са чланом 16. став 3. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од часа пријема 
обавештења подносиоца изборне 
листе, а најкасније пет дана пре 
избора 

2.7. Замена члана бирачког одбора у случају његове спречености или 
одсутности 

прописано Упутством за 
спровођење избора 

2.8. 
Замена члана бирачког одбора који не може да буде у саставу 
бирачког одбора у смислу члана 30. став 2. Закона о избору народних 
посланика (ЗоИНП) 

прописано Упутством за 
спровођење избора 

3. Изборна листа 

3.1. Подношење изборне листе 
(члан 19. став 1. ЗоЛИ) 

најкасније 15 дана пре дана избора, 
тј. најкасније до 10. априла у 24 
часа 

3.2. Проглашење изборне листе 
(члан 24. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од часа пријема 
изборне листе, ако испуњава 
услове 

3.3. Повлачење изборне листе 
(члан 21. став 1. ЗоЛИ) 

до дана утврђивања збирне 
изборне листе, односно најкасније 
11 дана пре дана избора, тј. 
најкасније 14. априла у 24 часа 

3.4. 
Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у службеном листу 
Општине Чока 
(члан 26. став 3. ЗоЛИ) 

најкасније десет дана пре дана 
избора, тј. најкасније 15. априла у 
24 часа 

3.5. Право увида у поднете изборне листе 
(члан26. став 4. ЗоЛИ) 

у року од 48 часова од дана 
објављивања збирне изборне листе 

4. Бирачка места 

4.1. Одређивање и оглашавање бирачких места 
(сходно члану 34. став 1. тачка 7. ЗоИНП) 

најкасније 20 дана пре дана избора, 
тј. најкасније до 5. априла у 24 часа 

4.2. 
Разврставање бирача на бирачка места од стране Општинске  управе  
(тачка 12. став 6. Упутства за спровођење Закона о јединственом 
бирачком списку) 

до закључења бирачког списка, 
односно до 15 дана пре дана 
избора 

4.3. 

Разврставање бирача на бирачка места од стране Министарства 
државне управе и локалне самоуправе  
(тачка 12. став 7. Упутства за спровођење Закона о јединственом 
бирачком списку) 

од закључења бирачког списка, 
односно од 15 дана пре дана 
избора 

5. Јединствени бирачки списак 

5.1. 

Излагање бирачког списка за подручје општине и обавештавање 
грађана о томе 
(члан 14. Закона о јединственом бирачком списку – ЗоЈБС и тачка 10. 
Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) 

од наредног дана од дана 
расписивања избора 

5.2. 
Захтев Општинској управи за доношење решења о упису у бирачки 
списак, односно о промени у бирачком списку 
(члан 14. став 1. ЗоЈБС) 

до закључења бирачког списка, 
односно15 дана пре дана избора, тј. 
10. априла у 24 часа 

5.3. 

Доношење решења о упису или променама у бирачком списку по 
закључењу бирачког списка од стране Министарства државне управе 
и локалне самоуправе 
(члан 10. став 1. и члан 20. став 1. ЗоЈБС) 

од закључења бирачког списка до 
72 часа пре дана избора, тј. 
најкакасније до 22. априла у 24 
часа 



1 Под условом да је место боравишта на подручју општине у којем се спроводе избори 
2 Ово питање треба да буде уређено упутством за спровођење избора. 
3 Из праксе Републичке изборне комисије - видети Упутство за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, 
расписаних за 16. март 2014. године („Службени гласник РС“, број 12/14). 
4 Исто као под 5. 
5 Исто као под 6. 
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5.4. 

Право увида и подношења захтева за промене у бирачком списку од 
стране подносиоца изборне листе или лица које он за то овласти  
(члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Упутства за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку) 

од проглашења изборне листе  

5.5. 

Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да ће 
бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у 
земљи/изабрано место гласања1 
(члан 15. ЗОЈБС) 

најкасније пет дана пре дана 
закључења бирачког списка, 
односно 20 дана пре дана избора, 
тј. најкасније 5. априла у 24 часа 

5.6. 

Доношење решења о закључењу бирачког списка и утврђивању 
укупног броја бирача од стране Министарства државне управе и 
локалне самоуправе 
(члан 17. став 1. ЗоЈБС) 

15 дана пре дана избора, тј. 10. 
априла у 24 часа 

5.7. 
Достављање решења о закључењу бирачког списка Општинској 
изборној комисији 
(члан 17. став 2. ЗоЈБС) 

у року од 24 часа од часа 
доношења решења 

5.8. Објављивање укупног броја бирача у службеном листу Општине Чока 
(члан 18. ЗоЈБС) 

одмах по добијању решења о 
закључењу бирачког списка 

5.9. 
Достављање Општинској  изборној комисији оверених извода из 
бирачког списка 
(члан 19. став 1. ЗоЈБС) 

у року од 48 часова од доношења 
решења о закључењу бирачког 
списка 

5.10. 
Пријем у Општинској  изборној комисији решења опроменама у 
бирачком списку по закључењу бирачког списка  
(члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

до 48 часова пре дана одржавања 
избора 

5.11. 
Утврђивање и објављивање  у  службеном листу Општине Чока  
коначног броја бирача 
(члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

одмах по истеку рока за пријем 
решења о променама у бирачком 
списку по закључењу бирачког 
списка 

6. Посматрачи 

6.1. 
Подношење пријаве за праћење рада органа  
за спровођење избора – страни посматрачи2 
 

најкасније десет дана пре дана 
избора3, тј. најкасније до 15. 
априла у 24 часа 

6.2. 
Подношење пријаве за праћење рада органа  
за спровођење избора – домаћи посматрачи4 
 

најкасније пет дана пре дана 
избора5, тј. најкасније до 20. 
априла у 24 часа 

7. Спровођење избора 

7.1. 
Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања 
избора 
(члан 54. став 1. ЗоИНП) 

најкасније пет дана пре дана 
избора тј. најкасније до 20. априла 
у 24 часа 

7.2. Предаја изборног материјала бирачким одборима  
(члан 29. став 1. ЗоЛИ) најкасније 24 часа пре дана избора 

7.3. „Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде 
(члан 5. став 3. ЗоИНП) 

од 48 часова пре дана избора до 
затварања бирачких места на дан 
избора, тј. од 23. априла у 24 часа 
до 26. априла у 24 часа 

7.5. Отварање бирачких места и гласање 
(члан 56. став 1. ЗоИНП) на дан избора од 7 до 20 часова 

                                                           



 4. Овај роковник објавити у „Службеном листу општине Чока”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА- АП ВОЈВОДИНА 
О П Ш Т И Н А   Ч  О К А  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Број: 013- 1/2020-V-16       
Дана: 04.03.2020. године                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 Ч О К А                                                                                                              Исидор Лазић, с.р. 
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8. Утврђивање и објављивање резултата избора 

8.1. 
Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање 
изборног материјала Општинској изборној комисији  
(члан38. став 1. ЗоЛИ) 

У року од осам часова од 
затварања бирачких места 

8.2. Утврђивање резултата избора у Општинској   изборној комисији  
(члан39. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од затварања 
бирачких места 

8.3. 
Расподела одборничких мандата применом система највећег 
количника 
(члан 41. став 4. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од затварања 
бирачких места 

8.3. Објављивање резултата избора  у службеном листу Општине Чока 
(члан 44. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од затварања 
бирачких места 

8.4. 

Увид представника подносилаца изборних листа и кандидата за 
одборнике у изборни материјал у просторијама Општинске изборне 
комисије 
(члан 32. ЗоЛИ) 

у року од пет дана од дана избора, 
тј. најкасније до 1. маја 

9. Заштита изборног права 

9.1. Подношење приговора Општинској изборној комисији  
(члан 52. став 2.ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од дана кад је 
донета одлука, извршена радња 
или учињен пропуст 

9.2. Доношење и достављање решења по приговору  
(члан53. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 48 часова од пријема 
приговора 

9.3. 
Жалба Управном суду против решења Општинске изборне комисије 
по приговору  
(члан54. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од достављања 
решења 

9.4. 
Достављање свих потребних података и списа за одлучивање 
Управном суду од стране Општинске изборне комисије 
(члан54. став2. ЗоЛИ) 

одмах, а најкасније у року од 12 
часова 

9.5. Доношење одлуке по жалби 
(члан 54. став 4. ЗоЛИ) 

у року од 48 часова од дана 
пријема жалбе са списима 

10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника 

10.1. 
Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на 
изборној листи, почев од првог кандидата са листе 
(члан 43. ЗоЛИ) 

у року од десет дана од дана 
објављивања укупних резултата 
избора 

10.2. Издавање уверења о избору за одборника 
(члан 45. ЗоЛИ) одмах по додели мандата 

11. Извештавање Скупштине града 

11.1. 
Подношење извештаја Скупштини  општине Чока о спроведеним 
изборима 
(члан 15. став 1. тачка10) ЗоЛИ) 

одмах по додели мандата 



 

 

 

                                                                       

               Главни и одговорни уредник 

                 Тот Золтан, с.р. 

Број 
одлуке С А Д Р Ж А Ј 

 
  

 
  Страна 

   ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЧОКА 
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„Службени лист општине Чока“ излази по потреби 
 
 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:  Тот Золтан,  Секретар СО-е Чока 
ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА:  2.500,00 динара 
На редован рачун Општинске управе општине Чока/ жиро рачун бр.:  840 – 745151843 - 03 
Позив на број:  97 47 211 
ИЗДАВАЧ:  Скупштина општине Чока 
АДРЕСА ИЗДАВАЧА:  23320 Чока, Потиска бр. 20 

Тел: 0230/71 –000, факс: 0230/71-175 


