СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА
CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

„Службени лист општине Чока“ бр. 3.

страна 11.

29.02.2016.

5.
На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима (,,Службени гласник РС'' бр.
129/07, 34/10 -УС и 54/11 ) и члана 30. став 1. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' бр.
129/07 ) и члана 77. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/11- пречишћени текст )
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 29.02.2016. године донела је

ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА МУТУЦ ЈОВАНУ
I
УТВРЂУЈУ СЕ престанак одборничког мандата у Скупштини општине Чока, пре истека времена на
које је изабран:
- Јован Мутуц из Падеја, којем је верификован одборнички мандат са Изборне листе ИВИЦА
ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ ( СПС ), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
( ПУПС), због наступања смрти.

II
Овај Закључак ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2016 -V – XXXI
Дана: 29.02.2016. године
ЧОКА

Заменик Председника СО Чока
Карољ Барна с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 3.

страна 13.

29.02.2016.

6.
На основу члана 48. став 2. Закона о локалним изборима (,,Службени гласник РС'' бр. 129/07, 34/10 УС и 54/11 ) и члана 77. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/11- Пречишћени текст )
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 26.02.2016. године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА ЗА МАКСИМА НОВАКОВ ИЗ ЧОКЕ
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЧОКА

I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ одборнички мандат Максиму Новаков из Чоке, као следећем кандидату на основу
члана 48. став 2. Закона о локалним изборима за одборника са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ –
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ ( СПС ), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ ( ПУПС ),
коме није засад додељен мандат одборника, с обзиром да је Мутуц Јовану из Падеја престао одборнички
мандат са исте Изборне листе из исте партије, услед наступања смрти.

II
Овај Закључак ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2016 -V – XXXI
Дана: 29.02.2016. године
ЧОКА

Заменик Председника СО Чока
Карољ Барна с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 3.

страна 15.

29.02.2016.

7.
На основу члана 12., 13. и 14. Закона о локалним изборима ( ,,Службени гласник РС'' бр. 129/07,34/2010-Oдлука УС
и 54/2011) члана 77. став 1. тачка 20. и члана 103. став 2. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр.
3/2011-пречишћени текст), Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 29.02.2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови и заменици чланова Општинске изборне комисије у сталном саставу и то:
1.

Грубић Зорица, дипл.правник из Падеја - адвокат– председник - на основу предлога одборничке групе ДС
Богар Пехо Пирошка, дипл.правник из Падеја – заменик председника - на основу предлога одборничке групе ДС

2.

Гарић Светлана из Чоке - члан - на основу предлога одборничке групе ДС
Пољак Ђура из Остојићева – заменик члана - на основу предлога одборничке групе ДС

3.

Луковац Хајналка из Санада - члан - на основу предлога одборничке групе ДС
Бањац Весна из Чоке – заменик члана - на основу предлога одборничке групе ДС

4.

Хусак Каталин из Чоке - члан - на основу предлога одборничке групе МК
Барна Ержебет из Банатског Моноштора – заменик чланa - на основу предлога одборничке групе МК

5.

Семереди Ерне из Јазова - члан - на основу предлога одборничке групе МК
Тертеи Ержебет из Остојићева – заменик члана - на основу предлога одборничке групе МК

6.

Балаж Ибоља из Чоке - члан - на основу предлога одборничке групе МК
Бурањ Золтан из Врбице – заменик члана - на основу предлога одборничке групе МК

7.

Лазић Исидор, дипл.правник - адвокат из Чоке - члан - на основу предлога одборничке групе СРС
Динкић Радивој из Санада – заменик члана - на основу предлога одборничке групе СРС

8.

Матовић Вукоман из Чоке - члан - на основу предлога одборничке групе СРС
Месарош Чаба из Црне Баре – заменик члана - на основу предлога одборничке групе СРС

9.

Давидов Гаврило, дипл.правник - из Чоке - члан - на основу предлога одборничке групе ЛСВ
Закић Пера из Падеја – заменик члана - на основу предлога одборничке групе ЛСВ
II
Истовремено СЕ РАЗРЕШАВАЈУ још:

Сеч Кајари Ирен, дипл.правник из Сенте – секретар Комисије,

Хречук Михаљев Љиљана, дипл.правник из Сенте – заменик секретара Комисије.
III
Горе наведене особе се разрешавају због истека мандатног периода на који су изабране.
IV
Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2016 -V – XXXI
Дана: 29.02.2016. године
ЧОКА

Заменик Председника СО Чока
Карољ Барна с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 3.

страна 17.

29.02.2016.

8.
На основу члана 12., 13. и 14. Закона о локалним изборима ( ,,Службени гласник РС'' бр. 129/07 ,34/2010-Oдлука УС
и 54/2011) члана 77. став 1. тачка 20. и члана 103. став 2. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/2011пречишћени текст), Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 29.02.2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
ИМЕНУЈУ СЕ чланови и заменици чланова Општинске изборне комисије у сталном саставу и то:
1.

Eрика Керепеши, дипл.правник из Чоке – председник - на основу предлога одборничке групе СВМ
Пирошка Богар Пехо, дипл.правник из Падеја – заменик председника - на основу предлога одборничке групе СВМ

2.

Каталин Пинтер из Чоке - члан - на основу предлога одборничке групе СВМ
Ерне Семереди из Јазова – заменик члана - на основу предлога одборничке групе СВМ

3.

Ибоја Балаж из Чоке - члан - на основу предлога одборничке групе СВМ
Золтан Бурањ из Врбице – заменик члана - на основу предлога одборничке групе СВМ

4.

Светлана Гарић из Чоке - члан - на основу предлога одборничке групе ДС
Владимир Штеванов из Чоке – заменик члана - на основу предлога одборничке групе ДС

5.

Хајналка Луковац из Санада - члан - на основу предлога одборничке групе ДС
Меланија Јо из Чоке – заменик члана - на основу предлога одборничке групе ДС

6.

Радислав Закић, дипл.правник из Чоке - члан - на основу предлога одборничке групе ДС
Радица Перишић из Чоке – заменик члана - на основу предлога одборничке групе ДС

7.

Исидор Лазић, дипл.правник - адвокат из Чоке - члан - на основу предлога одборничке групе СНС
Петар Ремовић из Чоке – заменик члана - на основу предлога одборничке групе СНС

8.

Варга Каталин из Чоке - члан - на основу предлога одборничке групе ПУПС
Јелка Темишварски из Санада – заменик члана - на основу предлога одборничке групе ПУПС

9.

Гаврило Давидов, дипл.правник из Чоке - члан - на основу предлога одборничке групе ЛСВ
Јожеф Потлока из Падеја – заменик члана - на основу предлога одборничке групе ЛСВ
II
Истовремено СЕ ИМЕНУЈУ још:

Драгана Шалбот Пакашки, дипл.правник из Остојићева – секретар Комисије,

Роланд Јанковић, дипл.правник из Сенте – заменик секретара Комисије.

III
Мандат горе наведеним члановима и заменицима чланова у сталном саставу трајаће четири године од дана објављивања
овог Решења.
IV
Трошкови за рад Општинске Изборне Комисије између два избора падају на терет буџета општине Чока по истом принципу,
као и за друга радна тела Скупштине.
V
Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''.
Поука о правном леку: Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часова од доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2016 -V – XXXI
Дана: 29.02.2016. године
ЧОКА

Заменик Председника СО Чока
Карољ Барна с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 3.

страна 19.

29.02.2016.

9.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број
129/07 и 83/2014 ), члана 48. став 2. и члана 77. став 1. тачка 22. Статута општине Чока ( ,,Службени лист
општине Чока'' број 3/11-пречишћени текст)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 29.02.2016. године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОСЛОВАЊА
Ј.П. – ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2015. ГОДИНУ

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду и финансијски Извештај пословања Ј.П. – Дирекције за изградњу
општине Чока за 2015. годину, без икакве примедбе.

II
Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2016 -V – XXXI
Дана: 29.02.2016. године
ЧОКА

Заменик Председника СО Чока
Карољ Барна с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 3.

страна 21.

29.02.2016.

10.
На основу члана 32. став 1. тачке 20. и члана 46. став 1. тачке 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број: 129/07 и 83/14), члана 13. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“ број: 10/13,142/14 и 103/15) и члана 77. тачке 20. и члана 124. тачке 12. Статута општине Чока
(„Службени лист општине Чока“ број: 3/11), Скупштина општине Чока, на својој седници одржаној дана 29.02. 2016.
године донела је

О Д Л У К У
О ОВЛАШЋЕЊУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЧОКА
ЗА ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Члан 1.
Овлашћује се Општинско веће општине Чока за утврђивање Предлога Годишњег Програма подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Чока и за доношење
Годишњег Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији
општине Чока уз претходну сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине .
Члан 2.
Организациона јединица Општинске управе општине Чока надлежна за послове пољопривреде има обавезу да
изради Годишњи Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији
општине Чока, да прибави сагласност на исти и достави га Општинском већу општине Чока.
Члан 3.
Организациона јединица Општинске управе општине Чока надлежна запослове пољопривреде, у складу са
законом и другим прописима, а на основу Програма доноси правила о критеријумима за избор корисника средстава.
Општинско веће општине Чока даје сагласност на акт из претходног става.
Члан 4.
Председник општине посебним актом образује Комисију за доделу средстава за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја (у даљем тексту: Комисија).
Комисија има председника и два члана.
Комисија обавља следеће послове:
 утврђује текст јавног позива за доделу средстава,
 врши бодовање пријава и избор пројеката сагласно правилима о критеријумима
 доставља Општинском већу општине Чока предлог акта о избору пројеката и расподели средстава
 врши и друге послове везано за реализацију јавног позива.
Члан 5.
Средства за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја обезбеђују се у буџету
општине Чока и користе се у складу са програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја.
Члан 6.
Организациона јединица Општинске управе општине Чока надлежна за послове пољопривреде има обавезу за
изради извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја и достави министарству до
31. Марта текуће године за претходну годину.
Члан 7.
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2016 -V – XXXI
Дана: 29.02.2016. године
ЧОКА

Заменик Председника СО Чока
Карољ Барна с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 3.

страна 23.

29.02.2016.

11.
На основу члана 32. став 1. тачке 20. и члана 46. став 1. тачке 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број: 129/07 и 83/14), члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“ број: 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15) и члана 77. тачке 20. и члана 124. тачке 12. Статута
општине Чока („Службени лист општине Чока“ број: 3/11),
Скупштина општине Чока, на својој седници одржаној дана 29.02.2016. године донела је

О Д Л У К У
О ОВЛАШЋЕЊУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА
ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 1.
Овлашћује се Општинско веће општине Чока за утврђивање Предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чока и за
доношење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине Чока уз претходну сагласност Министарства пољопривреде и заштите
животне средине најкасније до 31. марта текуће године.
Члан 2.
Организациона јединица Општинске управе општине Чока надлежна за послове пољопривреде има
обавезу да у сарадњи са стручном Комисијом за израду годишњег Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чока изради предлог Програма,
прибави сагласност на исти и достави га Општинском већу општине Чока.
Члан 3.
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2016 -V – XXXI
Дана: 29.02.2016. године
ЧОКА

Заменик Председника СО Чока
Карољ Барна с.р.
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12.
На основу члана 70. и члана 32. тачке 6. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС''
број 129/07 и 83/14 ), члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“
број: 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 и 95/15 ) и члана 64. и члана 77. тачке 8. и члана 162. Статута општине
Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' број 3/11-пречишћени текст ), а у складу са Законом о референдуму и
народној иницијативи („Службени гласник РС“ број:48/94 и 11/98),
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 29.02.2016. године донела је

ОДЛУКУ
НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се поступак расписивања, спровођења референдума, утврђивање
резултата, као и образовање и задаци органа за спровођење референдума о увођење самодоприноса на
подручју општине Чока.
Члан 2.
Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе личним изјашњавањем – тајним гласањем.
Самодопринос може да се уведе за подручје целе општине, месне заједнице или дела месне
заједнице.
Члан 3.
Право изјашњавања имају сви пунолетни грађани, који имају бирачко право и пребивалиште на
подручју на коме се средства прикупљају.
Право гласања имају и пунолетни грађани који немају пребивалиште на подручју на коме се средства
прикупљају, али на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшају услови коришћења
те имовине ( изградња путева, комуналних објеката и сл ).
Члан 4.
Иницијативу за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса могу дати грађани општине Чока, који
имају право изјашњавања по основу члана 3. ове Одлуке на подручју за које се предлаже увођење
самодоприноса или Савет месне заједнице.
Члан 5.
Иницијатива грађана за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса је пуноважна ако је исту
потписао најмање 10% грађана који имају право изјашњавања по основу члана 3. ове Одлуке на подручју за
које се предлаже увођење самодоприноса.
Уз иницијативу за увођења самодоприноса подноси се програм којим се утврђују извори, намена и
начин обезбеђења укупних финансијских средстава за реализацију самодоприноса.
Иницијатива за увођење самодоприноса са програмом се доставља Скупштини општине.
Члан 6.
Савет месне заједнице саставља предлог Одлуке о увођењу самодоприноса која садржи податке,
који се односе на: потребе, односно намене за које се средства прикупљају,
време за које се средства прикупљају, укупан износ средстава која се прикупљају, обвезнике, начин и рокове
извршавања самодоприноса као и лица која се ослобађају те обавезе, висину самодоприноса ( основица,
пропорцијална стопа и др. ) начин вођења евиденције о средствима, начин остваривања надзора грађана у
наменском коришћењу средстава и начин трошења односно враћања средстава која се остваре изнад износа
које је одлуком одређен.
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Скупштина општине утврђује предлог Одлуке о увођењу самодоприноса, већином гласова присутних
одборника и исти се објављује у ,,Службеном листу општине Чока''.
Члан 7.
У случају да Скупштина општине не утврди предлог Одлуке о увођењу самодоприносa у смислу
става 2. претходног члана, предлог Одлуке се враћа Савету месне заједнице на поновно разматрање.
Члан 8.
Уколико Скупштина општине утврди предлог Одлуке о увођењу самодоприноса исти се доставља
Савету месне заједнице за спровођење референдума.
Члан 9.
Органи за спровођење референдума су: Комисија за спровођење референдума и гласачки одбори.
Члан 10.
Комисију за спровођење референдума именује Скупштина општине на основу предлога Савета
месне заједнице и иста има председника, секретара и три члана, који имају заменике. Сви чланови Комисије
за спровођење референдума треба да имају пребивалиште на територији месне заједнице на којој су
предложени за члана.
Члан 11.
Комисија за спровођење референдума обавља следеће послове:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- одређује гласачка места,
- образује гласачке одборе за спровођење референдума,
- даје упутство за рад одборима за спровођење референдума и усклађује њихов рад,
- утврђује укупне резултате и подноси извештај Скупштини општине Чока, односно Савету месне
заједнице, ако је референдум расписан за увођење самодоприноса на територији месне
заједнице,
- решава по приговору на одлуке одбора у вези неправилности у поступку изјашњавања,
- обавља и друге послове утврђене законом и овом Одлуком.
Члан 12.
Гласачки одбори спроводе поступак изјашњавања на гласачком месту, обезбеђују правилност и
тајност гласања, сачињавају записник и изјаве достављају Комисији.
Члан 13.
Грађанин који није у могућности да се изјашњава на гласачком месту (немоћно или спречено лице)
може, најкасније три сата пре затварања гласачког места, обавестити гласачки одбор о томе да жели да
гласа.
Три члана гласачког одбора одлазе код таквог гласача, утврђују његов идентитет, предају му
службену коверту, гласачки листић, потврду о бирачком праву, посебан коверат за попуњени гласачки листић,
упознају га са начином гласања, па напуштају просторију у којој грађанин гласа.
Након гласања гласач потписује потврду о бирачком праву, гласачки листић у посебан коверат који
ће члан гласачког одбора пред њим запечатити печатним воском, а после тога стављају у службени коверат
са поврдом о бирачком праву.
По повратку у гласачко место службени коверат се предаје осталим члановима гласачког одбора,
који заокружују редни број гласача на бирачком списку, отварају запечаћени коверат из кога се вади
пресавијени гласачки листић и убацују у гласачку кутију тако да се не види како је грађанин гласао.
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Члан 14.
Гласање грађана се врши на основу извода из бирачких спискова. У случају да грађанин није уписан
у бирачки списак, пуноважном личном картом може доказати да има пребивалиште на подручја на које се
уводи самодопринос и тада га Комисија накнадно дописује на изводу из бирачког списка.
Адреса становања се утврђује увидом у личну карту грађана.
Члан 15.
Власници некретнина, који имају непокретну имовину на подручју за које се уводи самодопринос,
а немају пребивалиште у насељеном месту ( у месној заједници ) могу да
гласају о увођењу самодоприноса и они ће се уписати у посебан бирачки списак коју ће водити Комисија за
спровођење референдума.
Члан 16.
Одлуку о увођењу самодоприноса проглашава Скупштина општине Чока.
Одлука се објављује у ,,Службеном листу општине Чока''.
Члан 17.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о облику и начину непосредног
изјашњавања грађана општине Чока о увођењу самодоприноса ( ,,Службени лист општине Чока'' број
бр.3/06).
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављиваће се у ,,Службеном листу општине Чока''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
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Дана: 29.02.2016. године
ЧОКА

Заменик Председника СО Чока
Карољ Барна с.р.
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13.
На основу члана 22. став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС“ број: 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 и 95/15), на основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014) члановa 35. до 45. и 77. Статута општине
Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 3/11-пречишћени текст) и члана 7. до 12. Статута МЗ Чока,
Савет МЗ Чока, на основу разматрања предмета на седници Савета МЗ Чока одржаној дана
26.01.2016. године подноси

ИНИЦИЈАТИВУ
ЗА УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЧОКА

1. Савет Месне заједнице Чока даје иницијативу за увођење самодоприноса за подручје
Месне заједнице Чока.
2. Уз ову иницијативу предлаже се утврђивање програма развоја МЗ Чока и предлога Одлуке
о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Чока.

Председник Савета Месне заједнице Чока
Јожеф Морајко с.р.
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14.
На основу члана 10. став 2. Закона и реферндуму и народној иницијативи(„Службени гласник РС“ број:
48/94 и 11/98), члана 32. тачке 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07 и 83/2014),
на основу члана 77. тачке 8. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ број:3/11-пречишћени текст)
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 29.02.2016.године донео је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О ПРЕДЛОГУ
ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ СМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧОКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.05.2016.ГОДИНЕ ДО 30.04.2026.ГОДИНЕ
I
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице Чока ради изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке
о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Чока за период од 01.05.2016.године до 30.04.2026.године.
II
Референдум ће се спровести од 20.03.2016.године до 29.03.2016.године и то дана 20.03.2016.године
у времену од 08,00 до 20,00 часова, а осталим данима у времену од 10,00 до 16,00 часова.
III
На референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:
„Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Чока за период од
01.05.2016.године до 30.04.2026.године“
IV
На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи:
„Да“ или „Не“.
V
На референдуму ће се изјашњавати грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју Месне
заједнице Чока.
На референдуму ће се изјашњавати и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју Месне
заједнице Чока, али на овом подручју имају непокретну имовину, у складу са Законом о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС“ број:62/06 и 47/11).
Списак грађана из става 2. сачиниће Савет Месне заједнице Чока, на основу података којима располаже
Локална пореска администрација Општинске управе општине Чока и Републички геодетски завод – Служба за катастар
непокретности Чока.
VI
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донеом ако се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из
претходног става.
VII
Скупштине општине Чока образује Комисију за спровођење референдума на подручју Месне заједнице Чока.
Комисија за спровођење референдума на подручју Месне заједнице Чока одређује гласачка места, образује
гласачке одборе, утврђује укупне резултате референдума, доставља Извештај о спроведеном референдуму Скупштини
општине Чока и Савету Месне заједнице Чока и врши друге послове у складу са законом, Статутом и решењем о
именовању Комисије.
VIII
Трошкове референдума сноси општина Чока.
IX
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2016 -V – XXXI
Дана: 29.02.2016. године
ЧОКА

Заменик Председника СО Чока
Карољ Барна с.р.
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15.
На основу члана 75. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 83/2014) чланова од
20. до 31. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник РС'' бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 и
95/15) чланова од 35. до 45. и 77. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/11-пречишћени текст ) и
по предлогу Савета Месне заједнице Чока, Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 29.02.2016.
године утврдила је
ПРЕДЛОГ О Д Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧОКА
Члан 1.
За задовољавање потреба грађана на подручју Месне заједнице Чока уводи се самодопринос за реализацију
Програма Месне заједнице и то :
1. Учешће грађана у изградњи инфраструктуре
2. Учешће грађана у текућем и инвестиционом одржавању Дома културе
3. Учешће грађана у изради пројеката
4. Учешће грађана у развоју културе
5. Учешће грађана у развоју спорта
6. Учешће грађана у развоју образовања, здравства, социјалне заштите
7. Учешће грађанa у финансирању месних организација и удружења
8. Средства за несметан рад Месне заједнице
Члан 2.
Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду почев од 01.05. 2016. године до
30.04.2026.године.
Члан 3.
Укупан износ средстава која ће се прикупити самодоприносом износи 102.500.000,00 динара.
Члан 4.
Самодопринос се може изразити у новцу.
Члан 5.
Обвезник самодоприноса је грађанин-физичко лице са пребивалиштем на подручју МЗ Чока, као и лице које
има имовину, а нема пребивалиште на подручју МЗ Чока
- Који остварује зараду (плату) као запослени, имају приходе од пољопривреде и шумарства, на приход од
имовине и имовинских права, на приходе остварене од ауторских права, права сродних ауторском праву и праву
ундустријске својине, на приходе од игара на срећу, на лична примања по основу уговора о привременим и повременим
пословима, на приходе од права на патенте и техничка унапређења, на приходе које грађани остварују обављањем
занатских и других прифесионалних делатности, на приходе од издавања у закуп стамбеног и пословног простора и све
друге приходе од рада или имовине који подлежу плаћању пореза у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана, остварују пензију.
Члан 6.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензије остварене у земљи, на основу
писане изјаве, након спроведеног референдума.
Члан 7.
Обвезници самодоприноса плаћају самодопринос у новцу по следећим стопама:
- 2 % на нето зараде запослених радника на неодређено и одређено време, на приход од пољопривреде и шумарства,
на приход од имовине и имовинских права и вредности имовине, на приходе остварене од ауторских права, права
сродних ауторском праву и права индустријске својине, на приходе од игара на срећу, на лична примања по Уговору о
привременим и повременим пословима, на приходе од права на патенте и техничка унапређења, на приходе које
грађани остварују обављањем занатских и других професионалних делатности, на приходе од издавања у закуп
стамбеног и пословног простора и све друге приходе (од рада) или имовине који подлежу плаћању пореза, у смислу
Закона о порезу на доходак грађана који по својој природи чине доходак физичког лица;
- 20% на катастарски приход од пољопривреде и шумарства, на годишњем нивоу;
- 2 % на приход од капитала, дивиденди и удела у добити, а на основу Закона о порезу на доходак грађана;
- 1 % на пензије оних пензионера који дају посебну писмену изјаву да желе да плаћају месни самодопринос након
спроведеног референдума .
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Члан 8.
Обрачун и наплату самодоприноса у случају када се обрачун врши по систему пореза по одбитку врше исплатиоци тих
примања истовремено са њиховом исплатом, односно истовремено са уплатом одговарајућих пореза и доприноса.
Самодопринос на приходе од пољопривреде и шумарства (тј на катастарски приход), на приходе од самосталне делатности
и на вредност имовине утврђује и наплаћује општинска управа општине Чока и по захтеву преноси на рачун МЗ Чока.
Списак грађана, који немају пребивалиште, а поседују непокретну имовину на подручју Месне заједнице Чока се доставља
Општинској управи са тачним подацима о власнику и некретнини.
Обрачун и наплата добровољног самодоприноса из пензија врши исплатилац тих примања приликом њиховог обрачуна, а
на основу достављене посебне писмене изјаве.
Члан 9.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате
и осталог што није посебно прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе Закона којим се уређује порески поступак и
пореска администрација.
Члан 10.
Средства самодоприноса користиће се за основне намене утврђене чланом 1. ове Одлуке у следећим процентуалним
сразмерама :
НАМЕНА – ПРОГРАМ
Износ (дин)
1.Учешће грађана у изградњи инфраструктуре
20%
20.500.000,00
2.Учешће грађана у текућем и инвестиц.одржавању Дома културе
6%
6.150.000,00
3. Учешће грађана у изради пројеката
4%
4.100.000,00
4.Учешће грађана у развоју културе
12%
12.300.000,00
5.Учешће грађана у развоју спорта
24%
24.600.000,00
6.Учешће грађана у разв.обазовања, здравства, соц.заштите
6%
6.150.000,00
7.Учешће грађана у развоју месних организација и удружења
6%
6.150.000,00
8.Средства за несметан рад Месне заједнице
22%
22.550.000,00
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу су строго наменског карактера и представљају
приход буџета Општине Чоке. Савет Месне заједнице мора да води рачуна о утврђеним приоритетима.
О утрошку средстава самодоприноса одлучује Председник Општине, на основу предлога Савета Месне заједнице.
Члан 12.
Средства која се остваре изнад износа, који је Одлуком одређен, усклађује се ребалансом финансисјког плана.
Члан 13.
Евиденција о средствима самодоприноса водиће се у складу са законом.
Члан 14.
Реализацијом програма самодоприноса пре истека рока из члана 2. ове Одлуке престаје обавеза плаћања самодоприноса.
Члан 15.
Грађани Месне заједнице Чока једном годишње се обавештавају о реализацији програма самодоприноса путем зборова
грађана или путем средстава јавног информисања.
Члан 16.
Овај Предлог Одлуке ступа на снагу по спроведеном референдуму, који ће се спровести од 20.03.2016.године до
29.03.2016.године, ако се за њу определи 50% плус један грађанин, који има бирачко право и уписан је бирачки списак општине Чока
са пребивалиштем на подручју МЗ Чока.
Члан 17.
Овај Предлог Одлуке ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока'' и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2016 -V – XXXI
Дана: 29.02.2016. године
ЧОКА

Заменик Председника СО Чока
Карољ Барна с.р.
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16.
На основу члана 13. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник
Републике Србије“ број: 48/94 и 11/98), члана 77.тачке 8. Статута општине Чока (,,Службени лист општине
Чока'' бр.3/11-пречишћени текст) и члана 10. Одлуке о начину спровођења референдума о увођењу
самодоприноса на територији општине Чока,
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 29.02.2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧОКА
I.
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Чока, у следећем саставу:
1. Ерика Керепеши - председник,
2. Зоран Јованов - заменик председника,
3. Золтан Пири - секретар,
4. Серенка Вујић – заменик секретара,
5. Јожеф Морајко - члан,
6. Тибор Фаи - заменик члана,
7. Кормањош Ласло- члан,
8. Вера Зарић - заменик члана,
9. Тибор Олај - члан,
10. Абрахам Ласло- заменик члана.
II.
Комисија за спровођење референдума врши следеће послове:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума,
- прописује образце за спровођење и утврђује њихов број,
- одређује гласачка места,
- образује гласачке одборе,
- даје упутства за рад одборима и усклађује њихов рад,
- утврђује укупне резултате референдума и подноси извештај Скупштини општине Чока и Савету
Месне заједнице Чока,
- решава по приговорима поднетим на рад одбора у вези неправилности у поступку изјашњавања,
- обавља и друге послове утврђене законским и подзаконским актима.
III.
Ово Решење се објављује у ,,Службеном листу општине Чока''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2016 -V – XXXI
Дана: 29.02.2016. године
ЧОКА

Заменик Председника СО Чока
Карољ Барна с.р.
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17.

На основу члана 22. став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС“ број: 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 и 95/15), на основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014) члановa 35. до 45. и 77. Статута општине
Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 3/11-пречишћени текст) и члана 7. до 12. Статута МЗ
Остојићево, Савет МЗ Остојићево на основу разматрања предмета на седници Савета МЗ
Остојићево одржаној дана 12.02.2016. године подноси

ИНИЦИЈАТИВУ
ЗА УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСТОЈИЋЕВО

3. Савет Месне заједнице Остојићево даје иницијативу за увођење самодоприноса за подручје
Месне заједнице Остојићево.
4. Уз ову иницијативу предлаже се утврђивање програма развоја МЗ Остојићево и предлога
Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Остојићево.

Председник Савета Месне заједнице Остојићево
Јосип Чешљар с.р.
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18.
На основу члана 10. став 2. Закона и реферндуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број: 48/94
и 11/98), члана 32. тачке 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07и 83/2014), на основу
члана 77. тачке 8. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ број: 3/11-пречишћени текст)
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 29.02.2016.године донела је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О ПРЕДЛОГУ
ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ СМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОСТОЈИЋЕВО
ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2016.ГОДИНЕ ДО 30.06.2026.ГОДИНЕ
I

Расписује се референдум за подручје Месне заједнице Остојићево ради изјашњавања грађана о Предлогу
Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Остојићево за период од 01.07.2016.године до
30.06.2026.године.
II
Референдум ће се спровести од 15.05.2016.године до 25.05.2016.године и то у времену од 08,00 до 16,00
часова.
III
На референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:
„Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Остојићево за период од
01.07.2016.године до 30.06.2026.године“
IV
На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи:„Да“ или „Не“.
V
На референдуму ће се изјашњавати грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју Месне
заједнице Остојићево.
На референдуму ће се изјашњавати и пунолетни грађани који немају пребивалиште на подручју Месне
заједнице Остојићево, али на овом подручју имају непокретну имовину, у складу са Законом о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС“ број: 62/06 и 47/11).
Списак грађана из става 2. сачиниће Савет Месне заједнице Остојићево, на основу података којима располаже
Локална пореска администрација Општинске управе општине Чока и Републички геодетски завод – Служба за катастар
непокретности Чока.
VI
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом ако се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из
претходног става.
VII
Скупштинa општине Чока образује Комисију за спровођење референдума на подручју Месне заједнице
Остојићево.
Комисија за спровођење референдума на подручју Месне заједнице Остојићево одређује гласачка места,
образује гласачке одборе, утврђује укупне резултате референдума, доставља Извештај о спроведеном референдуму
Скупштини општине Чока и Савету Месне заједнице Остојићево и врши друге послове у складу са законом, Статутом и
решењем о именовању Комисије.
VIII
Трошкове референдума сноси општина Чока.
IX
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2016 -V – XXXI
Дана: 29.02.2016. године
ЧОКА

Заменик Председника СО Чока
Карољ Барна с.р.
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19.
На основу члана 75. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 83/2014) чланова од
20. до 31. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник РС'' бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 и
95/15) чланова од 35. до 45. и 77. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/11-пречишћени текст )
и по предлогу Савета Месне заједнице Остојићево,
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 29.02.2016. године донела је

ПРЕДЛОГ

ОДЛУКЕ

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОСТОЈИЋЕВО
Члан 1.
За задовољавање потреба грађана на подручју Месне заједнице Остојићево уводи се самодопринос за
реализацију Програма Месне заједнице и то :
1. Изградња инфраструктуре
2. Tекуће и инвестиционо одржавање
3. Учешће у изради пројеката
4. Култура
5. Спорт
6. Образовање,здравство, социјална заштита
7. Месне организације и удружења
8. Стручна служба Месне заједнице
9. Непланирани трошкови
Члан 2.
Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду почев од 01.07. 2016. године до
30.06.2026.године.
Члан 3.
Укупан износ средстава која ће се прикупити самодоприносом износи 40.000.000,00 динара.
Члан 4.
Самодопринос се може изразити у новцу.
Члан 5.
Обвезник самодоприноса је грађанин-физичко лице са пребивалиштем на подручју МЗ Остојићево, као и лице
које има имовину, а нема пребивалиште на подручју МЗ Остојићево
- Који остварује зараду (плату) као запослени, имају приходе од пољопривреде и шумарства, на приход од
имовине и имовинских права, на приходе остварене од ауторских права, права сродних ауторском праву и праву
ундустријске својине, на приходе од игара на срећу, на лична примања по основу уговора о привременим и повременим
пословима, на приходе од права на патенте и техничка унапређења, на приходе које грађани остварују обављањем
занатских и других прифесионалних делатности, на приходе од издавања у закуп стамбеног и пословног простора и све
друге приходе од рада или имовине који подлежу плаћању пореза у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана, остварују пензију.
Члан 6.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензије на основу писане изјаве, након
спроведеног референдума.
Члан 7.
Обвезници самодоприноса плаћају самодопринос у новцу по следећим стопама:
- 2 % на нето зараде запослених радника на неодређено и одређено време, на приход од пољопривреде и
шумарства, на приход од имовине и имовинских права и вредности имовине, на приходе остварене од ауторских права,
права сродних ауторском праву и права индустријске својине, на приходе од игара на срећу, на лична примања по
Уговору о привременим и повременим пословима, на приходе од права на патенте и техничка унапређења, на приходе
које грађани остварују обављањем занатских и других професионалних делатности, на приходе од издавања у закуп
стамбеног и пословног простора и све друге приходе (од рада) или имовине који подлежу плаћању пореза, у смислу
Закона о порезу на доходак грађана који по својој природи чине доходак физичког лица;
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- 20% на катастарски приход од пољопривреде и шумарства, на годишњем нивоу;
- 2 % на приход од капитала, дивиденди и удела у добити, а на основу Закона о порезу на доходак грађана;
- 1 % на пензије оних пензионера који дају посебну писмену изјаву да желе да плаћају месни самодопринос
након спроведеног референдума .
Члан 8.
Обрачун и наплату самодоприноса у случају када се обрачун врши по систему пореза по одбитку врше
исплатиоци тих примања истовремено са њиховом исплатом, односно истовремено са уплатом одговарајућих пореза и
доприноса.
Самодопринос на приходе од пољопривреде и шумарства (тј на катастарски приход), на приходе од
самосталне делатности и на вредност имовине утврђује и наплаћује општинска управа општине Чока и по захтеву
преноси на рачун МЗ Остојићево.
Списак грађана, који немају пребивалиште, а поседују непокретну имовину на подручју Месне заједнице
Остојићево се доставља Општинској управи са тачним подацима о власнику и некретнини.
Обрачун и наплата добровољног самодоприноса из пензија врши исплатилац тих примања приликом њиховог
обрачуна, а на основу достављене посебне писмене изјаве.
Члан 9.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање,
обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе Закона којим се
уређује порески поступак и пореска администрација.
Члан 10.
Средства самодоприноса користиће се за основне намене утврђене чланом 1. ове Одлуке у следећим
процентуалним сразмерама :
НАМЕНА – ПРОГРАМ
1. Изградња инфраструктуре
2. Tекуће и инвестиционо одржавање
3. Учешће у Изради пројекта
4. Култура
5. Спорт
6. Образовање,здравство, социјална заштита
7. Месне организације и удружења
8. Стручна служба Месне заједнице
9. Непланирани трошкови

%
10%
15%
3%
7%
15%
10%
10%
25%
5%

ИЗНОС (дин.)
4.000.000,00
6.000.000,00
1.200.000,00
2.800.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
10.000.000,00
2.000.000,00

Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу су строго наменског карактера и
представљају приход буџета Општине Чоке. Савет Месне заједнице мора да води рачуна о утврђеним приоритетима.
О утрошку средстава самодоприноса одлучује Председник Општине, на основу предлога Савета Месне
заједнице.
Члан 12.
Средства која се остваре изнад износа, који је Одлуком одређен, усклађује се ребалансом финансисјког плана.
Члан 13.
Евиденција о средствима самодоприноса водиће се у складу са законом.
Члан 14.
Реализацијом програма самодоприноса пре истека рока из члана 2. ове Одлуке престаје обавеза плаћања
самодоприноса.
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Члан 15.
Грађани Месне заједнице Остојићево једном годишње се обавештавају о реализацији програма самодоприноса
путем зборова грађана или путем средстава јавног информисања.
Члан 16.
Овај Предлог Одлуке ступа на снагу по спроведеном референдуму, који ће се спровести од од
15.05.2016.године до 25.05.2016.године у времену од 08,00 до 16,00 часова, ако се за њу определи 50% плус један
грађанин, који има бирачко право и уписан је бирачки списак општине Чока са пребивалиштем на подручју МЗ
Остојићево.
Члан 17.
Овај Предлог Одлуке ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока'' и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2016 -V – XXXI
Дана: 29.02.2016. године
ЧОКА

Заменик Председника СО Чока
Карољ Барна с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 3.

страна 51.

29.02.2016.

20.
На основу члана 13. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник Републике Србије“
број: 48/94 и 11/98), члана 77. тачке 8. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока'' бр.3/11-пречишћени текст) и члана
10. Одлуке о начину спровођења референдума о увођењу самодоприноса на територији општине Чока,
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 29.02. 2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОСТОЈИЋЕВО
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Остојићево, у следећем саставу:
1. Јосип Чешљар- председник,
2. Мелинда Шеган- заменик председника,
3. Драгана Шалбот Пакашки- секретар,
4. Сенка Мишковић– заменик секретара,
5. Душко Рикић- члан,
6. Гојко Ардала- заменик члана,
7. Славица Штурц- члан,
8. Драгутин Попов- заменик члана,
9. Антоније Цицмил- члан,
10. Станислава Мартиновић- заменик члана.
II
Комисија за спровођење референдума врши следеће послове:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума,
- прописује образце за спровођење и утврђује њихов број,
- одређује гласачка места,
- образује гласачке одборе,
- даје упутства за рад одборима и усклађује њихов рад,
- утврђује укупне резултате референдума и подноси извештај Скупштини општине Чока и Савету Месне
заједнице Остојићево,
- решава по приговорима поднетим на рад одбора у вези неправилности у поступку изјашњавања,
- обавља и друге послове утврђене законским и подзаконским актима.
III
Ово Решење се објављује у ,,Службеном листу општине Чока''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2016 -V – XXXI
Дана: 29.02.2016. године
ЧОКА

Заменик Председника СО Чока
Карољ Барна с.р.
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21.
На основу члана 20. тачка 34 . Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр. 129/2007), и на основу
члана 122. Статута општине Чока (,,Сл. лист општине Чока'' бр. 3/11- пречишћен текст ) , и Правилника о
начину и поступку доделе средстава за рад невладиних организација из буџета општине Чока број: 06 0162/2013-11/3 од 29.05.2013. године, Општинско веће општине Чока доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О
Формирању Комисије за спровођење поступка расподеле средстава за невладине организације у
општини Чока
Члан 1.
Формира се Комисија за спровођење поступка расподеле средстава за невладине организације у
општини Чока у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Палатинуш Марија из Падеја – Председник Комисије,
Олај Тибор из Чоке – члан,
Јованов Зоран из Чоке – члан,
Пинтер Чаба из Падеја – члан,
Шалбот Пакашки Драгана из Остојићева – члан.

Послове секретара Комисије обављаће Славица Медић из Остојићева, радник Органа управе Чока.
Члан 2.
Задатак Комисије из претходне тачке је да на основу Правилника о начину и поступку доделе средстава
за рад невладиних организација из буџета општине Чока за текућу годину, објави конкурс, изврши
прикупљање и обраду конкурсне документације и предложи начин расподеле наведених средстава.
Члан 3.
За рад председника, чланова и секретара Комисије за спровођење поступка расподеле средстава за
невладине организације у општини Чока из буџета општине Чока утврђује се накнада у износу од по 500,00
динара по одржаној седници.
Члан 4.
Доношењем овог Решења ставља се ван снаге Решење број VI 016-2/2014-17/4 од 23.01.2014. године.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЧОКА
Број: VI 016-2/2016-27/2
Дана: 24.02.2016. године
Ч О К А

Члан 5.

Председник општинског већа Чока
Балаж Ференц
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21.
На основу члана 20. тачка 34 . Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр. 129/2007), и на основу
члана 122. Статута општине Чока (,,Сл. лист општине Чока'' бр. 3/11- пречишћен текст ) , и Правилника о
начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине
Чока из буџета општине Чока број: 06 016-2/2013-11/6 од 29.05.2013. године, Општинско веће општине Чока
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О
Формирању Комисије за спровођење поступка расподеле средстава традиционалним црквама и
верским заједницама на територији општине Чока из буџета општине Чока
Члан 1.
Формира се Комисија за спровођење поступка расподеле средстава традиционалним црквама и
верским заједницама на територији општине Чока буџета општине Чока у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Урбан Тибор из Чоке – Председник Комисије,
Тертеи Јанош из Остојићева – члан,
Марјанов Мирјана из Чоке – члан,
Комароми Ласло из Падеја – члан,
Гарић Светлана из Чоке – члан.

Послове секретара Комисије обављаће Славица Медић из Остојићева, радник Органа управе Чока.
Члан 2.
Задатак Комисије из претходне тачке је да на основу Правилника о начину и поступку доделе средстава
традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Чока из буџета општине Чока у
текућој години, објави конкурс, изврши прикупљање и обраду конкурсне документације и предложи начин
расподеле наведених средстава.
Члан 3.
За рад председника, чланова и секретара Комисије за спровођење поступка расподеле средстава
традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Чока из буџета општине Чока
утврђује се накнада у износу од 500,00 динара по одржаној седници.
Члан 4.
Доношењем овог Решења ставља се ван снаге Решење број VI 016-2/2014-17/3 од 23.01.2014. године.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

Члан 5.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЧОКА
Број: VI 016-2/2016-27/3
Дана:24.02.2016. године
Ч О К А
Председник општинског већа Чока
Балаж Ференц

Број
Одлуке

САДРЖАЈ

Страна

5
6

Закључак о утврђивању престанка одборничког мандата Мутуц Јовану
Закључак о потврђивању одборничког мандата за Максима Новаков из Чоке у Скупштини Општине
Чока
Решење о разрешењу чланова Општинске Изборне Комисије
Решење о именовању чланова Општинске Изборне Комисије
Закључак о прихватању Извештајa о раду и финансијског извештаја пословања
Ј.П. – Дирекције за изградњу општине Чока за 2015. годину
Одлука о овлашћењу Општинског Већа општине Чока
за доношење годишњег програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја
Одлука о овлашћењу Општинског Већа општине Чока за
доношење годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
у државној својини
Одлука о начину спровођења референдума о увођење самодоприноса на територији општине Чока
Иницијатива за увођење самодоприноса за подручје Месне заједнице Чока
Одлука о расписивању референдума ради изјашњавања грађана о предлогу
одлуке о увођењу смодоприноса на подручју Месне заједнице Чока
за период од 01.05.2016.године до 30.04.2026.године
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Чока
Решење о именовању Комисије за спровођење референдума
о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Чока
Иницијатива за увођење самодоприноса за подручје месне заједнице Остојићево
Одлука о расписивању референдума ради изјашњавања грађана о предлогу
одлуке о увођењу смодоприноса на подручју Месне заједнице Остојићево
за период од 01.07.2016.године до 30.06.2026.године
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Остојићево
Решење о именовању Комисије за спровођење референдума
о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Остојићево
Решење о формирању Комисије за спровођење поступка расподеле средстава
за невладине организације у општини Чока
Решење о формирању Комисије за спровођење поступка расподеле средстава
традоционалним и верским заједницама на територији општине Чока из буџета општине Чока
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА:
На редован рачун Органа Управе Чока / Број жиро рачуна:
Позив на број:
ИЗДАВАЧ:
АДРЕСА ИЗДАВАЧА:
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Шалбот Пакашки Драгана, Секретар СО-е Чока
2.500,00 динара
840 – 745151843 - 03
97
47 211
Општински орган управе Чока
23320 Чока, Потиска бр. 20

 Н А П О М Е Н А:
,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/2016 је због техничких разлога објављен само на српском
језику, док ће на мађарском језику бити објављен накнадно“.
Главни одговорни Уредник
 M E G J E G Y Z É S:
Csóka község 3/2016-оs számú Hivatalos Lapja műszaki okok végett csak szerb nyelven jelenik meg,
míg magyar nyelven utólagosan fog megjelenni.
Fő és felelős Szerkesztő

