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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
37.

На основу члана 115. Став 5. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник
РС“, број 72/09, 20/14 - одлука УС и 55/14, 47/18) и члана 40. став 1. тачка 64) и тачка 66) Статута општине Чока
("Службени лист општине Чока", бр. 2/19), Скупштина општине Чока, на седници одржаној дана 15.05.2020.
године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПОРЕЂИВАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ ЧОКА НАЦИОНАЛНИМ
САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин и критеријуми распоређивања средстава која се обезбеђују у буџету Општине
Чока за финансирање делатности националних савета националних мањина који представљају националне
мањине које у становништву Општине Чока достижу најмање 10% од укупног становништва или националних
мањина чији је језик у службеној употреби на територији Општине Чока или имају седиште на територији
јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: национални савети).
Члан 2.
Висина средстава која се обезбеђују за финансирање делатности националних савета одређују се за сваку
годину Одлуком о буџету општине Чока.
Члан 3.
Средства из члана 2. ове Одлуке распоређују се националним саветима из члана 1. ове одлуке, 60%
планираних средстава у једнаким деловима се додељује националним саветима који испуњавају један од
услова: да имају седиште на територији општине Чока или број припадника националне мањине чини
најмање 10% од укупног становништва према званичним подацима Републичког завода за статистику, на
основу последњег пописа становништва. 40% планираних средстава се додељује националним саветима
националних мањина сразмерно броју припадника националних мањина у укупном броју припадника
националних мањина којима се додељују средства.
Решење о распореду средстава националним
општине.

Члан 4.
саветима, у складу са овом одлуком, доноси Председник

Члан 5.
Одељење надлежно за послове финансија при Општинској управи општине Чока преноси средства
распор еђена решењем Председника општине Чока из члана 4. ове Одлуке на рачуне националних савета,
на основу уговора закљученог између одговарајућег националног савета националне мањине и општине Чока.
Члан 6.
Национални савети су дужни да додељена. средства користе наменски, у складу са законом, и да по истеку
календарске године, до 1. марта наредне године, поднесу надлежном одељењу за друштвене делатности
извештај о коришћењу додељених средстава.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о распоређивању буџетских средстава општине Чока
националним саветима националних мањина („Службени лист општине Чока“ број 18/17).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Чока".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1/2020 –V- XXXVIII
Дана : 15.05.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.
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38.
На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник РС» бр.62/06, 65/08 – др.
Закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон), и члана 40. став 1. тачка 66), Скупштина општине Чока, на
седници одржаној дана 15.05.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ КАТАСТАРСКЕ
ОПШТИНЕ ЧОКА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи чланови Комисије за комасацију катастарске општине Чока:
- Миодраг Голубовић, адвокат из Новог Сада, председник,
- Керепеши Ерика, из Чоке, дипл.правник са положеним правосудним испитом, заменик
председника,
- Тибор Мразница из Чоке, представник месне заједнице – учесник комасације.
Разрешава се Михајло Поповић, из Санада, дипл. правник, запослени у Општинској управи општине
Чока, заменик секретара Комисије.
II
ИМЕНУЈУ СЕ следећи чланови Комисије за комасацију катастарске општине Чока:
- за председника Комисије: Миљан Милић, адвокат из Београда;
- за заменика председника Комисије: Марко Велемиров из Падеја,
- за члана Комисије именује се: Терзин Јанош из Чоке, представник месне заједнице – учесник
комасације.
За заменика секретара Комисије именује Анид Исаковић, дипломирани правник из Чоке, запослени у
Општинској управи општине Чока.
III
Мандат новоименованим члановима Комисије ће трајати до завршетка комасације катастарске општине
Чока.
IV
Ово Решење ће се објавити у «Службеном листу општине Чока».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1 /2020 – V- XXXVIII
Дана: 15.05.2020. године
ЧОКА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Олај Тибор, с.р.
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39.

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 40. став 1. тачка 65. и члана 45. Статута општине Чока
(,,Службени лист општине Чока“, број 2/2019) и члана 97. Пословника Скупштине општине Чока („Службени
лист општине Чока“, број 7/2019) , Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 15.05.2020.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Општинске изборне комисије у сталном саставу због поднете оставке:
- др. Мијић Предраг из Чоке, који је именован на предлог одборничке групе: „Демократска
Странка – Лига Социјалдемократа Војводине“
II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Општинске изборне комисије у сталном саставу:
- Светлана Гарић из Чоке – на предлог одборничке групе: „Демократска Странка – Лига
Социјалдемократа Војводине“.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ,,Службеном листу општине Чока“.
Обазложење
Правни основ за доношење Решења о именовању Општинске изборне комисије општине Чока
произилази из члана 12,13 и 14. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 127/2007,
34/2010 – Одлука УС и 54/2011) и члана 40. став 1. тачка 65. и 45. Статута општине Чока („Службени лист
општине Чока“, број 2/2019) и члан 97. Пословника Скупштине општине Чока („Службени лист општине
Чока“ , број 7/2019).
Чланом 12. Закона о локалним изборима је предвиђено да чланови за спровођење избора и њихови
заменици могу бити само грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији јединице
локалне самоуправе. Одредбом члана 13. истог закона је предвиђено да Изборна Комисија ради у сталном
(именовани чланови) и у проширеном саставу (опуномоћени чланови).
Чланом 14. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да Изборну комисију у сталном саставу
чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог
одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника.
Истим чланом прописано је да против решења скупштине јединице локалне самоуправе о именовању
председника и чланова изборне комисије у сталном саставу допуштена жалба Управном суду у року од 24 часа
од доношења решења.
Чланом 40. став 1 тачка 65. Статута општине Чока прописана је надлежност склупштине општине за
именовање изборне комисије, док чланом 45. Статута је предвиђено да избор, права и дужности председника и
чланова општинске изборне комисије за спровођење избора за одборнике скупштине општине утврђују се
пословником о раду Скупштине општине.
Члан 97. Пословника Скупштине општине Чока регулише поступак именовања и права и дужности чланова
комисије.
Др. Предраг Мијић, који је именован решењем Скупштине општине Чока („Службени лист општине
Чока“ , број 17/2019) на функцију члана Општинске изборне Комисије на предлог одборничке групе:
„Демократска Странка – Лига Социјалдемократа Војводине“ , дана 13.05.2020. године Скупштини општине
Чока поднео је оставку на функцију члана Општинске изборне Комисије општине Чока.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима, Мирјана Марјанов, шеф одборничке групе „Демократска
Странка – Лига Социјалдемократа Војводине“ је дана 13.05.2020. године, поднео Скупштини општине Чока
предлог, да се за члана Општинске изборне Комисије уместо Др. Предрага Мијића именује Светлана Гарић из
Чоке.
Комисија за кадровска, административна и мандатно - имунитетна питања и радне односе је
разматрала достављени предлог одборничке групе Демократска Странка – Лига Социјалдемократа Војводине“,
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те је утврдила предлог Решења о разрешењу и именовању једног члана Општинске изборне комисије, и
доставила Општинском већу општине Чока ради разматрања и давања мишљења.
Скупштина општине Чока на основу горе изнетог донела је решење као у диспозитиву.
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 /2020 -V – XXXVIII
Дана: 15.05.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

40.

На основу члана 40. став 1. тачка 52. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока”,број
2/2019) и члана 12. Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Чока (,,Службени лист општине Чока”,
број 15/2016), Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 15.05.2020. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Општинскoг правобранилаштва општине Чока за
2019. годину број ЈП-7/2020 од 14.02.2020. године.
II
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
БРОЈ: 016 – 1 /2020 – V- XXXVIII
ДАНА: 15.05.2020. године
Ч О К А

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

41.

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, 15/2016) и члана 40. став 1. тачка 52. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока“ број 2/2019)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 15.05.2020. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019.
ГОДИНЕ ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ ЗА РЕГИОНАЛНУ ДЕПОНИЈУ ДОО СУБОТИЦА
I
УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма
пословања за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године „Регионалнa депонијa“ д.о.о. Суботица.
II
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Чока“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2020 -V –XXXVIII
Дана: 15.05.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.
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42.

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), и члана 40. став 1. тачка 52. Статута општине
Чока (,,Службени лист општине Чока“, број 2/2019) Скупштина општине Чока на својој седници одржаној
дана 15.05.2020. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ,,ЧОКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Културно - образовног центра „Чока“ за 2019. годину
број: 61/1-4-28 од 04.02.2020. године и на Финансијски извештај Културно - образовног центра „Чока“ за
2019. годину, број: 89/1-4-33 од 21.02.2020. године.
Члан 2.
Овај Закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2020-V- XXXVIII
Дана: 15.05.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

43.
На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 87/2018) и члана 40. став 1. тачка 61. Статута општине Чока
(,,Службени лист општине Чока“ , број 2/2019), Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана
15.05.2020. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА И РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о активностима и раду Штаба за ванредне ситуације општине
Чока за 2019. годину, који је усвојен на седници Штаба за ванредне ситуације општине Чока одржаној дана
12.03.2020. године под бројем 87-1/2020-13.
II
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
БРОЈ: 016 – 1 /2020 – V- XXXVIII
ДАНА: 15.05.2020. године
Ч О К А

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.
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44.

На основу члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(“Службени гласник РС”, број 87/2018) и члана 40. став 1. тачка 39. Статута општине Чока (,,Службени лист
општине Чока“ , број 2/2019), Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 15.05.2020. године
донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД
УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2020. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Оперативни план за одбрану од поплава од унутрашњих вода и леда на
територији општине Чока за 2020. годину, који је усвојен од стране Штаба за ванредне ситуације општине Чока
на седници одржаној дана 12.03.2020. године, заведен под бројем 87-1/2020-13 .
II
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
БРОЈ: 016 – 1 /2020 – V- XXXVIII
ДАНА: 15.05.2020. године
Ч О К А

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
45.

На основу члана 15. став 1. тачка 12) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20,16/20 – аутентично тумачење и 68/20), Општинска изборна комисија
општине Чока, на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је
РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА,
РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 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 („Службени гласник РС“, број 19/20“),
– Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици
Србији („Службени гласник РС“, број 68/20“)
– Законом о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 и
16/20 – аутентично тумачење и 68/20) - у даљем тексту ЗоЛИ,
– 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, 12/20, 16/20аутентично тумачење и 68/20)- у даљем тексту ЗоИНП,
– Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11) - у даљем
тексту ЗоЈБС,
– 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.
- Одлуком о изменама и допунама Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне
скупштине, расписаних за 26. април 2020. године, 02 број: 013-53/20 од 11. маја 2020. године ( удаљем тексту:
Упутство)
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- Одлуком о координираном спровођењу свих избора расписаних за 26. aприл 2020. године
(«Службени гласник РС», број 21/2020).
2. Одлука o измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина
општина у Републици Србији ступила је на снагу даном објављивања, 10. маја 2020. године и истом су
расписани избори за одборнике скупштина општина за 21. јун 2020. године. Одлуком је одређено да рокови за
вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.
3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:
Редни
Радња
Рок
број
1. Обрасци

1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

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)
2. Органи за спровођење избора
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)
Достављање предлога подносиоца листе за опуномоћеног
представника у проширени састав Општинске изборне комисије
(члан 14. ст. 9. и 10. ЗоЛИ)
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 три дана од дана
расписивања избора

приликом проглашења изборне
листе
најкасније пет дана пре дана
избора, односно најкасније 15.
јуна у 24 часа
у року од 24 часа од часа
пријема обавештења
подносиоца изборне листе,
најкасније десет дана пре дана
избора, тј. најкасније 10. јуна у
24 часа
најкасније пет дана пре избора,
тј. најкасније 15. јуна у 10
часова

2.4.

Образовање сталног састава бирачких одбора
(члан 16. став 5. ЗоЛИ)

2.5.

Достављање предлога подносиоца изборне листе опуномоћеног
представника у проширени састав бирачких одбора
(члан 14. став 10. у вези са чланом 16. став 3. ЗоЛИ)

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

најкасније 19. јуна 2020. године
у 20 часова

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)
3. Изборна листа

3.1.

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

3.2.

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

3.3.

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

3.4.

Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у «Службеном
листу општине Чока»
(члан 26. став 3. ЗоЛИ)

најкасније 21. јуна 2020. године
у 7 часова
најкасније 15 дана пре дана
избора, тј. најкасније до 5. јуна
у 24 часа
у року од 24 часа од часа
пријема изборне листе, ако
испуњава услове
до дана утврђивања збирне
изборне листе, односно
најкасније 11 дана пре дана
избора, тј најкасније, тј.
најкасније 9. јуна у 24 часа
најкасније десет дана пре дана
избора, тј. најкасније 10. јуна у
24 часа
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у року од 48 часова од дана
објављивања збирне изборне
листе

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

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Разврставање бирача на бирачка места од стране Општинске
управе
(тачка 12. став 6. Упутства за спровођење Закона о јединственом
бирачком списку)
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)
5. Јединствени бирачки списак
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)
Захтев Општинској управи за доношење решења о упису у
бирачки списак, односно о промени у бирачком списку
(члан 14. став 1. ЗоЈБС)
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)
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)

најкасније 20 дана пре дана
избора, тј. најкасније до 31. маја у
24 часа
до закључења бирачког списка,
односно до 15 дана пре дана
избора, тј. до 5 јуна у 24 часа
од закључења бирачког списка,
односно од 15 дана пре дана
избора, тј. најкасније до 5. јуна у
24 часа

од наредног дана од дана
расписивања избора
до закључења бирачког списка,
односно15 дана пре дана
избора, тј. до 5. јуна у 24 часа
од закључења бирачког списка
до 72 часа пре дана избора, тј.
најкакасније до 17. јуна у 24
часа
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 гласања 1
(члан 15. ЗОЈБС)

најкасније пет дана пре дана
закључења бирачког списка,
односно 20 дана пре дана
избора, тј. најкасније 31. маја 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. 5.
јуна у 24 часа

5.7.

5.8.

1

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

Достављање решења о закључењу бирачког списка Општинској
изборној комисији
(члан 17. став 2. ЗоЈБС)
Објављивање укупног броја бирача у «Службеном листу
општине Чока»
(члан 18. ЗоЈБС)

у року од 24 часа од часа
доношења решења, односно до
6. јуна у 24 часа
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, односно
најкасније 7. јуна у 24 часа

5.10.

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

до 48 часова пре дана
одржавања избора, тј. до 18.
јуна у 24 часова

Под условом да је место боравишта на подручју општине у којем се спроводе избори
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Утврђивање и објављивање у службеном листу Општине Чока
коначног броја бирача
(члан 20. став 2. ЗоЈБС)

6.1.

6. Посматрачи
Подношење пријаве за праћење рада органа
за спровођење избора – страни посматрачи

6.2.

Подношење пријаве за праћење рада органа
за спровођење избора – домаћи посматрачи

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.
9.2.
9.3.

9.4.
9.5.

7. Спровођење избора
Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања
избора
(члан 54. став 1. ЗоИНП)
Предаја изборног материјала бирачким одборима
(члан 29. став 1. ЗоЛИ)
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одмах по истеку рока за пријем
решења о променама у
бирачком списку по закључењу
бирачког списка
најкасније десет дана пре дана
избора, тј. најкасније до 10. јуна
у 24 часа
најкасније пет дана пре дана
избора, тј. најкасније до 15. јуна
у 24 часова

најкасније пет дана пре дана
избора тј. најкасније до 15. јуна
у 24 часова
најкасније 24 часа пре дана
избора
од 48 часова пре дана избора до
затварања бирачких места на
„Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде
дан избора, тј. од 18. јуна у 24
(члан 5. став 3. ЗоИНП)
часова до 21. јуна у 20 часова
Отварање бирачких места и гласање
на дан избора, 21. јуна од 7 до
(члан 56. став 1. ЗоИНП)
20 часова
8. Утврђивање и објављивање резултата избора
У року од осам часова од
Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање
затварања бирачких места,
изборног материјала Општинској изборној комисији
односно најкасније до 22. јуна у
(члан 38. став 1. ЗоЛИ)
04 часова
у року од 24 часа од затварања
бирачких места, односно
Утврђивање резултата избора у Општинској изборној комисији
најкасније до 22. јуна у 20
(члан 39. став 1. ЗоЛИ)
часова
у року од 24 часа од затварања
Расподела одборничких мандата применом система највећег
бирачких места, односно
количника
најкасније до 22. јуна у 20
(члан 41. став 4. ЗоЛИ)
часова
у року од 24 часа од затварања
Објављивање резултата избора у «Службеном листу општине
бирачких места, односно
Чока»
најкасније до 22. јуна у 20
(члан 44. ЗоЛИ)
часова
Увид представника подносилаца изборних листа и кандидата за
у року од пет дана од дана
одборнике у изборни материјал у просторијама Општинске
избора, тј. најкасније до 26. јуна
изборне комисије
у 24 часа
(члан 32. ЗоЛИ)
9. Заштита изборног права
у року од 24 часа од дана кад је
Подношење приговора Општинској изборној комисији
донета одлука, извршена радња
(члан 52. став 2.ЗоЛИ)
или учињен пропуст
Доношење и достављање решења по приговору
у року од 48 часова од пријема
(члан 53. став 1. ЗоЛИ)
приговора
Жалба Управном суду против решења Општинске изборне
у року од 24 часа од
комисије по приговору
достављања решења
(члан 54. став 1. ЗоЛИ)
Достављање свих потребних података и списа за одлучивање
одмах, а најкасније у року од 12
Управном суду од стране Општинске изборне комисије
часова
(члан 54. став2. ЗоЛИ)
Доношење одлуке по жалби
у року од 48 часова од дана
(члан 54. став 4. ЗоЛИ)
пријема жалбе са списима

„Службени лист општине Чока“ број 12.

10.1.

10.2.

11.1.

страна 79.

15.05.2020. година

10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника
у року од десет дана од дана
Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на
објављивања укупних резултата
изборној листи, почев од првог кандидата са листе
избора, односно најкасније до
(члан 43. ЗоЛИ)
2. јула
Издавање уверења о избору за одборника
одмах по додели мандата
(члан 45. ЗоЛИ)
11. Извештавање Скупштине општине
Подношење извештаја Скупштини општине Чока о спроведеним
изборима
одмах по додели мандата
(члан 15. став 1. Тачка 10) ЗоЛИ)

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

Број: 013-1/2020-V-28
У Чоки, дана 11.05.2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Исидор Лазић, с.р.

Број
одлуке

САДРЖАЈ

Страна

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
37

ОДЛУКА О РАСПОРЕЂИВАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ ЧОКА
НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

70

38

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЧОКА

71

39

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ

72

40

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2019. ГОДИНУ

73

41

ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019.
ГОДИНЕ ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ ЗА РЕГИОНАЛНУ ДЕПОНИЈУ ДОО СУБОТИЦА

73

42

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ,,ЧОКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ

74

43

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА И РАДУ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2019. ГОДИНУ

74

44

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД
ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2020.
ГОДИНУ

75

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

45

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА,
РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

75

„Службени лист општине Чока“ излази по потреби
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА:
На редован рачун Општинске управе општине Чока/ жиро рачун бр.:
Позив на број:
ИЗДАВАЧ:
АДРЕСА ИЗДАВАЧА:

Тот Золтан, Секретар СО-е Чока
2.500,00 динара
840 – 745151843 - 03
97
47 211
Скупштина општине Чока
23320 Чока, Потиска бр. 20
Тел: 0230/71 –000, факс: 0230/71-175
Главни и одговорни уредник
Тот Золтан, с.р.

