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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА 
 
4. 

На основу члана 15, 18, 19, 20 и 22 Закона о локалним изборима ( ,,Службени гласник РС''  бр. 14/2022)  
члана 40. став  1. тачка 65. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' број 5/2021 – пречишћен текст) 
и члана  97. Пословника Скупштине општине Чока („Службени лист општине Чока“, број 7/2019),  

Скупштина општине Чока на својој седници  одржаној  дана  11.02.2022. године донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  

ОПШТИНЕ ЧОКА  
 

I 
 ИМЕНУЈУ  СЕ  чланови и заменици чланова Изборне комисије општине Чока у сталном саставу  и то:  
 

1.       Исидор Лазић, дипл.правник  из Чоке – председник - на основу предлога одборничке групе:   
„Александар Вучић – За нашу децу.“ 
     Славко Медан, дипл.правник из Чоке – заменик председника - на основу предлога одборничке    
групе СНС 
 
2. Тамара Марић из Чоке - члан  -  на основу предлога одборничке групе СНС 

Милан Олушки из Санада – заменик члана -  на основу предлога одборничке групе СНС 
 

3. Катарина Шевењхази из Остојићева - члан -  на основу предлога одборничке групе СНС 
Мирјана Крсмановић из Чоке – заменик члана -  на основу предлога одборничке групе СНС 

 
4. Михаљ Тот из Чоке - члан  -  на основу предлога одборничке групе СВМ 

        Моника Кермеци Крстић из Црне Баре – заменик члана -  на основу предлога одборничке групе 
             СВМ 

 

5.  Хајналка Арок из Чоке - члан -  на основу предлога одборничке групе  СВМ 
Бабић Андреа из Чоке – заменик члана -  на основу предлога одборничке групе СВМ 
 

6. Ференц Крабок из Чоке - члан -  на основу предлога одборничке групе  СВМ  
Тибор Шите из Чоке - заменик члана -  на основу предлога одборничке групе СВМ 
 

7.  Магдолна Бандић  из Чоке - члан -  на основу предлога  СПС 
        Дејан Сретеновић из Чоке – заменик члана - на основу предлога  СПС 
 

II 
За секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Чока ИМЕНУЈУ СЕ: 
● Иван Матић, дипл.правник из Хоргоша – за секретара Комисије, 
● Елвира Моноки, дипл.правник из Чоке – заменика секретара Комисије. 

 
III 

Изборна комисија општине Чока ( у даљем тексту: Изборна комисија) је самостални и независни орган за спровођење 
избора, који ради на основу закона и прописа донетих на основу закона и за свој рад одговара Скупштини општине Чока. 

Рад Изборне комисије је јаван.  
Услове за рад Изборне комисије обезбеђује Општинска управа општине Чока.  
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IV 
Изборна комисија: 1) стара се о законитом спровођењу локалних избора; 2) организује техничку припрему 

за локалне изборе; 3) објављује роковник за вршење изборних радњи; 4) прописује обрасце за спровођење 
изборних радњи; 5) именује, разрешава и констатује престанак функције члана и заменика члана органа за 
спровођење избора; 6) доноси решење којим проглашава, одбацује или одбија да прогласи изборну листу, као и 
закључак којим налаже подносиоцу изборне листе да отклони недостатке изборне листе; 7) доноси решење којим 
констатује да је повучена проглашена изборна листа; 8) доноси решење којим констатује да место кандидата за 
одборника на изборној листи остаје празно; 9) одређује бирачка места; 10) обезбеђује изборни материјал за 
спровођење локалних избора; 11) утврђује облик, изглед и боју гласачких листића и контролног листа за проверу 
исправности гласачке кутије; 12) утврђује број гласачких листића који се штампа, као и број резервних гласачких 
листића; 13) одобрава штампање гласачких листића и врши надзор над њиховим штампањем; 14) уређује начин 
примопредаје изборног материјала пре и после гласања; 15) даје информације бирачима о томе да ли је у изводу 
из бирачког списка евидентирано да су гласали на изборима; 16) доставља податке органима надлежним за 
прикупљање и обраду статистичких података; 9 17) одлучује о приговорима, у складу са овим законом; 18) 
утврђује на седници прелиминарне резултате локалних избора за сва бирачка места која су обрађена у року од 24 
часа од затварања бирачких места; 19) утврђује резултате избора, доноси и објављује укупан извештај о 
резултатима избора; 20) подноси скупштини извештај о спроведеним изборима; 21) обавља и друге послове 
предвиђене овим законом. 
  Обрасце који су потребни за подношење изборне листе изборна комисија прописује у року од три дана од 
дана када је одлука о расписивању избора ступила на снагу.  

Изборна комисија доноси свој пословник и објављује га на веб-презентацији.  
У свом раду изборна комисија сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне комисије који 

се односе на избор народних посланика. 
V 

Мандат Изборне комисије почиње да тече даном доношења Одлуке о именовању чланова и заменика 
чланова Изборне комисије општине Чока у сталном саставу (у даљем тексту: Одлука) и престаје када нов сазив 
Скупштине општине Чока именује нов стални састав Изборне комисије.  

 Члановима и заменицима чланова Изборне комисије може престати функција и у другим случајевима и на 
начин предвиђен Законом о локалним изборима. 

VI 
За обављање послова и задатака, Изборна комисија има право на накнаду на основу трошковника о раду 

Комисије за који сагласност даје председник општине, на име средстава која се планирају Одлуком о буџету.  
За обављање послова и задатака између два избора члановима и заменицима чланова Изборне комисије 

утврђије се право на накнаду за рад од 1.000,00 динара, без пореза и доприноса, по одржаној седници, као и право 
на накнаду путних трошкова, у складу са Одлуком о утврђивању права на накнаду за рад у радним телима 
Скупштине општине Чока („Сл. лист општине Чока, број 2/2019). 

Трошкови и наканда за рад  Изборне Комисије између два избора падају на терет буџета општине Чока по 
истом принципу, као и за друга радна тела Скупштине.  

VII 
Ступањeм на снагу ове Одлуке престаје да важи Решење о именовању чланова Општинске изборне 

комисије („Службени лист општине Чока“, број 5/2021).  
VIII 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ,,Службеном листу општине Чока“ и на веб-
презентацији Републичке изборне комисије. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                         
О П Ш Т И Н А      Ч О К А                            
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА                                         Председник  Скупштине општине  Чока       
Број: 016 - 1 /2022 -V – XVI - 01                             Олај Тибор, с.р. 
Дана: 11.02.2022.  године 
Ч О К А  
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5. 

На основу члана 123. Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС'', број 24/2011), члана 32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'”  број 129/07 и 83/14- др. закон, 101/2016-др. 
закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13) Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока'' број 5/2021 – 
пречишћен трекст ),  Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 11.02.2022. године донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ  РАД 
ОПШТИНЕ  ЧОКА 

 

I. 

 РАЗРЕШАВА  СЕ  члан  Управног  одбора Центра за социјални рад општине Чока, пре истека мандата, и 
то: Денис Радин из Остојићева – из реда оснивача. 

ИМЕНУЈЕ СЕ  члан Управног  одбора Центра за социјални рад општине Чока,  и то:  

1.Тадија Томашев из Чоке– представник оснивача 

II. 

 Мандат именованом члану Управног одбора, почиње да тече даном доношења овог Решења и трајаће до 
истека мандата осталим члановима Управног одбора,тј. до 30.12.2024.године. 

III. 

               Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење предметног акта је члан 123. Закона  о социјалној заштити („Сл.гласник РС“ бр.24/2011), 
којем је  прописано  да Управни одбор Центра за социјални рад има пет чланова и чине га два представника по 
предлогу запослених и три представника оснивача, од којих је један из реда чланова удружења чији су циљеви 
усмерени на заштиту права социјално угрожених лица, ако на територији за коју је основан центар за социјални рад 
делује и има седиште такво удружење. У ставу 4. наведеног члана прописано је да чланове управног одбора именује 
оснивач, на четири године, а како је члан Управног одбора центра за социјални  рад општине Чока Денис Радин из 
Остојићева поднео захтев за престанак функције члана Управног одбора из личних разлога. 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'”  број 129/07 и 83/14- др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018 и 111/2021), као и чланом 40. став 1. тачка 13.) Статута општине Чока („Службени 
лист општине Чока“ број 2/2019) прописано је да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава 
управни одбор установа чији је оснивач.  

Сагласно наведеном Скупштина општине Чока донела је решење као у диспозитиву. 
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Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није допуштена жалба, 
већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од дана достављања решења. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЧОКА                                                                                
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА             Председник Скупштине општине Чока 
Број: 016 – 1 /2022 –V- XVI-02                         Олај Тибор, с.р.           
Дана:  11.02.2022. год. 
Ч   О  К   А      

 

 

 

 

6. 

На основу члана 40. став  1. тачка 65. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' број 5/2021 
– пречишћен текст) и члана  97. и члана 155. став 2. Пословника Скупштине општине Чока („Службени лист 
општине Чока“, број 7/2019),  

Скупштина општине Чока на својој седници  одржаној  дана  11.02.2022. године донела је 
 

ОДЛУКУ  
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  
ОПШТИНЕ ЧОКА  

 
I 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије 
општине Чока број: 016 - 1 /2022 -V – XVI – 01 од 11.02.2022. године. 

.  
II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ,,Службеном листу општине Чока“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                         
О П Ш Т И Н А      Ч О К А                            
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА                                         Председник  Скупштине општине  Чока       
Број: 016 - 1 /2022 -V – XVII - 01                  Олај Тибор, с.р. 
Дана: 11.02.2022.  године 
Ч О К А  
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7. 
 
На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), и члана 40. став 1. тачка 
65. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, број 5/2021 – пречишћен текст) Скупштина општине 
Чока, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији општине Чока у сталном саставу: 

 1) Исидор Лазић, дипл.правник из Чоке председник, 

 - Пирошка Богар-Пехо, дипл.правник из Падеја заменик председника, 

 2) Благоја Терзин из Чоке, члан, 

 - Катарина Шевењхази из Остојићева, заменик члана, 

 3) Тамара Марић из Чоке, члан 

 - Милан Олушки из Санада, заменик члана, 

 4) Норберт Јакша из Јазова, члан 

 - Мирјана Крсмановић из Чоке, заменик члана, 

 5) Мелинда Шеган из Остојићева, члан, 

 - Дијана Јолић из Чоке, заменик члана, 

 6) Валентина Егете Ненадов из Падеја, члан, 

 - Хеди Хусак из Чоке, заменик члана, 

 7) Михаљ Тот из Чоке, члан, 

 - Моника Кермеци Крстић из Црне Баре, заменик члана, 

 8) Хајналка Арок из Јазова, члан 

 - Чаба Сокол из Јазова, заменик члана 

 9) Магдолна Бандић из Чоке, члан 

 - Дејан Сретеновић из Чоке, заменик члана 

 10) Милан Радоњић, дипл.правник из Сенте, секретар, 

 - Славко Медан, дипл.правник из Чоке, заменик секретара. 
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 2. У Општинску изборну комисију општине Чока у сталном саставу именују се: 

 1) за председника Исидор Лазић, дипл.правник  из Чоке, 

 - за заменика председника Славко Медан, дипл. правник из Чоке, 

 2) за члана Тамара Марић из Чоке, 

 - за заменика члана Милан Олушки из Санада, 

 3) за члана Катарина Шевењхази из Остојићева, 

 - за заменика члана Мирјана Крсмановић из Чоке, 

 4) за члана Михаљ Тот из Чоке, 

 - за заменика члана Моника Кермеци Крстић из Црне Баре, 

 5) за члана Хајналка Арок из Чоке, 

 - за заменика члана Андреа Бабић из Чоке, 

 6) за члана Ференц Крабок из Чоке, 

 - за заменика члана Тибор Шите из Чоке, 

 7) за члана Магдолна Бандић из Чоке, 

 - за заменика члана Дејан Сретеновић из Чоке 

 

 8) за секретара Иван Матић, дипл. правник из Хоргоша, 

 - за заменика секретара Елвира Моноки, дипл. правник из Чоке. 

 3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објављује се на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним изборима (у даљем 
тексту: Закон), којим је утврђено да председника, чланове, заменика председника и заменике чланова изборне 
комисије именује скупштина јединице локалне самоуправе. 

 Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је да скупштина образује изборну комисију у складу 
са овим законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу. Закон о локалним изборима је ступио на снагу 
08. фебруара 2022. године, односно наредног дана од дана када је објављен у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. 
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 Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да орган за спровођење локалних избора 
чине председник и други чланови органа за спровођење локалних избора и њихови заменици. 

 С обзиром на то да у општини Чока на дан ступања на снагу Закона има 8954 бирача уписаних у 
Јединствени бирачки списак, Општинску изборну комисију, у складу са чланом 18. став 1. Закона, чине председник, 
6 чланова, заменик председника и 6 заменика чланова. 

 Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика председника изборне комисије може да 
буде именовано само оно лице које има високо образовање у области правних наука. 

 У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чланова изборне комисије у сталном саставу именују 
се на предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености у укупном броју одборника који припадају 
одборничким групама, с тим да ниједна одборничка група не може да предложи више од половине чланова и 
заменика чланова изборне комисије у сталном саставу. 

 У складу са наведеним, право да предложе лица у Општинску изборну комисију припада следећим 
одборничким групама:  
 

1 Одборничкој групи АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ која броји 14 одборника,  
2 Одборничкој групи САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР која броји  9 одборника,  

 
 Право да предложе члана или заменика члана у Општинској изборној комисији припада и самосталним 
одборницима Миланку Гардиновачком и Теодору Бандићу,  који се у складу са чланом 20. став 4. Закона сматрају 
одборничком групом у смислу предлагања чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу с 
обзиром на то да су изабрани са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ која 
није освојила довољан број мандата потребан за образовање одборничке групе у Скупштини општине Чока и да 
нису приступили некој одборничкој групи. 
 
 У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду изборне комисије без права одлучивања су секретар 
изборне комисије и заменик секретара изборне комисије, које именује скупштина на предлог председника 
скупштине, при чему за секретара и заменика секретара могу да буду именовани секретар скупштине, заменик 
секретара скупштине, начелник општинске, односно градске управе, заменик начелника општинске, односно 
градске управе или лице из реда запослених у општинској, односно градској управи које има високо образовање у 
области правних наука. 
 
 С обзиром на то да Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ има 14 одборника, 
односно више од половине од укупног броја одборника Скупштине општине Чока она има право да предложи 
председника, заменика председника, 2 чланова и 2 заменика чланова Општинске изборне комисије. 

 У складу са наведеним, Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ је у Општинску 
изборну комисију предложила Исидора Лазића, Славка Медана, Тамару Марић, Милана Олушког, Катарину 
Шевењхази и Мирјану Крсмановић), Одборничка група САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН 
ПАСТОР је у Општинску изборну комисију предложила Михаљ Тот, Монику Кермеци Крстић, Хајналку Арок, 
Андреу Бабић, Ференц Крабок и Тибор Шите, Самостални одборници Миланко Гардиновачки и Теодор Бандић са 
Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, предложили су Магдолну Бандић и 
Дејана Сретеновића. 



 

„Службени  лист општине Чока“  број 2 .                          страна 12.                                      11.02.2022.  година  

 Председник Скупштине општине је за секретара Општинске изборне комисије предложио Ивана Матића, 
заменика начелника Општинске управе општине Чока, а за заменика секретара Елвиру Моноки, секретара 
скупштине општине Чока. 

 Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о именовању чланова и заменика чланова изборне 
комисије објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки подносилац изборне листе која је 
освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине општине може поднети жалбу Управном суду у року од седам 
дана од објављивања ове одлуке на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА  
О П Ш Т И Н А      Ч О К А        
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА                          Председник  Скупштине општине  Чока 
Број: 016-1/2022-V-XVII-02                           Олај Тибор, с.р. 
Дана: 11.02.2022.године 
Ч О К А 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 
 
8. 
 
Република Србија                 
Аутономна Покрајина Војводина          
ОПШТИНА ЧОКА 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број:VI 016-2/2022-58-1 
Дана: 10.02.2022.године 
23320 Чока, Потиска 20. 
 
 
         На основу члана 65. Статута  општине  Чока („Сл.лист oпштине Чока „бр. 5/21-пречишћени текст), 
Општинско веће општине Чока, на 58. седници одржаној дана 10.02.2022.године доноси 
 
 

ОДЛУКУ 
 

о учествовању на Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова 

 
1. 

 
Општина Чока ће конкурисати на Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине, 
ЈП 1/22  код Министарства рударства и енергетике – Управе за финансирање и подстицање енергетке 
ефикасности.  
Пријаву потписује председник општине. 
 

2. 
 
Општина Чока за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова 
обезбеђује 2.000.000,00 динара из буџета општине Чока. 
Вредност тражених средстава подстицаја износи 2.000.000,00 динара. 
 

3. 
 
Рок за доставу пријава на Јавни позив, на адресу писарнице Управе за финансирање и подстицање енергетке 
ефикасности je најкасније до 17. фебруара 2022. године до 15.00 часова. 
 

4. 
 
Општина ће припремити прописе/правилнике којимa ће уредити расподелу средстава подстицаја за појединачне 
пројекте енергетске санације. 
 

5. 
 
Мере енергетске ефикасности  садрже:  
 
1) унапређење термичког омотача путем: 
(1) замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача. Ова мера 
обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и 
пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих 
прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон 
плочама,глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида, 



 

(2) постављања термичке изолације зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и 
осталих делова термичког омотача према негрејаном простору, 
(3) постављања термичке изолације испод кровног покривача. Ова мера може обухватити, у случају да је 
оштећен крвни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и 
других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената 
крова, 
2) унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим 
системом путем: 
(1) замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, 
(2) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора, 
(3) уградње топлотних пумпи (грејач простора или комбиновани грејач), 
(4) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи, 
(5) опремањем система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту 
(калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили), 
3) уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде, 
4) уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, 
уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне 
техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за 
производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни 
систем. 
 

6. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Чока“. 
                                                                                     
                                                                  

                Председница Општинског већа општине Чока 
                                                                                         Стана Ђембер, с.р.                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
    



 

 

 

 

 
 
 

 
                                                                                                                             

                                                                                                                                            Главни и одговорни уредник 
                                                                                                                                                  Моноки Елвира, с.р. 
 

 

 

 

 
„Службени лист општине Чока“ излази по потреби 
 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:  Моноки Елвира,  Секретар Скупштине општине  Чока 

ИЗДАВАЧ:  Скупштина општине Чока 
 

АДРЕСА ИЗДАВАЧА:  23320 Чока, Потиска бр. 20 
Тел: 0230/471 –000, факс: 0230/471-175 
 

 
Број 

одлуке 
 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 
Страна 

  
   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА 
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ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА  ИЗБОРНЕ  
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА  

 

 
5. 

 
5. 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ  РАД ОПШТИНЕ  ЧОКА 

 
7. 

 
6. 

ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА И 
ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА  
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7. 

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 
9. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА  

 
8. 

ОДЛУКA O УЧЕСТВОВАЊУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, 
ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА  
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