СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА
CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
Број 10.

страна 375.

28.06.2013.

76.
На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.
119/2012), члана 41. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комунално-стамбеног предузећа Чока
(„Службени лист општине Чока“ бр. 2/2013) и члана 77. став 1. тачка 10. Статута општине Чока
(„Службени лист општине Чока“ бр. 3/2011- пречишћен текст ),
Скупштина општине Чока на својој седници, одржаној 28.06. 2013. године доноси

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ЧОКА''

Члан 1.
Спроводи се jавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа Чока, на
мандатни период од 4 године.
Члан 2.
Утврђује се текст огласа о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног
предузећа Чока, који текст се прикључује овој одлуци и чини њен саставни део.
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа Чока,
доставља се ради објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије" и дневним новинама
„Политика“ у року од осам дана од дана доношења ове Одлуке.
Оглас о јавном конкурсу објављује се и на интернет страници општине Чока, уз обавезно
навођење података о времену објављивања огласа о јавном конкурсу у "Службеном гласнику
Републике Србије".
Члан 4.
Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Чока“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2013-05- X
Дана: 28.06.2013. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.

Број 10.

страна 377.

28.06.2013.

77.
На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.
119/2012), члана 23. став 1. Одлуке о оснивању ''Јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине
Чока'' („Службени лист општине Чока“ бр. 2/2013) (у даљем тексту: „ Дирекција“) и члана 77. став 1.
тачка 10. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 3/2011), Скупштина општине
Чока на својој седници, одржаној 28.06. 2013. године доноси

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
„ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА-ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЧОКА“

Члан 1.
Спроводи се jавни конкурс за именовање директора ''Јавно предузеће – Дирекција за
изградњу општине Чока'' на мандатни период од 4 године.
Члан 2.
Утврђује се текст огласа о јавном конкурсу за именовање директора''Јавно предузеће –
Дирекција за изградњу општине Чока'' , који текст се прикључује овој одлуци и чини њен саставни
део.
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ''Јавно предузеће – Дирекција за изградњу
општине Чока'', доставља се ради објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије" и
дневним новинама „Политика“ у року од осам дана од дана доношења ове Одлуке.
Оглас о јавном конкурсу објављује се и на интернет страници општине Чока, уз обавезно
навођење података о времену објављивања огласа о јавном конкурсу у "Службеном гласнику
Републике Србије".
Члан 4.
Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2013-05- X
Дана: 28.06.2013. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.

Број 10.

страна 379.

28.06.2013.

78.

На основу члана 15. став 1. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број
111/2009), члана 77. Статута општине Чока („Сл.лист општине Чока“ бр. 3/2011-пречишћен текст)
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 28.06.2011 године, донела је
О Д Л У К У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Тачка 1.
Цивилну заштиту на територији општине Чока организују, припремају и спроводе радни
људи и грађани, органи локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица, организације
и службе ради учешћа у заштити и спасавању људи и материјалних и других добара од ратних
разарања, елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и других опасности v миру и рату.
Тачка 2.
Цивилна заштита се остварује учешћем грађана по месту становања или рада, а организује
се као јединствени систем у општини.
Тачка 3.
Организовање и припремање цивилне заштите у Општини заснива се на Процени
угрожености и повредивости од ратних дејстава, елементарних и других непогода и процени потреба
и могућности за заштиту и спасавање људи, материјалних и културних добара и животне средине.
Општина организује, припрема и спроводи цивилну заштиту у складу са Планом заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама и Планом одбране Републике Србије.
Насеља, привредна друштва и друга правна лица, организације и службе припремају и
спроводе цивилну заштиту у складу са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и
Планом одбране Општине.
Тачка 4.
Цивилна заштита у општини Чока обухвата личну, узајамну и колективну заштиту, мере и
задатке цивилне заштите, поверенике и заменике повереника цивилне заштите, јединице цивилне
заштите, као и овлашћена и оспособљена правна лица, хуманитарне и друге организације од значаја
за заштиту и спасавање у Општини.
II. ОРГАНИЗОВАЊЕ ЛИЧНЕ, УЗАЈАМНЕ И КОЛЕКТИВНЕ ЗАШТИТЕ
Тачка 5.
Лична, узајамна и колективна заштита обухвата мере и поступке за непосредну заштиту и
спасавање радних људи и грађана у пословним и стамбеним зградама, у јавним и другим објектима и
на свим другим местима где радни људи и грађани живе и раде.
У спровођењу личне и узајамне заштите дужни су да учествују сва привредна друштва и
друга правна лица, организације и службе и сви за то здравствено способни грађани у општини у
складу са позитивним прописима.
III. СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И ЗАДАТАКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Тачка 6.
Ради заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине
(и материјалних и других добара) од ратних разарања, елементарних и других већих непогода и
других опасности у миру и рату у Општини се предузимају следеће мере цивилне заштите:
1) превентивне мере;
2) мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и других
несрећа;
3) мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће и
4) мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода и
других несрећа.
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У склопу наведених мера у Општини се спроводе задаци цивилне заштите, и то:
узбуњивање;
евакуација;
склањање и урбанистичке мере заштите;
збрињавање угрожених и настрадалих;
радиолошка, хемијска и биолошка заштита;
заштита од техничко-технолошких несрећа;
заштита од рушења и спасавање из рушевина;
заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом;
заштита и спасавање од пожара и експлозија;
заштита од НУС;
прва и медицинска помоћ;
асанација терена;
очување добара битних за опстанак;
хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса.

Тачка 7.
У спровођењу мера и задатака цивилне заштите дужни су да учествују сви за то здравствено
способни радни људи и грађани, као и предузећа, организације и службе и да се придржавају
упутстава и наређења Општинског штаба за ванредне ситуације, повереника и других органа
цивилне заштите.
IV. ФОРМИРАЊЕ И УПОТРЕБА ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Тачка 8.
У општини Чока, у складу са Проценом угрожености, образују се јединице цивилне заштите
опште намене. Јединице цивилне заштите опште намене се могу образовати у насељима, деловима
територије Општине, привредним друштвима и другим правним лицима, установама и другим
организацијама.
Јединице цивилне заштите које образује Општина ангажују се на задацима заштите и
спасавања изкључиво на основу одлуке Општинског штаба за ванредне ситуације, а у складу са
плановима њихове употребе.
V. ЗАДАЦИ ОВЛАШЋЕНИХ И, ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА
Тачка 9.
Привредна друштва и друга правна лица која су опремљена и оспособљене за заштиту и
спасавање и баве се заштитом и спасавањем као редовном делатношћу не образују јединице
цивилне заштите, већ се, у складу са одлуком Општинског штаба за ванредне ситуације, целокупном
мирнодопском, а у рату ратном организацијом, укључују у заштиту и спасавање људи и материјалних
и других добара.
VI. ОРГАНИЗОВАЊЕ РУКОВОЂЕЊА И КООРДИНАЦИЈЕ СПРОВОЂЕЊА МЕРА И ЗАДАТАКА
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Тачка 10.
Ради руковођења и координације спровођења мера и задатака цивилне заштите у општини
Чока је образован Општински штаб за ванредне ситуације.
У органима државне управе, јединици локалне самоуправе, привредним друштвима и другим
правним лицима постављају се повереници и заменици повереника ради предузимања мера и
активности на учешћу запослених у спровођењу личне, узајамне и колективне заштите и извршавању
других задатака заштите и спасавања људи и материјалних добара у зградама и објектима за које су
задужени.
У насељеним местима, односно деловима територије Општине, постављају се повереници и
заменици повереника цивилне заштите ради предузимања непосредних мера за учешће грађана у
спровођењу мера и задатака цивилне заштите и личне, узајамне и колективне заштите и руководи
јединицама цивилне заштите опште намене.
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Тачка 11.
Повереници цивилне заштите у насељеним местима и повереници цивилне заштите
привредног друштва и другог правног лица, организација и служби дужни су поступити по наредбама
и упутствима Општинског штаба за ванредне ситуације.
VII. ПОПУНА ОРГАНА И ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

1.
2.
3.
4.

Тачка 12.
Органи и јединице цивилне заштите у општини Чока попуњавају се на следећи начин:
Јединице и други органи цивилне заштите привредног друштва и другог правног лица
– запосленима и добровољцима у тим привредним друштвима и другим правним лицима;
Јединице и други органи цивилне заштите насеља и делова територије Општине
– обвезницима цивилне заштите и добровољцима који живе на подручју насеља односно
дела територије за које се образују;
Штаб за ванредне ситуације, општинске јединице и други органи цивилне заштите
– обвезницима цивилне заштите и добровољцима који живе на територији општине;
Овлашћена и оспособљена привредна друштва и друга правна лица, које се баве заштитом
и спасавањем као редовном делатношћу – обвезницима цивилне заштите и добровољцима
из тих привредних друштава и других правних лица, односно из овлашћених и
оспособљених правних лица и са територије општине.

VIII. МАТЕРИЈАЛНО ОПРЕМАЊЕ ОРГАНА И ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Тачка 13.
Органи и јединице цивилне заштите опремају се одговарајућом опремом и материјално
техничким средствима која су неопходна за њихову личну заштиту и за спровођење мера и
извршавање задатка цивилне заштите.
Средства и опрему обезбеђују надлежни државни орган, орган јединице локалне
самоуправе, привредна друштва и друга правна лица, у складу са предвиђеним бројем припадника и
материјалних средстава јединица цивилне заштите.
Приликом извршавања задатака заштите и спасавања припадници штаба за ванредне
ситуације, повереници и заменици повереника и припадници јединица цивилне заштите носе
униформу са ознаком цивилне заштите, ознакама функција и специјалности.
Лица распоређена у цивилну заштиту добијају легитимацију цивилне заштите.
IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Тачка 14.
Oпштинa Чока Решењем од 09.11.2012. године утврдила је:
 састав и задатке Општинског штаба за ванредне ситуације,
Oпштинa Чока ће посебним одлукама утврдити:
- број и састав јединица цивилне заштите (лична и материјална формација),
које се образују на територији Општине,
- оспособљена привредна друштва и друга правна лица од значаја за заштиту
и спасавање у Општини.

Чока“

Тачка 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2013-05- X.
Дана: 28.06.2013. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.

Број 10.
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28.06.2013.

79.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник
РС'' број 129/07 ), 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 28.06.2013. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ,,ЧОКА'' ЗА 2014. ГОДИНУ
I
ПРИХВАТА СЕ План и Програм рада Културно -Образовног Центра ,,Чока'' за 2014. годину,
који је Управни одбор Установе усвојио 03.06.2013. године, без икакве примедбе.
II
Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
Мирјана с.р.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2013-05- X.
Дана: 28.06.2013. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов

80.
На основу члана 28. став 4. Закона о агенцији за борбу против корупције („Службени
гласник РС“ бр. 97/08, 53/10 и 66/11), и захтева Председника општине Балаж Ференца од
24.06.2013.г. бр. 031-39/2013-06,
а на предлог Одборничке групе СВМ за стављање на дневни ред
тачке „ДАВАЊЕ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА, ДА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА БАЛАЖ ФЕРЕНЦ
ПОРЕД ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ИСТОВРЕМЕНО ВРШИ И ЈАВНУ ФУНКЦИЈУ
ЧЛАНА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈНОГ САВЕТА ЗА РЕГИОН ВОЈВОДИНЕ“ , Скупштина општина Чока
дана 28.06.2013. године је донела следећу
ОДЛУКУ
I
Даје се позитивно мишљење, да Председник општине Чока, Балаж Ференц, поред јавне
функције Председника општине Чока, врши истовремено и функцију члана Регионалног развојног
савета за регион Војводине.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и прослеђује се Агенцији за борбу против
корупције ради прибављања сагласности на истовремено вршење јавне функције Председника
општине Чока и члана Регионалног развојног савета за регион Војводине од стране Балаж Ференца.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
Мирјана с.р.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2013-05- X.
Дана: 28.06.2013. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов

Број
Одлуке
76

С А Д Р Ж А Ј
Oдлукa о спровођењу јавног конкурса за именовање директора
Јавног комуналног предузећа Чока
Oдлукa о спровођењу јавног конкурса за именовање директора
ЈП Дирекције за изградњу општине Чока
Oдлукa о организацији и функционисању цивилне заштите на територији
општине Чока
Закључак о прихватању Плана и програма рада Културно-Образовног Центра
Чока за 2014. годину
Одлука о давању позитивног мишљења, да председник општине Чока, Балаж
Ференц, поред јавне функције председника општине истовремено врши и јавну
функцију члана Регионалног развојног савета за регион Војводине

77
78
79
80

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА:
На редован рачун Органа Управе Чока / Број жиро рачуна:
Позив на број:
ИЗДАВАЧ:
АДРЕСА ИЗДАВАЧА:

Страна
375
377
379
385
385

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. 10/2013 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 10/2013-as számú Hivatalos Lapja műszaki okok végett csak szerb nyelven
jelenik meg, míg magyar nyelven utólagosan fog megjelenni.
Fő és felelős Szerkesztő

