СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА
CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

„Сл.лист општине Чока“ бр.

15.

страна 767.

27.11.2013.

116.
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 27.11.2013. године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈA О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013. ДО 30.09.2013. ГОДИНЕ
I

ПРИХВАТА СЕ Извештај о извршењу буџета општине Чока за период од 01.01.2013. до 30.09.2013. године, без
икакве примедбе.

II
Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2013-05- XIII
Дана: 27.11.2013. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.
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117.
На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе («Сл. гласник РС» број 62/06,47/11 и 93/12), и на
основу члана 11. и 38б Закона о порезима на имовину ( «Сл. гласник РС» бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10,
24/11,78/11,57/12-одлука УС и 47/13 ), на основу члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
(«Сл. гласник РС» бр. 47/2013 ) и члана 77. Статута општине Чока ( „Сл.лист општине Чока “бр.3/2011-пречишћени текст),
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 27.11.2013. године, донела је

О Д Л У К У
O ВИСИНИ ПОРЕСКЕ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ ЧОКА
Члан 1.
Овом Oдлуком утврђују се стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији општине Чока.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге-0,40% ,
2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге -0,30%,
3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту:
На пореску основицу
Плаћа се на име пореза
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
(1) до 10.000.000 динара
0,40%
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
(2) од 10.000.000 до
порез из подтачке (1) + 0,6% на износ преко
25.000.000 динара
10.000.000 динара
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
(3) од 25.000.000 до
порез из подтачке (2) +1,0% на износ преко
50.000.000 динара
25.000.000 динара
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
(4)преко 50.000.000 динара
порез из подтачке (3) + 2% на износ преко
50.000.000 динара
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Члан 3.
Утврђивање,контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на имовину.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину („Сл. лист општине Чока“
бр. 29/06 и 2/2011).
Ову Oдлуку објавити у „Службеном листу општине Чока“ и на интернет страни општине Чока.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чока“, а примењиваће се од
01.01.2014. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2013-05- XIII
Дана: 27.11.2013. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.
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118.
На основу члана 7a и члана 38б Закона о порезима на имовину ( «Сл. гласник РС» бр. 26/01, 45/02, 80/02,
135/04 ,61/07, 5/09,101/10, 24/11, 78/11, 57/12-одлука УС и 47/13 ), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона
о порезима на имовину ( «Сл. гласник РС» бр. 47/13 ) и члана 77. Статута општине Чока („Сл.лист општине Чока
“бр. 3/2011-пречишћени текст )
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 27.11.2013. године доноси
О Д Л У К У
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ
ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ ЧОКА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који
воде пословне књиге,које се налазе на територији општине Чока.
Члан 2.
На територији општине Чока одређено је 3 зоне за утврђивање пореза на имовину, и то:
1. Зона-насељено место Чока и катастарска општина Чока.
2. Зона-насељена места Падеј,Остојићево ,Санад и катастарске општине Падеј,Остојићево,Санад.
3. Зона-насељена места Врбица,Црна Бара,Банатски Моноштор, Јазово и катастарске општине
Врбица,Црна Бара,Банатски Моноштор, Јазово.
1. Зона је најопремљенија зона у општини Чока.
Коефицијенти на територији општине Чока износе:
 за 1. зону – 1,00
 за 2. зону – 0,80
 за 3. зону - 0,40
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Чока“, и на интернет страни општине Чока .
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чока“, а
примењује се од 01.01.2014. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2013-05- XIII
Дана: 27.11.2013. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.
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На основу члана 6. I 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину ( «Сл. гласник РС» бр. 26/01, 45/02,
80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-Одлука УС и 47/13 ), члана 36. Закона о изменама и допунама
Закона о порезима на имовину ( «Сл. гласник РС» бр. 47/13 ), и члана 77. Статута општине Чока ( „Сл.лист
општине Чока'' бр.3/2011- пречишћен текст ),
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 27.11.2013. године донела је

О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се зоне и најопремљеније зоне на територији општине Чока за утврђивање пореза
на имовину.
Члан 2.
На територији општине Чока одређују се три зоне , у зависности од комуналне опремљености и
опремљености јавним објектима,саобраћајне повезаности са централним деловима општине Чока, односно радним
зонама и другим садржајима у насељу.
Зоне одређене овом одлуком су:
1. Зона-насељено место Чока и катастарска општина Чока.
2. Зона-насељена места Падеј,Остојићево ,Санад и катастарске општине Падеј,Остојићево,Санад.
3. Зона-насељена места Врбица,Црна Бара,Банатски Моноштор, Јазово и катастарске општине
Врбица,Црна Бара,Банатски Моноштор, Јазово.
1. Зона је најопремљенија зона у општини Чока, према критеријумима из става

1. овог члана.

Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Чока“ и на интернет страни општине Чока .
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чока“, а
примењује се од 01.01.2014. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2013-05- XIII
Дана: 27.11.2013. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.
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На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину ( «Сл. гласник РС» бр. 26/01,
45/02, 80/02 , 135/04 ,61/07, 5/09,101/10, 24/11, 78/11, 57/12-одлука УС и 47/13 ), члана 36. Закона о изменама и
допунама Закона о порезима на имовину ( «Сл. гласник РС» бр. 47/13 ) и члана 77. Статута општине Чока (
„Сл.лист општине Чока “бр.3/2011-пречишћен текст ),
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 27.11.2013. године донела је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Чока.
Члан 2.
На територији општине Чока одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од
комуналне опремљености и опремљености јавним објектима,саобраћајне повезаности са централним деловима
општине Чока, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то:
1. Зона-насељено место Чока и катастарска општина Чока.
2. Зона-насељена места Падеј, Остојићево, Санад и катастарске општине Падеј, Остојићево, Санад.
3. Зона-насељена места Врбица, Црна Бара, Банатски Моноштор, Јазово и катастарске општине Врбица,
Црна Бара, Банатски Моноштор, Јазово.
1. Зона је утврђена као најопремљенија зона.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на
територији општине Чока износе:
- за 1.Зону (најопремљенију)-насељено место Чока и катастарска општина Чока, цене квадратног метра
непокретности износе:
-за грађевинско земљиште 350,00дим/м2
-за пољопривредно земљиште 30,91 дин/м2
-за шумско земљиште 30,91 дин/м2
-за станове 35.629,35 дин/м2
-за куће за становање 16.371,00 дин/м2
-за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте који служе за обављање делатности
37.400,00 дин/м2
-за гараже и гаражна места 16.500,00 дин/м2
- за 2.Зону-насељена места Падеј, Остојићево, Санад и катастарске општине Падеј, Остојићево, Санад,
цене квадратног метра непокретности износе:
-за грађевинско земљиште 280,00 дин/м2
-за пољопривредно земљиште 23,20 дин/м2
-за шумско земљиште 23,20 дин/м2
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-за станове 28.503,48 дин/м2
-за куће за становање 10.800,00 дин/м2
-за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте који служе за обављање делатности
29.920,00 дин/м2
-за гараже и гаражна места 13.200,00 дин/м2
- за 3.Зону-насељена места Врбица, Црна Бара, Банатски Моноштор,
Јазово и катастарске општине Врбица, Црна Бара, Банатски
Моноштор, Јазово, цене квадратног метра непокретности износе:
-за грађевинско земљиште 140,00 дин/м2
-за пољопривредно земљиште 19,38 дин/м2
-за шумско земљиште 19,38 дин/м2
-за станове 14.251,74 дин/м2
-за куће за становање 7.500,00 дин/м2
-за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте који служе за обављање делатности
14.960,00 дин/м2
-за гараже и гаражна места 6.600,00 дин/м2.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Чока“ и на интернет страни општине Чока .
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чока“, а
примењује се од 01.01.2014. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2013-05- XIII
Дана: 27.11.2013. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.
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121.
На основу члана 5. Закона о порезима на имовину ( «Сл. гласник РС» бр. 26/01, 45/02, 80/02 , 135/04
,61/07, 5/09,101/10, 24/11, 78/11, 57/12-Oдлука УС и 47/13 ) и члана 77. Статута општине Чока ( „Сл.лист општине
Чока “бр.3/2011- пречишћени текст),
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 27.11.2013. године донела је

О Д Л У К У
О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина стопе амортизације за коју се умањује вредност непокретности,осим
земљишта,која чини основицу за утврђивање пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге,на
непокретностима , осим земљишта ,које се налазе на територији општине Чока.
Члан 2.
Стопа амортизације износи 0,8 % годишње, применом пропорционалне методе,

а највише до 40%.

Члан 3.
Ову Oдлуку објавити у „Службеном листу општине Чока“ и на интернет страни општине Чока.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чока“, а
примењује се од 01.01.2014. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2013-05- XIII
Дана: 27.11.2013. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.
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122.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
број 129/07), члана 115.
Статута општине Чока (''Службени лист општине Чока'' бр.
3/11- Пречишћен текст и члана. 60, 61, 61а и
64а Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09), Општинско
веће општине Чока дана 19.11.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у општини Чока (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Комисију чини председник и четири члана, и то:
1. Косо Роберт из Врбице – Председник, дипл. инж. пољопривреде
2. Јанковић Роланд из Сенте – члан, дипл.правник
3. Попов Светлана из Падеја – члан, мастер инж. геодезије
3. Хајнал Атилa из Чоке – члан, дипл. инж. пољопривреде смер сточарство
4. Кенђур Душко из Чоке– члан, дипл. инж. пољопривреде смер ратарство.
Члан 3.
Послове секретара за потребе Комисије обавља Ева Шевењхази –одељење за привреду, пољопривреду,
развој, урбанизам и стамбено комуналне делатности.
Члaн 4.
Задатак Комисије је:
а) да у сарадњи са надлежним одељењем за послове пољопривреде изради Предлог годишњег програма у
складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту, упутствима и Инструкцијом
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о изради годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта и поступка јавног надметања, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010.
године;
б) да уз помоћ надлежног одељења за послове пољопривреде прибави мишљење Комисије за давање
мишљења, коју образује председник општине/градоначелник, а која у свом саставу има најмање половину чланова
физичких лица – пољопривреднике који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава
на Предлог годишњег програма (члан 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту);
в) да уз помоћ надлежног одељења за послове пољопривреде прибави писану сагласност Министарства
пољопривреде, шумар ства и водопривреде на Предлог годишњег програма (члан 60. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту);
г) да преко надлежног одељења за послове пољопривреде достави Предлог годишњег програма
Општинском већу наразматрање и утврђивање и
д) да преко надлежног одељења за послове пољопривреде достави Предлог годишњег програма Скупштини
општине на разматрање и доношење;
ђ) да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Чока за 2014.годину.
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Члан 5.
Одељење за привреду, пољопривреду, развој, и урбанизам и стамбено комуналне делатности општине
Чока обавља стручну обраду аката, других материјала, организационе и административно техничке послове за
потребе Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
општини Чока.
Члан 6.
Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у износу од 1.000,00 динара
састанку са припадајућим законским обавезама.

у нето износу по

Члан 7.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЧОКА
Број: 06 016-2/2013-15/10
Дана: 19.11.2013. године
Ч О К А

Председник Општинског већа Чока
Балаж Ференц с.р.
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Број Одлуке

116

Страна

Закључак о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Чока за
период од 01.01.2013. до 30.09.2013. године
Остварење прихода – табеле
Извршење расхода – табеле
Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину у општини Чока
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за
непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Чока
Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији
општине Чока
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину 2014. годину на
територији општине Чока
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Решење о образовању стручне Комисије за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији општине Чока за 2014. годину

117
118
119
120
121
122

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

767

801
803
805
807
811
813

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. 15/2013 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 15/2013-as számú Hivatalos Lapja műszaki okok végett csak szerb nyelven jelenik meg, mig magyar
nyelven utólagosan fog megjelenni.
Fő és felelős Szerkesztő
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