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13.
На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 48. Статута
општине Чока („Службени лист општине Чока”, бр. 3/11 – пречишћен текст),
Скупштина општине Чока на седници одржаној 14.05.2015. године донела је

О Д Л У К У

О ПРАВИМА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се права на финансијску подршку породици са децом на
територији општине Чока, носиоци права, услови и начин остваривања ових права, начин
обезбеђивања средстава и друга питања од значаја за остваривање ових права.
Члан 2.
Права на финансијску подршку породици са децом чине права родитеља и деце која
се установљавају ради:
- подстицаја рађања деце на територији општине Чока,
- побољшања услова за задовољавање основних потреба деце.
Члан 3.
Породицу у смислу ове одлуке чине родитељи који живе у брачној или ванбрачној
заједници, односно старатељи, хранитељи, усвојитељи и деца као и сродници у правој
линији, а у побочној до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком
домаћинству.
Заједничким домаћинством из претходног става сматра се заједница живљења,
привређивања и трошења средстава.
II ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 4.
Права на финансијску подршку породици са децом из члана 1. ове одлуке су:
1. право на једнократну новчану помоћ за новорођено дете,
2. право на једнократну новчану помоћ за прворођено дете у Новој години,
3. право на пoмоћ за ђаке прваке,
4.право на поклон за ученике носиоце Вукове дипломе за основно образовање.
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Члан 5.
Права из члана 4. ове одлуке могу се остварити под условом да је подносилац
захтева:
- држављанин Републике Србије
- има пријављено пребивалиште на територији општине Чока две године пре рођења
детета
- непосредно брине о детету.
1. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ
Члан 6.
Право на једнократну новчану помоћ за новорођено дете остварује мајка за живо
рођено дете.
Право из става 1. овог члана остварује мајка која непосредно брине о детету за које
је поднела захтев најкасније у року од 6 месеци од дана рођења детета, чија деца
претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску
породицу или дата на усвојење и која није лишена родитељског права у односу на децу
претходног реда рођења.
Изузетно, право из става 1. овог члана признаће се и уколико је дете претходног
реда рођења смештено у установу због потребе континуиране здравствене заштите и неге,
односно ако постоји оправдани разлог за смештај детета претходног реда рођења са
сметњама у менталном развоју степена теже и тешке менталне ометености, са тешким
телесним обољењима и оштећењима, као и са вишеструким сметњама у развоју.
О испуњености услова из става 1. овог члана уз захтев за остваривање права на
родитељски додатак подноси се поред документације утврђене овом одлуком и уверење
надлежног органа старатељства.
Члан 7.
Уколико мајка детета није жива, односно ако је напустила дете или је из објективних
разлога спречена да непосредно брине о детету, право на родитељски додатак може
остварити отац, уколико испуњава услове из члана 5. ове Одлуке.
2. ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ У НОВОЈ ГОДИНИ

се:

Члан 8.
Право на једнократну новчану помоћ за прворођено дете у Новој години остварује
- за прво дете рођено у Новој години, чији родитељи имају пребивалиште на
територији општине Чока.
Једнократна новчана помоћ за прворођено дете износи 10.000,00 динара.

Члан 9.
Једнократну новчану помоћ, у име општине Чока, уручује Председник општине
мајци, односно оцу детета.
Када се приликом порођаја роди двоје или више деце, једнократна новчана помоћ из
претходног става овог члана припада сваком детету.
Једнократна новчана помоћ се исплаћује на име једног од родитеља који је
остварио ово право.
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3. ПОМОЋ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ
Право на помоћ за ђаке прваке остварују сви прваци на територији општине Чока, на
основу достављених и оверених спискова основних школа о уписаним ђацима у први разред
основне школе.
Помоћ садржи неопходан школски прибор у вредности од 5% просечне месечне
зараде исплаћене у Републици Србији за претходни месец према последњем објављеном
статистичком податку, на дан извршење набавке пакета од стране Oдсека за друштвене
делатности општине Чока.
4. ПОКЛОН НОСИОЦИМА ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Право на Поклон поводом завршетка основног образовања имају сви Ученици
носиоци Вукове дипломе, а на основу достављених спискова основних школа. Ученици
носиоци Вукове дипломе добијају ваучер у вредности од 5.000,00 динара за куповину робе у
једној од спортских продавница са којом локална самоуправа закључи одговарајући Уговор.
III ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 10.
Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ подноси се одсеку
општинске управе надлежном за послове додатка на децу на Обрасцу ЈНПД 1 – „Захтев
мајке за остваривање права на једнократну новчану помоћ из средстава буџета општине”,
односно на Обрасцу ЈНПД 2 – „Захтев оца за остваривање права на једнократну новчану
помоћ из средстава буџета општине”, најкасније до навршених шест месеци живота детета.
Уз захтев се прилажу докази који се прописују овом Одлуком.
Услови за остваривање права на једнократну новчану помоћ утврђују се у односу на
дан подношења захтева.
Члан 11.
Уз захтев за остваривање права из члана 4. тач. 1. ове Одлуке мајка детета подноси:
1) фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете
2) фотокопију личне карте подносиоца захтева
3) фотокопију броја текућег рачуна или штедне књижице подносиоца захтева.
Када захтев подноси отац (у случајевима наведеним у члану 7. Одлуке) уз захтев се
поред доказа из става 1. овог члана прилаже и:
а) фотокопију извода из матичне књиге умрлих за мајку
б) уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете, односно да
је из оправданих разлога спречена да непосредно брине о детету
ц) фотокопију решења да је мајка лишена родитељског права.
Члан 12.
Номинални износ једнократне новчане помоћи из члана 4. тачка1. исплаћује се у
једнократном износу у висини од 5.000,00 динара.
Износ новчане помоћи из става 1. овог члана усклађује се са стопом инфлације на
годишњем нивоу.
Средства за једнократну новчану помоћ обезбеђују се у буџету општине Чока.
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Члан 13.
О захтевима за остваривање права из члана 4. тачка 1. ове одлуке у првом степену
решава одсек општинске управе надлежан за послове друштвене делатности.
Поступак за остваривање права из ове одлуке води се по одредбама закона којим се
уређује општи управни поступак.
Обавезује се запослени на пословима додатка на децу да приликом подношења
захтева за остваривање права на родитељски додатак који се исплаћује из средстава
Републике Србије, преда писмено обавештење о праву на једнократну помоћ за новорођено
дете из средстава буџета општине Чока, лицу које је овлашћено да поднесе захтев за
остваривање права из члана 4. ове Одлуке.
Члан 14.
По жалби против решења из члана 13. ове Одлуке у другом степену решава
Општинско веће.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Чока“.
Члан 16.
Ступањем на снагу нове одлуке ставља се ван снаге Одлука о правима на финансијску
подршку породици са децом ( «Службени лист општине Чока» бр. 6/13 ).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2015 -V – XXIV
Дана: 14.05.2015. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.
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Општинска управа Чока

Образац ЈНПД 1

З А Х Т Е В

МАЈКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА
Лични подаци мајке:
Презиме
Име
ЈМБГ
Адреса

(место)
Број текућег рачуна мајке:
Подаци о детету за које мајка подноси захтев:

(улица)

(број)

Презиме
Име
ЈМБГ
Датум рођења
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да је дете за које подносим овај захтев
живорођено и да се непосредно бринем о њему.
Уз захтев се прилаже:
1. фотокопија извода из матичне књиге рођених за дете
2. фотокопија личне карте мајке детета
3. уверење органа старатељства из члана 6. Одлуке
4. фотокопија текућег рачуна

У __________, дана __________ године
Подносилац захтева
_________________
(потпис)
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Образац ЈНПД-2

Општинска управа Чока

З А Х Т Е В

ОЦА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА
Лични подаци оца:
Презиме
Име
ЈМБГ
Адреса

(место)

(улица)

(број)

Подаци о детету за које отац подноси захтев:
Презиме
Име
ЈМБГ
Датум рођења
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да је дете за које подносим овај захтев живорођено
дете мајке и да се непосредно бринем о њему.
Уз захтев се прилаже:
1. фотокопија извода из матичне књиге рођених за дете
2. фотокопија личне карте оца детета
3. један од следећих доказа (заокружити одговарајући доказ):
а. фотокопија извода из матичне књиге умрлих за мајку
б. уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете односно да је из оправданих
разлога спречена да непосредно брине о детету,
ц. фоткопија решења да је мајка лишена родитељског права
4. уверење органа старатељства из члана 6. Одлуке
5. фотокопија текућег рачуна

У __________, дана __________ године

Подносилац захтева
_________________
(потпис)
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14.
На основу члана 77. Статута општине Чока ( «Службени лист општине Чока» бр.3/11пречишћен текст)
Скупштина општине Чока на седници одржаној 14.05.2015. године, донела је

ОДЛУКУ

О ВИСИНИ УЧЕШЋА ОПШТИНЕ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ
СРЕДСТАВА ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРEДЊИХ ШКОЛА
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се начин, услови и висина учешћа општине Чока у обезбеђивању
средстава за превоз ученика средњих школа са подручја општине Чока, за путовања од куће до
школе из насеља општине Чока за Чоку и из општине Чока у околне школске центре ван општине
Чока.
Члан 2.
Средства се обезбеђују из буџета општине предвиђена за трошкове превоза ученика.
Члан 3.
Учешће општине Чока у обезбеђивању средстава за превоз ученика са пребивалиштем на
територији општине Чока који похађају наставу у «Хемијско-прехрамбеној средњој школи» Чока,
одређује се у висини од 100% од цене месечне карте коју би ученик платио на одговарајућој
релацији.
Члан 4.
Учешће општине Чока у обезбеђивању средстава за превоз ученика са пребивалиштем на
територији општине Чока који похађају школске центре ван општине Чока, одређује се у висини од
30% од цене месечне карте, коју ученик плаћа на одговарајућој релацији.
Члан 5.
Заинтересовани ученици средњих школа право на надокнаду путних трошкова остварују
подношењем захтева на оглас који расписује Одсек за друштвене делатности
Општинске управе Чока почетком сваке школске године.
Оглас се објављује на огласној табли општине Чока, огласним таблама у месним
канцеларијама, сајту Општине, као и у средствима јавног информисања.
Члан 6.
Захтев из члана 5. ове Одлуке могу да поднесу ученици средњих школа који испуњавају
следеће услове:
• да су редовни ученици средње школе и први пут уписују разред
• да су стално настањени на територији општине Чока
• да свакодневно користе превозна средства међумесног саобраћаја ради похађања
наставе.
Члан 7.
Ученици средњих школа приликом пријаве на оглас за остваривање права на надокнаду
путних трошкова уз захтев који се добија у Услужном центру Општинске управе Чока и Месним
канцеларијама, достављају још као доказ да испуњавају услове из члана 6. ове Одлуке, следеће
документе:
• потврду од школе да су редовни ученици и да су први пут уписани у тај разред
• фотокопија личне карте или здравствене књижице
• фотокопија сведочанства од претходне шк.год. или ђачке књижице
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Члан 8.
Свим ученицима који испуњавају услове из члана 6. и 7. ове Одлуке признаје се право на
накнаду 30% или 100% путних трошкова у складу са чланом 3. и чланом 4 .ове одлуке.

Чока».

Члан 9.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине

Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге Одлука о висини учешћа општине Чока у
обезбеђивању средстава за превоз ученика средњих школа.(«Службени лист општине Чока» бр.
1/02)
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15.

На основу члана 3. став 1. тачка 24. и члана 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015), члана 77. став 1. тачка 7. Статута општине Чока (“Службени лист
општине Чока”, број 3/2011 - Пречишћен текст),
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 14.05.2015. године донела је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА
УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Члан 1.
Овом Oдлуком додељује се искључиво право јавнoм предузећу чији је оснивач општина Чока за
обављање делатности пружања услуга на територији општине Чока, на које се Закон о јавним набавкама не
примењује.
Члан 2.
Додељује се Јавном Комуналном Предузећу Чока искључиво право на обављање делатности
пружања услуга које су предмет јавне набавке и то:
1) снабдевање водом за пиће (захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде
водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент);
2) пречишћавање и одвођење отпадних вода (сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање
отпадних вода путем канализационе мреже, одвоз и третирање фекалија из септичких јама);
3) управљање комуналним отпадом (сакупљање комуналног отпада, његово
одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање
депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман);
4) сахрањивање, одржавање пасивних гробља и спомен обележја , као и превоз посмртних остатака
умрлог до мртвачнице на гробљу;
5 ) одржавање јавних зелених површина и површина јавне намене (кошење, чишћење и прање
асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног
отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и
одржавање јавних чесми, и бунара);
6) димничарске услуге (чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја);
7) уклањање лешева животиња са површина јавне намене;
8) заштита усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на
територији општине Чока;
9) зимска служба (чишћење улица и уклањање снега и леда са локалних путева, уличних
саобраћајница и троторара у зимском периоду на територији општине Чока).
Члан 3.
Одлука Надзорног одбора Јавног Комуналног Предузећа Чока о цени пружања услуга из члана
2. тачке 5, 7. и 9. ове Одлуке доставља се Општинском већу општине Чока ради давања сагласности,
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Члан 4.
Овлашћује се Јавно Предузеће – Дирекција за изградњу општине Чока да, у оквиру своје делатности,
закључује са Јавним Комуналним Предузећем Чока уговоре о пружању услуга из члана 2. тачке 5. и 9. ове
Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Чока”.
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ОПШТИНА ЧОКА
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16.

На основу члана 35. став 7 и члана 46. став 1 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/14), члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,бр. 135/04 и 88/10 ) и члана 41. Статута општине
Чока ( ,,Службени лист општине Чока“,бр. 3/11-пречишћени текст) и по прибављеном мишљењу
Комисије за планове број III-353-9/2015-01,
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 14.05.2015. године донела је

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА САНАД
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације локације постројења за
пречишћавање отпадних вода насеља Санад (у даљем тексту :План).
Члан 2.
План детаљне регулације обухвата катастарску парцелу бр. 1071/8, к.о. Санад, површине
9ха 16а 4м2 у ван грађевинском реону и део катастарске парцеле бр. 593 која се налази у
грађевинском реону и представља део улице Милоша Обилића.
Коначна граница обухвата планског подручја биће дефинисана приликом израде нацрта
Плана.
Члан 3.
Просторним планом Општине Чока ( „Службени лист општине Чока“, бр. 11/13) изградња
постројења за пречишћавање отпадних вода ( у даљем тексту: ППОВ ) је предвиђено за
ванграђевински реон. У складу са условима надлежних предузећа и институција дефинисаће се
обухват Плана и карактеристике простора за изградњу. Препорука је да се ППОВ гради као
постројење са биолошким пречишћавањем.
Члан 4.
Циљеви израде Плана су:
- стварање планских, просторних и имовинских предуслова за изградњу постројења за
пречишћавање опадне воде,
- утврђивање урбанистичких елемената, правила уређења и грађења и заштите животне
средине,
- поштујући законску регулативу дефинисати избор постројења сразмерно потребним
капацитетима за пречишћавање отпадних вода.
Члан 5.
Плански документ садржи текстуални и графички део у складу са одредбама Закона о
планирању и изградњи и обавезне прилоге, а израђује се у аналогном и дигиталном облику.
Члан 6.
Израда плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у
поступку спровођења јавних набавки. Одабрани израђивач плана је дужан да нацрт плана изради
најкасније у року од 35 дана од дана прибављања свих услова и подлога неопходних за израду
плана.
Члан 7.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбеђује ЈП Дирекција за изградњу
општине Чока, које ће спровести и поступак јавне набавке.
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Члан 8.
Приступа се изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину за Плана
детаљне регулације локације постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Санад на основу
Решења Одељења за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам и стамбено комуналне делатности
Општинске управе Чока број 501-6/02/2015-III, које чини саставни део ове Одлука.
Члан 9.
Након доношења одлуке о изради плана организује се рани јавни увид којим се јавност
упознаје са општим циљевима и сврхом израде плана као и могућим решењима за развој просторне
целине. Све евентуалне примедбе и сугестије заинтересованих правних и физичких лица могу
утицати на планска решења.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног
информисања као и електронски на интернет страници општине Чока и траје 15 дана.
Члан 10.
Нацрт плана пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној
контроли и излаже се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу, локалном листу и веб страни
општине Чока. Излагање Плана траје 30 дана, при чему се оглашавају подаци о времену и месту
излагања Плана на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити
примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид. Излагање Плана за
јавни увид ће бити у просторијама општине Чока, улица Потиска бр.20.
Члан 11.
Простор обухваћен планом може се користити, парцелисати и изграђивати само на начин
предвиђен планом.
Члан 12.
Спровођењу плана приступиће се по спроведеном поступку прибављања у својину општине
дела катастарске парцеле бр. 1071/8, к.о. Санад.
Члан 13.
О спровођењу Плана стараће се Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Чока.

Чока''.

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
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17.

На основу члана 59. става 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и
83/2014-др. Закон) и члана 132. става 1. и 161. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ бр.
3/2011 – Пречишћен текст ),
Скупштина општине Чока, на седници, одржаној 14.05.2015. године доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЧОКА
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о Општинској управи општине Чока („Службени лист
општине Чока“ бр. 16/2010 и 14/2013).
Члан 2.
У члану 6. Одлуке став 1. тачка 3. назив: ,,Одељење за привреду, пољопривреду, развој урбанизам и
стамбено комуналне делатности“ мења се и гласи.“ „Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам,
за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности“.
Члан 3.
У члану 10. под тачком 3. наслов мења се и гласи:
„Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење
обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности“.
Члан 4.
Опису послова из надлежности одељења у члану 10. Одлуке , додаје се следећи текст: ,,за
урбанизам, грађевинске послове и спровођење обједињене процедуре спроводи обједињену процедуру за:
издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе; пријаву радова; издавање употребне дозволе;
за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; за
прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу
објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове
надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине
на изграђеном објекту. У оквиру обједињене процедуре спроводи се и измена локацијских услова, односно
решења о грађевинској дозволи’’.
Одељење такође спроводи и обједињену процедуру и у специјалним случајевима издавања решења
ближе описаним у члану 145. Закона о планирању и изградњи. Обавља и послове општинске управе који се
односе на спровођење поступка израде просторног плана, плана генералне регулације, плана детаљне
регулације општине, генералног урбанистичког плана седишта општине, урбанистичког пројекта, потврђивање
пројекта препарцелације, утврђивање земљишта за редовну употребу објекта и за формирање грађевинске
парцеле, пренамену пољопривредног земљишта, кад се планским документом промени намена
пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, израду средњорочног и годишњег програма уређивања
грађевинског земљишта, спроводи поступак легализације и уклањања објеката, инспекцијски надзор над
изградњом објеката на територији општине Чока, формира и одржава базу гео-просторних података унутар
географско-информационог система општине Чока.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине Чока”.
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18.
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 14.05.2015. године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ПРИХВАТАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2014. ГОДИНУ
I
ПРИХВАТА СЕ Годишњи Извештај о раду Центра за социјални рад општине Чока за 2014. годину,
без икакве примедбе.
II
Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
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Број: 016 - 1 /2015 -V – XXIV
Дана: 14.05.2015. године
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19.
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 14.05.2015. године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ПРИХВАТАЊУ ПРОГРАМA РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ ЧОКА ЗА 2015. ГОДИНУ
I
ПРИХВАТА СЕ Програм рада са Финансијским планом Центра за социјални рад за општину 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 /2015 -V – XXIV
Дана: 14.05.2015. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 4.

страна 67.

14.05.2015.

20.
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 14.05.2015. године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ,,ЧОКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду и финансијски Извештај Културно-образовног за 2014. 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 /2015 -V – XXIV
Дана: 14.05.2015. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.

21.
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 14.05.2015. године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ
,,РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА'' Д.О.О. СУБОТИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду ,,Регионална депонија'' д.о.о. Суботица за 2014. 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 /2015 -V – XXIV
Дана: 14.05.2015. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 4.

страна 69.

14.05.2015.

22.
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 14.05.2015. године
донела је

ЗАКЉУЧАК

О ПРИХВАТАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
,,РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА'' Д.О.О. СУБОТИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ

I
ПРИХВАТА СЕ Програм пословања ,,Регионална депонија'' д.о.о. Суботица 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 /2015 -V – XXIV
Дана: 14.05.2015. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.

Н а п о м е н а:
*** Програма Пословања ,,Регионална депонија'' д.о.о. Суботица
за 2015. годину и Прилози од 3.2.1. до 9.2. се налазе на ЦД-у
и чине саставни део ,,Службеног листа општине Чока'' бр.
4/2015.

„Службени лист општине Чока“ бр. 4.

страна 71.

14.05.2015.

23.
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 14.05.2015. године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈA О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2014. ГОДИНИ
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
у 2014. години, 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 /2015 -V – XXIV
Дана: 14.05.2015. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.

24.
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 14.05.2015. године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЧОКА ЗА 2014. ГОДИНУ
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Општинске управе Чока за 2014. 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 /2015 -V – XXIV
Дана: 14.05.2015. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 4.

страна 73.

14.05.2015.

25.
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 14.05.2015. године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОСЛОВАЊА Ј.П. – ДИРЕКЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2014. ГОДИНУ
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду и финансијски Извештај пословања Ј.П. – Дирекције за изградњу
општине Чока за 2014. 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 /2015 -V – XXIV
Дана: 14.05.2015. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.

26.
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 14.05.2015. године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈA О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ЧОКА''
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2014. ГОДИНУ
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о пословању Јавног Комуналног Предузећа ,,Чока'' са финансијским
Извештајем за 2014. 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 /2015 -V – XXIV
Дана: 14.05.2015. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 4.

страна 75.

14.05.2015.

27.

На основу члана 19. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике
Србије", број 119/12 и 44/2014 ), члана 22. Оснивачког акта ЈП-Дирекције за изградњу
општине Чока ("Службени лист општине Чока", бр. 2/2013 ) и члана 77. став 1. Статута
општине Чока ("Службени лист општине Чока", бр. 3/2011-пречишћени текст),
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 14.05.2015. године донела је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ МЕСЕЧНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ИМЕНОВАНИМ ЧЛАНОВИМА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП - ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЧОКА
Члан 1.
Овом Oдлуком утврђује се висина месечне накнаде за рад именованим члановима
Надзорног одбора ЈП-Дирекције за изградњу општине Чока из Чоке.
Право на накнаду се стиче даном именовања од стране скупштине, а престаје даном
истека мандата, подношењем оставке на чланство у Надзорном одбору, односно даном
разрешења од стране скупштине.
Члан 2.
Висина накнаде се утврђује сваке године на основу степена реализације програма
пословања јавних предузећа из предходне године.
Накнада из става 1. овог члана се исплаћује месечно, док се не донесе Одлука
о висини накнаде за текућу годину.
Члан 3.
Накнада из члана 1. ове Одлуке за 2015. годину утврђује се у висини од 3.500,00
динара за председника, односно 3.000,00 динара за чланове, у нето износу.
Члан 4.
Ова Oдлука се објављује у „Службеном листу општине Чока“ и ступа на снагу осамог
дана од дана објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2015 -V – XXIV
Дана: 14.05.2015. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 4.

страна

77.

14.05.2015.

28.
На основу члана 19. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике
Србије", број 119/12 и 44/2014 ) члана 40. Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
Чока ("Службени лист општине Чока", бр. 2/2013 и 14/2013) и члана 77. став 1. Статута
општине Чока ("Службени лист општине Чока", бр. 3/2011-пречишћени текст),
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 14.05.2015. године донела је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ МЕСЕЧНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ИМЕНОВАНИМ ЧЛАНОВИМА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина месечне накнаде за рад именованим члановима
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Чока.
Право на накнаду се стиче даном именовања од стране скупштине, а престаје даном
истека мандата, подношењем оставке на чланство у Надзорном одбору, односно даном
разрешења од стране скупштине.
Члан 2.
Висина накнаде се утврђује сваке године на основу степена реализације програма
пословања јавних предузећа из предходне године.
Накнада из става 1. овог члана се исплаћује месечно, док се не донесе Одлука
о висини накнаде за текућу годину.
Члан 3.
Накнада из члана 1. ове Одлуке за 2015. годину утврђује се у висини од 3.500,00
динара за председника, односно 3.000,00 динара за чланове, у нето износу.
Члан 4.
Ова Одлука се објављује у „ Сл.листу општине Чока“ и ступа на снагу осамог дана
од дана објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2015 -V – XXIV
Дана: 14.05.2015. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 4.

страна

79.

14.05.2015.

29.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број 129/07 и 83/2014 ),
члана 77. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' број 3/2011-пречишћени текст) члана 7. Одлуке o
образовању Културно - образовног центра ,,Чока'' из Чоке ( ,,Службени лист општине Чока'' број 2/95 ) и члана 18. Статута
Културно- образовног центра ,,Чока '' у Чоки ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 7/09 и 3/11 )
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 14.05.2015. године донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО – ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ,,ЧОКА'' ИЗ ЧОКЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Председник и чланови Управног одбора Културно – образовног центра ,,Чока'' из Чоке, због
истека мандата и то:
1. Мартоноши Михаљ из Чоке – председник
2. Немет Атила из Црне Баре – члан
3. Јакша Роберт из Падеја – члан
4. Луковац Хајналка из Санада - члан из реда запослених КОЦ –а,
5. Диенеш Золтан из Чоке - члан из реда запослених КОЦ –а.
II
Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2015 -V – XXIV
Дана: 14.05.2015. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.

30.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број 129/07 и 83/2014 ),
члана 77. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' број 3/2011-пречишћени текст) члана 7. Одлуке o
образовању Културно- образовног центра ,,Чока'' из Чоке ( ,,Службени лист општине Чока'' број 2/95 ) и члана 18. и 19.
Статута Културно- образовног центра ,,Чока '' у Чоки ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 7/09 и 3/11 )
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 14.05.2015. године донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО – ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ,,ЧОКА'' ИЗ ЧОКЕ
I
ИМЕНУЈУ СЕ за председника и за чланове Управног одбора Културно –образовног центра ,,Чока'' из Чоке у
следећем саставу:
1. Глигор Петер из Чоке – председник
2. Месарош Атила из Падеја– члан
3. Фехер Марија из Врбице – члан
4. Луковац Хајналка из Санада - члан из реда запослених КОЦ –а,
5. Диенеш Золтан из Чоке - члан из реда запослених КОЦ –а.
II
Горе наведени чланови Управног одбора КОЦ –а се именују на мандатни период од четири године, почев од дана
објављивања овог Решења.
III
Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2015 -V – XXIV
Дана: 14.05.2015. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 4.

страна 81.

14.05.2015.

31.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број 129/07
и 83/2014 ), члана 77. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' број 3/2011-пречишћени текст)
члана 7. Одлуке o образовању Културно - образовног центра ,,Чока'' из Чоке ( ,,Службени лист општине Чока''
број 2/95 ) и члана 34. и 35. Статута Културно- образовног центра ,,Чока '' у Чоки ( ,,Службени лист општине
Чока'' бр. 7/09 и 3/11 )
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 14.05.2015. године донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО – ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ,,ЧОКА'' ИЗ ЧОКЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Културно – образовног центра ,,Чока'' из Чоке, због
истека времена на које су именовани, и то:
1. Кобрехел Чаба из Чоке – председник
2. Комлушан Јасмина из Чоке– члан
3. Сабо Ласло из Чоке – члан.
II
Горе наведеним члановима Надзорног одбора престаје мандат даном објављивања овог Решења.
III
Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2015 -V – XXIV
Дана: 14.05.2015. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.

32.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број 129/07
и 83/2014 ), члана 77. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' број 3/2011-пречишћени текст)
члана 7. Одлуке o образовању Културно- образовног центра ,,Чока'' из Чоке ( ,,Службени лист општине Чока''
број 2/95 ) и члана 34. и 35. Статута Културно- образовног центра ,,Чока '' у Чоки ( ,,Службени лист општине
Чока'' бр. 7/09 и 3/11 )
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 14.05.2015. године донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО – ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ,,ЧОКА'' ИЗ ЧОКЕ
I
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Културно –образовног центра ,,Чока'' из Чоке и то:
1. Maртоноши Михаљ из Чоке – председник
2. Вукчевић Бојана из Санада– члан
3. Сабо Ласло из Чоке – члан.
II
Мандат горе наведеним члановима Надзорног одбора трајаће четири године, почев од дана
објављивања овог Решења.
III
Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2015 -V – XXIV
Дана: 14.05.2015. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.

САДРЖАЈ

Број
Одлуке

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Страна

Одлука о правима на финансијску подршку породице са децом
*** Образац - ЈНПД 1
*** Образац - ЈНПД 2
Одлука о висини учешћа општине Чока у обезбеђивању средстава
за превоз ученика средњих школа
Одлука о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга
на које се Закон о јавним набавкама не примењује
Одлука о изради Плана детаљне регулације локације постројења за пречишћавање
отпадних вода насеља Санад
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи Чока
Закључак о прихватању Годишњег Извештаја о раду Центра за социјални рад
за општину Чока за 2014. годину
Закључак о прихватању Програма рада са финансијским планом Центра за социјални рад
за општину Чока за 2015. годину
Закључак о прихватању Извештаја о раду и финансијског Извештаја Културно-образовног
центра ,,Чока“ за 2014. годину
Закључак о прихватању Извештаја о раду „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица
за 2014. годину
Закључак о прихватању Програма пословања „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица
за 2015.годину
*** Програм Пословања ,,Регионална депонија'' д.о.о. Суботица за 2015. годину
( налази се на ЦД-у )
*** Прилози од 3.2.1. до 9.2. ( налази се на ЦД-у )
Закључак о прихватању Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине у 2014. години у општини Чока
Закључак о прихватању Извештаја о раду Општинске управе Чока за 2014. годину
Закључак о прихватању Извештаја о раду и финансијског Извештаја о пословању
JП -Дирекције за изградњу општине Чока за 2014. године
Закључак о прихватању Извештаја о пословању Јавног Комуналног Предузећа ,,Чока''
са финансијским извештајем за 2014. годину
Одлука о утврђивању месечне накнаде за рад именованим члановима
Надзорног одбора ЈП - Дирекција за изградњу општине Чока
Одлука о утврђивању месечне накнаде за рад именованим члановима
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Чока
Решење о разрешењу чланова Управног одбора КОЦ ,,Чока''
Решење о именовању чланова Управног одбора КОЦ ,,Чока''
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора КОЦ ,,Чока''
Решење о именовању чланова Надзорног одбора КОЦ ,,Чока''

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Годишња преплата:
На редован рачун Органа Управе Чока / Број жиро рачуна:
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Адреса издавача:
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59
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65
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75
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