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„Службени лист општине Чока“ бр.  9.     страна   81.            12.05.2016. 

29. 
                                                         

           На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07) и члана   115. Статута 
општине Чока (''Службени лист општине Чока'' бр. 3/11 пречишћени текст) и члана 2. Одлуке о одређивању  надлежног 
органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини  ( ,,Службени лист општине 
Чока'' бр. 3/2012  ),  

Председник општине Чока дана 18.04.2016.године доноси, 

 

Р Е Ш Е Њ E 
О  ОБРАЗОВАЊУ  КОМИСИЈЕ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ПОСТУПКА 

  ДАВАЊА  У  ЗАКУП  ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ЗЕМЉИШТА У  ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 
 

I. 
 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за  спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у дражвној својини 
( у даљем тексту Комисија). 

II. 
 Комисија се састоји од председника, заменика председника,чланова и секретара и то: 

1. Тот Золтан , дипл.правник, из Сајана – председник Комисије, 
2. Шевењхази Ева, дипл.технолог, из Падеја – заменик председника Комисије, 
3. Олај Тибор, економиста из Чоке – члан, 
4. Јованов Зоран,   дипл. правник из Чоке- члан, 
5. Керепеши Ерика дипл.правник из Чоке – члан, 
6. Кобрехел Золтан, дипл.инг. менаџмента- члан, 
7. Медић Славица, економски техничар из Остојићева- секретар. 
 

        Мандат Комисије траје до краја реализације Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Општине Чока за 2016. годину.  
       Административно- техничке послове за потребе Комисије обавља Општинска управа.  
 

III. 
           Задатака Комисије из тачке I. овог Решења је да даје  предлог надлежном органу за спровођење поступка давања 
у закуп пољопривредног земљишта у државној својини- председнику општине, 

1) за доношење Одлуке о давању на коришћење без плаћање накнаде   
2) даје предлог цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини, за сваку катастарску парцелу и за 

свако надметање на територији општине Чока, које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за 2016. годину ради  давања у закуп по праву пречег закупа. 

3) даје предлог за доношење Одлуке о давњу у закуп по праву пречег закупа  
4) даје предлог цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини, за сваку катастарску парцелу и за 

свако надметање на територији општине Чока, које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за 2016. годину ради  давања у закуп путем јавног надметања  

5) даје предлог Одлуке о расписивању јавног огласа за давње у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини, 

6) даје предлог Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за избор најповољнијег 
понуђача. 

7)  даје предлог Одлуке цене пољопривредног земљишта у државној својини за израду предлога вансудског 
поравнања 

8) даје предлог Одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта која није била издата најмање 
последње триагроекономске године, није била предмет коришћења 

9) даје предлог Одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе 
10) даје предлог Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег 

закупа  
11) даје предлог јавног позива за прикупљање понуда о продаји пољопривредног земљишта  
12) даје предлог Одлуке о продаји пољопривредног земљишта. 
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Поред горе наведених Комисија прикупља и разматра пристигле пријаве на оглас  за јавно надметање, припрема и 
води записнике на дан јавног надметања и обавља  и друге послове према инструкцији и предлогу Министарства 
надлежног за послове пољопривреде.  
 

IV. 
          Председник, заменик председника, чланови и секретар Комисије из тачке II. имају право на накнаду за рад на 
спровођењу поступка јавног надметања у нето износу од 2,000,00 динара са припадајућим законским обавезама и путним 
трошковима по одржаној седници за отварање пристиглих понуда, припремање записника и спровођење поступка јавног 
надметања. 
 

V. 
Геодетске услуге за потребе Комисије обавља Рокнић Душан геометар – радник служби за катастар 

непокретности у Чоки. Накнада за рад се утврђује у нето износу од 300,00 динара динара са припадајућим законским 
обавезама и путним трошковима по часу.  
 

VI. 
        Даном доношења овог Решења ставља се ван снаге Решење о образовању Комисије за спровођење поступка 
Јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини број 031-45/2014-VI од 
18.06.2014.године (Службени лист општине Чока"бр.6/2014), 031-45/2014-VI-1 од 01.12.2014. године (Службени лист 
општине Чока" бр. 11/2014) и Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за спровођење поступка Јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (Службени лист  општине Чока" бр.12/2015). 

 
VII. 

 Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''. 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                                     Председник општине Чока  
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА   
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