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54. 
           На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07 и 
83/2014- др. Закон )  и члана 115. Статута општине Чока (''Службени лист општине Чока'' бр. 3/11 
пречишћен 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  06.07.2016.године доноси, 
 

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

  ДАВАЊА  У  ЗАКУП  И НА КОРИШЋЕЊЕ 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 и чланова и то: 

1. Јованов Зоран , дипл.правник, из Чоке – председник Комисије, 
2. Кенђур Душко , дипл.инж. пољопривреде, из Чоке – заменик председника Комисије, 
3. Олај Тибор, економиста, из Чоке – члан, 
4. Михајло Поповић,   дипл. правник , из Санада - члан, 
5. Керепеши Ерика, дипл.правник, из Чоке – члан, 
6. Будовалчев Радован, техничар хортикултуре,  из Остојићева - члан, 
7. Славица Медић,  економски техничар, из Остојићева - члан. 

 
       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 –  Оделење 
за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене 
процедуре и стамбено - комуналне делатности. 
 

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, 
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8) даје предлог Одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта која није била 

издата најмање последње три агроекономске 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. 

 
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 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  у 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 : 320-13/01/2016-III од 18.04.2016. године ("Службени лист општине Чока"бр.9/2016) 
 

VI 
 Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                 Председник општине Чока 
ОПШТИНА ЧОКА                                                                                       Стана Ђембер с.р. 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА  
Број:   20-3/01/2016 - III 
Датум: 06.07.2016. године                     
Ч  О  К  А 
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55. 

 
На основу члана 42. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07 и 

83/2014- др. Закон) и члана 124. Статута општине Чока (''Службени лист општине Чока'' број 3/11- пречишћен 
текст),  Општинско веће општине Чока, дана 11.07.2016. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
I 

                 ОДОБРАВА СЕ  набавка и коришћење мобилних телефона са картицама 064 БИЗ НЕТ мреже             
за потребе функционера у општини Чока  у следећим месечним лимитима исказаним у динарима:  

- Председница општине Чока Ђембер Стана ...................................(без лимита) 
- Заменик председника општине Чока Балаж Ференц .....................(без лимита) 
- Председник Скупштине општине Чока Олај Тибор.........................(без лимита) 
- Зам. Пред. Скупштине општине Чока Васић Милован.......................1.000,00 
- Помоћница председника општине Барат Данијела.........................(без лимита) 
- Помоћница председника општине Киш Тот Ерика...............................1.000,00 
- Помоћница председника општине Богдановић Андреа.....................1.000,00 
- Члан Општинског већа  Будовалчев Радован....................................1.000,00 
- Члан Општинског већа Рајић Златомир ..............................................1.000,00 
- Члан Општинског већа Комароми Ласло.............................................1.000,00 
- Члан Општинског већа Тертеи Јанош...................................................1.000,00 
- Члан Општинског већа Јованов Душан................................................1.000,00 
- Члан Општинског већа Др Наумов Ивана............................................1.000,00 
- Члан Општинског већа Пинтер Чаба.....................................................1.000,00 
- Начелник општинске управе ОУ Чока....................................................1.000,00 
- Општински јавни правобранилац............................................................1.000,00 
- Секретар скупштине општине Чока Тот Золтан....................................1.000,00 
-  

II 
                  У случају прекорачења лимита из става 1. овог Решења налаже се обрачунској служби Општинске 
управе Чока да износ прекорачења обустави од плате или од износа месечне накнаде функционера.   
                 Коришћење мобилних телефона и картице из става 1. овог Решења вршиће се по потписивању 
Реверса о коришћењу истог. 

III 
                Ступањем на снагу овог Решења ставља се ван снаге Решење број 01 016-2/201-2/6  од 23.07.2012. 
године,  а ово Решење се примењује даном доношења и објављује се у ''Службеном листу општине Чока''. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                   Председник општине Чока 
ОПШТИНА ЧОКА                                                                                                 Стана Ђембер с.р. 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА  
Број:   01 016-2/2016-VI-3/5 
Датум: 11.07.2016. године                     
Ч  О  К  А 
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56. 

Сагласно члану 56. ст. 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 
129/2007и 83/2014- др. Закон), и члану 130. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ број 3/2011), 
Општинско Веће општине Чока, на својој седници одржаној дана 18.07.2016. године, расписује  

 
Ј А В Н И     О Г Л А С  

ЗА  ПОСТАВЉАЊЕ  НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ЧОКА 
 

I 
Расписује се јавни оглас за постављање начелника Општинске управе општине Чока. 
 

II 
Начелник општинске управе руководи Општинском управом као јединственим органом, а поставља га 

Општинско веће општине Чока на период од 5 година. 
 

III 
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које, поред услова предвиђених чланом 6. 

Закона о радним односима у државним органима (''Сл. гласник РС'', бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 
39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005) , испуњава и следеће услове:  

1. да има завршен Правни факултет, 
2. да има положен испит за рад у органима државне управе,  
3. да има најмање 5 (пет) година радног искуства у струци. 
 

IV 
Уз пријаву на јавни оглас, подноси се следећа документација, као доказ о испуњавању горе наведених 

услова: 
1) Уверење о држављанству, 
2) Извод из матичне књиге рођених, 
3) Лекарско уверење (доказ опште здравствене способности), 
4) Уверење из казнене евиденције (подаци о осуђиваности, односно, неосуђиваности  кандидата), 

односно, да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница или оптужни 
предлог  за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности, 

5) Диплома правног факултета, 
6) Уверење о положеном  испиту за рад у органима државне управе, 
7) Биографија кандидата, уз коју  наводи податке о претходном запослењу и стеченом радном 

искуству у струци (прилаже се потврда послодавца као доказ о стеченом радном искуству, 
фотокопија радне књижице, уговор о раду, решење о заснивању радног односа, решење о 
распоређивању и сл.) 

 

Тражена документација подноси се у оригиналу, овереној фотокопији или фотокопији, а Општинско 
веће задржава право да изврши увид у оригиналну документацију ( за ону која је поднета у фотокопији, ради 
утврђивања истоветности ), односно да изврши проверу података о радном искуству у струци.  Кандидат који 
има положен правосудни испит, прилаже доказ о положеном правосудном испиту, уместо уверења о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе. 

Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана његовог објављивања на огласној табли 
Националне службе за запошљавање, ''Службеном листу општине Чока'' и на званичној интернет презентацији 
општине Чока, www.coka.rs. 

Пријаве на оглас се подносе лично ( у пријемној канцеларији бр. 1 Општинске управе Чока) или 
препорученом пошиљком Општинском Већу општине Чока, ул. Потиска бр. 20, 23320 Чока, са назнаком 
„пријава на јавни оглас за постављање начелника општинске управе Чока“. 

Неблаговремене и неуредне (непотпуне, односно некомплетне) пријаве неће се узети у разматрање. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                Председник Општинског већа општине Чока 
ОПШТИНА ЧОКА                                                                                      Стана Ђембер  с.р. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА  
Број:  VI 016-2/2016-4/8 
Датум: 18.07.2016. године                     
Ч  О  К  А 
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Тот Золтан,  Секретар СО-е Чока 
ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА:  2.500,00  динара  
На редован рачун Органа Управе Чока / Број жиро рачуна: 840 – 745151843 - 03 
Позив на број:  97        47  211 
ИЗДАВАЧ: Општински орган управе Чока  
АДРЕСА ИЗДАВАЧА: 23320  Чока, Потиска бр. 20 
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