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На основу члана 20. тачка 5. и члана 32. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07 и 83/14 ), члана 3. и члана 4. став 1. и 3. Закона о комуналним делатностима (,,Службени гласник РС''
бр.88/11 и бр.104/16), члана 72. Закона о водама (,,Службени гласник РС'' бр.30/10, 93/12 и 101/16), члана 4. став
2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 4. Закона о прекршајима ( ,,Службени
гласник РС'' бр. 65/13, 13/16 и 98/16), члана 28. Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Чока („Службени
лист Општине Чока“ бр. 2/13 и бр. 20/16), члана 5. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист општине
Чока“ бр. 14/14 И 20/16 ), члана 2. Одлуке о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања
услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује („Службени лист општине Чока“ бр. 4 /15 ), Одлуке о
покретању поступка ликвидације Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Чока („Службени лист
општине Чока“ бр. 20/16) и члана 77. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/11 )
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 23.02.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ

Члан 1.

Овом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о јавном водоводу и дистрибуцији воде мења се
Одлука о јавном водоводу и дистрибуцији воде („Службени лист општине Чока“ бр. 16/15) – у даљем тексту:
„Одлука“.
Члан 2.
У члану 35. став 2. Одлуке бришу се речи: „ Јавним предузећем – Дирекцијом за изградњу
општине Чока (у даљем тексту: Дирекција)“.
Члан 3.
Члан 65. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац делатности ако:
1. не достави у року извештај надлежном оделењу оснивача ( члан 7. ове Одлуке ),
2. ватрогасној служби не достави план ( ситуацију ) хидраната на уличној водоводној мрежи ( члан 36. ове
Одлуке ),
3. не отклони последице интервенције на јавном водоводу ( члан 42. тачка 12. ове Одлуке),
4. не прикључује потрошача након отклањања недостатака због којих је дошло до привременог искључења (
члан 60. став 3. ове Одлуке ).
Новчаном казном од 2.000,00 динара казниће се за прекршаје из претходних тачака и одговорно
лице у правном лицу.
Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац делатности ако:
1. објекте изграђене без грађевинске дозволе прикључи на јавни водовод ( члан 12. став 2. ове Одлуке ),
2. благовремено не прикључи потрошача на јавни водовод, без оправданих разлога ( члан 12. став 4. ове
Одлуке),
3. без оправданих разлога одбије да измени прикључак или водомер потрошача ( члан 34. ове Одлуке ),
4. не обавести потрошаче воде из јавног водовода о узроку и дужину планираних прекида у снабдевању
водом ( члан 44. ове Одлуке ),
5. не извршава налоге комуналног инспектора ( члан 47. ове Одлуке ).
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршаје из претходних тачака и одговорно
лице у правном лицу.
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Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац делатности ако:
1. своју делатност не обавља у складу са одредбама члана 7. ове Одлуке,
2. не одражава у исправном стању објекте јавног водовода и не обезбеђује непрекидну испоруку пијаће воде
( члан 42. тачка 1. и 2. ове Одлуке ),
3. не контролише хигијенску исправност воде ( члан 42.тачка 3. ове Одлуке),
4. потрошачима воде из јавног водовода не обезбеди довољну количину пијаће воде непрекидно дању и ноћу
( члан 42. тачка 4. ове Одлуке ),
5. не отклони квар на водоводној мрежи у најкраћем року ( члан 42. тачка 9. ове Одлуке ),
6. не поступи по налогу надлежног општинског органа у случају неочекиваних поремећаја и прекида
дистрибуције воде( члан 46. ове Одлуке ).
Новчаном казном од 7.500,00 динара казниће се за прекршаје из претходних тачака и одговорно
лице у правном лицу.“
Члан 4.
Члан 66. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 2.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. водомерни шахт не одржава у сувом, чистом, уредном и приступачном стању (члан 27. став1. ове Одлуке),
2. не пријави промене које утичу на обрачун накнаде утрошка воде ( члан 38. тачка 5. ове одлуке ),
3. не испушта воду из инсталације приликом отказа потрошње воде ( члан 55. став 2. ове Одлуке ).
Ако је извршилац прекршаја из става 1. овог члана правно лице, новчана казна се утврђује у
висини од 10.000,00 динара, а одговорном лицу у правном лицу у висини од 2.000,00 динара.
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. на површинама изнад водовода посади дрво, држи отпадни материјал, смеће, испушта отпадне воде или
закопа угинуле животиње ( члан 11. ове Одлуке ),
2. користи воду из јавног водовода без водомера ( члан 21. став 1. ове Одлуке ),
3. не изгради шахт за водомер у складу са важећим прописима ( члан 24. став 1. и члан 26. ове Одлуке ),
4. у водомерни шахт поставља справе, које могу да угрожавају техничку сигурност водомера ( члан 24. став
3. ове Одлуке ),
5. водомерни шахт не прилагоди прописаним типовима у року од 30 дана после писмене опомене вршиоца
делатности ( члан 27. став 2. ове Одлуке ),
6. воду не користи рационално и не поштује мере за време ограничења потрошње
( члан 38. тачка 4.и члана 58. ове Одлуке ),
7. не омогући приступ радницима вршиоца делатности за одржавање и очитавање водомера ( члан 38. тачка
6. ове Одлуке ).
Ако је извршилац прекршаја из става 1. овог члана правно лице, новчана казна се утврђује у
висини од 25.000,00 динара, а одговорном лицу у правном лицу у висини од 2.500,00 динара.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. самовољно се прикључује на јавни водовод ( члан 19. ове Одлуке ),
2. спаја кућну инсталацију директно на јавни водовод испред водомера ( члан 20. ове Одлуке ),
3. изводи радове у близини јавне водоводне мреже без сагласности вршиоца делатности односно не санира
терен после изведених радова ( члан 32. став 1., 3. и 4. ове Одлуке ),
4. оштећује јавни водовод или шахтове ( члан 37. тачке 3. ове Одлуке ).
Ако је извршилац прекршаја из става 1. овог члана правно лице, новчана казна се утврђује у
висини од 50.000,00 динара, а одговорном лицу у правном лицу у висини од 5.000,00 динара.“
Члан 5.
Ова Одлука ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока'', и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНАЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2017- V - IX
Дана: 23.02.2017. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Олај Тибор с.р.
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На основу члана 20. тачка 5. и члана 32. тачке 6. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС''
бр.129/07 и 83/14 ), члана 3. и члана 4. став 1. и 3. Закона о комуналним делатностима (,,Службени гласник РС''
бр.88/11 и 104/16), члана 72. Закона о водама (,,Службени гласник РС'' бр.30/10, 93/12 и 101/16),члана 4. став 2.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 4. Закона о прекршајима ( ,,Службени
гласник РС'' бр. 65/13, 13/16 и 98/16), члана 28. Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Чока („Службени
лист Општине Чока“ бр. 2/13 и бр. 20/16), члана 5. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист општине
Чока“ бр. 14/14 и 20/16 ), члана 2. Одлуке о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања
услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује („Службени лист општине Чока“ бр. 4 /15 ), Одлуке о
покретању поступка ликвидације Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Чока („Службени лист
општине Чока“ бр. 20/16) и члана 77. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/11 )
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 23.02.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О САКУПЉАЊУ И ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЧОКА
Члан 1.
Овом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о сакупљању и одвођењу отпадних и атмосферских
вода на територији општине Чока мења се Одлука о сакупљању и одвођењу отпадних и атмосферских вода на
територији општине Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 16/15) – у даљем тексту: „Одлука“.
Члан 2.
У члану 3. став 2. Одлуке речи: „Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Чока из Чоке,
улица Потиска број 20 (у даљем тексту: Дирекција)“ замењују се речима: „вршилац делатности“.
Члан 3.
У члану 3. став 3. Одлуке, члану 45. став 3. Одлуке, члану 46. став 1, 2. и 3. Одлуке, члану 47. став
2. Одлуке, члану 48. став 2. Одлуке, члану 49. Одлуке, члану 50. став 1. Одлуке, члану 51. став 3. Одлуке реч:
„Дирекција“ замењују се речима: „вршилац делатности“.

предузећа Чока“.

Члан 4.
У члану 45. став 3. Одлуке бришу се речи: „уз одобрење Јавног комуналног

Члан 5.
После члана 45. Одлуке у наслову реч: „Дирекције“ замењује се речима: „вршиоца делатности“.
Члан 6.
У члану 46. на крају става 2. Одлуке додају се речи: „Годишњи план се доставља на мишљење
Одељењу општинске управе надлежне за послове комуналне делатности најкасније до 01. децембра текуће године
за наредну годину.“
Члан 7.
У члану 48. став 2. Одлуке бришу се речи: „путем овлашћеног предузећа“.
Члан 8.
У члану 53. став 2. Одлуке се брише а досадашњи став 3. постаје став 2.
Члан 9.

Члан 57. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац делатности ако:
1. не достави у року извештај надлежном оделењу оснивача ( члан 6. ове Одлуке ),
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2. не отклони последице интервенције на јавној канализацији ( члан 33. став 3. ове Одлуке).
Новчаном казном од 2.000,00 динара казниће се за прекршаје из претходних тачака и одговорно
лице у правном лицу.
Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац делатности ако:
1. одобри прикључење на јавну канализацију објекта који је изграђен или се гради без грађевинске дозволе
( члан 19. ове Одлуке ),
2. ако без оправданих разлога одбије прикључење корисника ( члан 33. став 2.ове Одлуке ),
3. не обавести кориснике о узроку и дужину планираних прекида у пружању услуге ( члан 35. ове Одлуке ),
4. ако не сачини Развојни програм и годишњи план за изградњу и одржавање отворене каналске мреже и не
спроводи исти (члан 46.став 2. и 3. ове Одлуке),
5. не извршава налоге комуналног инспектора ( члан 53 и 54. ове Одлуке ).
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршаје из претходних тачака и одговорно
лице у правном лицу.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац делатности ако:
1. своју делатност не обавља у складу са одредбама члана 6. ове Одлуке,
2. не одржава затворену јавну канализацију и ако не отклони квар на њему (члан 33. став 1. и 3.ове Одлуке),
3. не одржава отворене уличне канале и пропусте испод путева и тротоара ( члан 47. став 2. ове Одлуке),
4. не поступи по налогу надлежног општинског органа у случају неочекиваних поремећаја и прекида у
пружању услуге ( члан 37. ове Одлуке ).
Новчаном казном од 7.500,00 динара казниће се за прекршаје из претходних тачака и одговорно
лице у правном лицу.“
Члан 10.
Члан 58. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. власник објекта не одржава кућну и индустријску канализацију ( члан 11. ове Одлуке ),
2. не прикључи своје објекта на јавну канализацију у року од шест месеци од дана издавања дозволе за
употребу канализације (члан 12. ове Одлуке),
3. анализу загађености употребљених вода не изврши најмање квартално и о томе не сачини записник (члан
30 став 2. и 5. ове Одлуке),
4. корисник јавне канализације онемогући несметан приступ овлашћеном раднику узорковање и анализу (
члан 30. став 4. ове Одлуке),
5. септичке јаме, упојне бунаре и дренаже не изводи по добијеним условима надлежног оделења Општинске
управе (члан 40. ове Одлуке),
6. инвеститор путева не изради уличне канале и пропусте испод саобраћајница члан 48. став 1. ове Одлуке),
7. власници или корисници стамбених објеката не поставе пропусте испод колских улаза и не одржавају исте
( члан 50. став 1. ове Одлуке),
8. оштећује или затрпава отворене атмосферске канале ( члан 51. став 1. ове Одлуке).
Ако је извршилац прекршаја из става 1. овог члана правно лице, новчана казна се утврђује у
висини од 25.000,00 динара, а одговорном лицу у правном лицу у висини од 2.500,00 динара.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. ако се бесправно прикључује на јавну канализацију ( члан 15. ове Одлуке),
2. ако власници или корисници индустријских објеката немају уређај за мерење количине и пречишћавање
отпадне воде односно ако их не поставе у року од годину дана од дана ступања на снагу ове Одлуке (члан
16. ове Одлуке ),
3. ако оштети објекте и уређаје јавне канализације или у канализацију убацује смеће и друге отпатке (члан
22. став 1. и 2. ове Одлуке ),
4. ако испушта у јавну канализацију отпадне воде које садрже опасне материје изнад прописаних количина (
члан 28. и 29. ове Одлуке),
5. ако одлаже грађевински материјал, смеће, ђубриво, засад, жбуњ, дрвеће или друге предмете и ствари на
површини отворене каналске мреже, испушта отпадне воде и врши друге радње којима се омета
несметано функционисање отворене каналске мреже (члан 52. став 1.ове Одлуке).
Ако је извршилац прекршаја из става 1. овог члана правно лице, новчана казна се утврђује у
висини од 50.000,00 динара, а одговорном лицу у правном лицу у висини од 5.000,00 динара.“
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Ова Одлука ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока'', и ступа на снагу осмог дана од
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На основу члана 20. тачка 5. и члана 32. став 3. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС''
бр.129/07 и 83/14 ), члана 4. став 1. и 3. Закона о комуналним делатностима (,,Службени гласник РС'' бр.88/11 и
бр.104/16), члана 92. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 62/14 и 6/16), члана 4. Закона о
прекршајима ( ,,Службени гласник РС'' бр. 65/13, 13/16 и 98/16), члана 77. Статута општине Чока (,,Службени
лист општине Чока'' бр. 3/11 ) Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 23.02.2017. године
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
Члан 1.
Овом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима мења се Одлука о
комуналним делатностима („Службени лист општине Чока“ бр. 14/14 и 20/16) – у даљем тексту: „Одлука“.
Члан 2.
У члану 3. Одлуке тачке 5. и 6. се мењаје и гласе:
„5) управљање гробљима и сахрањивање (управљање и одржавање гробља; одржавање гробног
места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених
гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака покојника; одржавање објеката који се
налазе у склопу гробља; одржавање пасивних гробља и спомен обележја),
6) погребна делатност је преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти односно места на
коме се налази и превоз до места одређеног посебним прописом, организација сахране и испраћај са
прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних
остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање“.
Члан 3.
У члану 10. на крају става 1. Одлуке брише се тачка и додају се речи:
„који испуњава услове за обављање одређене комуналне делатности по основу решења министарства
надлежне за послове комуналне делатности.“
У члану 10. став 2. се брише.
Члан 4.
У члану 13. Одлуке досадашњи став 2. постаје став 3. и додаје се нови став 2. који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, погребне делатности (члан 3. тачка 6. ове Одлуке) не
поверавају се, већ их могу обављати сви привредни субјекти који поседују решење министарства надлежне
за послове комуналне делатности да испуњавају прописане услове.“
Члан 5.
После члана 19. Одлуке додаје се нови члан који гласи:
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Члан 19а.
„Вршилац комуналне делатности комуналних из члана 3. тачке од 1. до 6. и тачке 10. и 12. је
дужан да обезбеди постојање и несметано функционисање бесплатне телефонске линије ради изјашњавања
потрошача о квалитету пружања ове комуналне услуге и да образује Комисију за решавање рекламација
потрошача у складу са прописима о заштити потрошача.
Вршилац делатности је дужан да достави одељењу Општинске управе општине Чока
надлежном за послове комуналне делатности (у даљем тексту „Одељење“), најкасније до 31. јула о
приспелим примедбама у првих шест месеци текуће године, а до 10. фебруара текуће године збирни
извештај за претходну годину.
Одељење може да организује прикупљање изјаве потрошача о квалитету пружања услуге
електронским путем или на други погодан начин.
Општинско веће ће покренути поступак преиспитивања рада вршиоца делатности у случају
када већина потрошача није била задовољна са пруженом услугом. Одлуку о оцени рада и одређивању
мера за отклањање недостатака који су наведени у изјашњавању потрошача доноси Скупштина општине.
Уколико вршилац делатности не поступи по одлуци из претходног става Скупштина
општине може наложити раскид закљученог уговора односно поверити обављање делатности другом
извршиоцу.“
Члан 6.
У члану 30. Одлуке цифра „6“ замењује се цифром: „5“ .
Члан 7.
У члану 39. став 2. Одлуке цифра „7“ замењује се цифром „5“ и бришу се речи. „осим превоза
посмртних остатака умрлог“.
Члан 8.
У члану 46. ставу 1. Одлуке речи: „50.000 до 75.000“ се замењују речима: „20.000,00“.
У члану 46. Одлуке бришу се став 2. и 3.
Члан 47. Одлуке се брише.

Члан 9.

Члан 10.
У члану 48. став 1. Одлуке речи: „100.000 до 500.000“ замењују се цифром: „25.000,00“.
У члану 48. став 2. Одлуке цифра: „25.000“ се замењује цифром: „5.000,00“
У члану 48. Одлуке брише се став 3.
Члан 11.
У члану 49. став 1. Одлуке речи: „50.000 до 250.000“ замењују се цифром: „5.000,00“.
У члану 49. став 2. Одлуке се брише.
У члану 49. став 3. Одлуке речи: „20.000 до 25.000“ замењују се цифром: „2000,00“.
Члан 12.
Ова Одлука ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока'', и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
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На основу члана 20. тачке 24. и члана 32. тачке 16. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07 и 83/14), члана 43. став 4. Закона о трговини („Службени гласник РС“, бр.53/10 и 10/13), члана 4.
Закона о прекршајима ( ,,Службени гласник РС'' бр. 65/13, 13/16 и 98/16) и члана 77. тачка 18. Статута општине
Чока („Службени лист општине Чока“, бр. 3/11 – пречишћен текст), Скупштина општине Чока је на седници
одржаној дана 23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ
И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 1.
Овом Одлуком о изменама о допумана Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских
објеката мења се Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката („Службени лист
општине Чока“ бр. 20/16) – у даљем тексту: „Одлука“.
Члан 2.
Члан 18. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако не одреди и
истакне распоред, почетак и завршетак радног времена утврђеног овом Одлуком (члан 3. став 1. и 2.).
Новчаном казном у износу од 2.000.00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за
прекршај из става 1. овог члана .
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог
члана.“
Члан 3.
После члана 18. Одлуке додаје се нови члан који гласи:
Члан 18а.
„Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. ако се не придржава истакнутог радспореда, почетка и завршетка радног времена (члан 3. став 1. и 3.);
2. ако своју делатност не обавља у време одређено у складу са овом Одлуком (члан 7. до члана 16.);
3. не поступи у складу са решењем комуналног инспектора (члан.3 став 3. Одлуке).
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за
прекршај из става 1. тачке 1. до 3. овог члана .
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. тачке
1. до 3. овог члана.“
Члан 4.
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“ а ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
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15.
На основу чланa 97. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.
72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13– одлука УС,
132/14 и 145/14 ) и члана 77. тачка 15. Статута Општине Чока („Службени лист Општине Чока“ , бр. 3/2011 пречишћен текст), Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине
Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 20/16) Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана
23.02.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Овом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта врши се измена и допуна Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта („Службени лист општине Чока“ број: 2/15) – даљем тексту: „Одлука“.
Члан 2.
У члану 16. на крају ставу 2. Одлуке ставља се тачка и бришу се речи: „ односно ЈП Дирекције за
изградњу општине Чока“.
Члан 3.
У члану 20., 21. и 27. Одлуке речи: „Јавно Предузеће Дирекција за изградњу општине Чока“, као и
речи: „ЈП Дирекције за изградњу општине Чока“ односно „ЈП Дирекција“ замењују се речима: „одељење
Општинске управе општине Чока надлежно за послове грађевинарства и урбанизма.“
Члан 4.
Инвеститори који су закључили уговоре са ЈП - Дирекцијом за изградњу општине Чока о
регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта до 29.11.2016. године у обавези су да плаћају накнаду
за уређивање грађевинског земљишта у свему у складу са закљученим уговором.
Члан 5.
Ова Одлука ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока'', и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
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16.
На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' бр.129/07 и 83/14 ),
члана 3. и члана 4. став 1. и 3. Закона о комуналним делатностима (,,Службени гласник РС'' бр.88/11 и бр.104/16),
члана 4. Закона о прекршајима ( ,,Службени гласник РС'' бр. 65/13, 13/16 и 98/16), члана 5. Одлуке о комуналним
делатностима („Службени лист општине Чока“ бр. 14/14 И 20/16 ), члана 2. Одлуке о додељивању искључивог
права за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује („Службени
лист општине Чока“ бр. 4 /15 ), Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавно предузеће Дирекција за
изградњу општине Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 20/16) и члана 77. тачке 5. Статута општине Чока
(,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/11 ) Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 23.02.2017.
године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УРЕЂЕЊУ, ОДРЖАВАЊУ И ЗАШТИТИ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЧОКА
Члан 1.
Овом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о уређењу, одржавању и заштити комуналних
објеката на територији општине Чока мења се Одлука о уређењу, одржавању и заштити комуналних објеката на
територији општине Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 3/05 и 6/11) – у даљем тексту: „Одлука“.
Члан 2.
У члану 7. став 2. Одлуке речи: „Јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине Чока (у даљем
тексту: ЈП – Дирекција)“ замењују се речима: „одељењу Општинске управе општине Чока надлежном за
послове комуналне делатности (у даљем тексту „Одељење“).
Члан 3.
У члану 10. Одлуке, члану 16. став 1. Одлуке, члану 45. Одлуке, члану 50. Одлуке, члану 53.
Одлуке, члану 54. Одлуке речи: „ЈП- Дирекција“ замењују се речју: „Одељење“ у одговарајућем падежу.
Члан 4.
Члан 70. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац услуге ако:
1. не чисти или нередовно чисти јавне површине ( члан 10. ове Одлуке ).
Новчаном казном од 2.000,00 динара казниће се за прекршаје из претходних тачака и
одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац делатности ако:
1. не поставља поклопце на окна и шахтове на јавним површинама ( члан 5. ове Одлуке ),
2. оштећене јавне површине, комуналне и друге објекте не доводи у исправно стање ( члан 19. ове
Одлуке ),
3. депонује смеће и изручује фекалије ван места која су за то одређена ( члан 30. ове Одлуке ),
4. не одржава депонију за смеће ( члан 31. ове Одлуке ).
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршаје из претходних тачака и
одговорно лице у правном лицу.“
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Члан 5.
Члан 71. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 2.000,00 динара казниће се за прекршај физчко лице ако:
1. не одржава пропусте испод колских улаза ( члан 7. ове Одлуке ),
2. баца смеће ван одређених депонија за смеће ( члан 20. тачке 2. ове Одлуке ),
3. јавне површине користи за смештај пољопривредних машина, хаварисаних моторних возила, ( члан
20. тачке 3. ове Одлуке ),
4. јавне површине користи за смештај робе, амбалаже, грађевинског или другог материјала без
дозволе ( члан 20. тачке 4. ове Одлуке ),
5. врши прање моторних возила и других предмета на јавним површинама и јавним бунарима ( члан
20. тачке 6. ове Одлуке ),
6. цепа дрво и угаљ на јавним површинама ( члан 20. тачке 8. ове Одлуке ),
7. оштети или уништи корпе и судове за отпатке и смеће ( члан 20. тачке 10. ове Одлуке ),
8. пере и поји стоку на јавним бунарима ( члан 20. тачке 11. ове Одлуке ),
9. истовара, утовара или паркира возило на местима на којима се налазе улични хидранти или
сливници ( члан 20. тачке 12. ове Одлуке ),
10. не сакупља смеће поред судова за смеће ( члан 26. ове Одлуке ),
11. пребира или прекопава смеће на депонијама без одобрења вршилаца услуге за одржавање депоније (
члан 32. тачке 2. ове Одлуке ),
12. пребира и претура кућно смеће депоновано у судовима за кућно смеће ( члан 32. тачке 3. ове Одлуке
),
13. не одржава у чистом и уредном стању дворишта стамбених и пословних зграда, отворене просторе
уз путну и железничку инфраструктуру ( члан 40. ове Одлуке ),
14. држи смеће, отпадне материје, стајско ђубриво и слично ближе од 3 метара од суседне међе, 5 метара
од суседних зграда, 10 метера од стамбених зграда или баца у двориште суседне зграде ( члан 41.
тачке 1. ове Одлуке ),
15. изручује смеће, фекалије или друге отпадне текућине ван одређеног места у дворишту односно
објектима и омогући њихово отицање у суседно двориште, у улични отворени канал за одвод
атмосферске воде (члан 41. тачка 2. ове Одлуке)
16. не укопа лешеве угинулих животиња по прописима ( члан 41. тачке 3. и члан 42. ове Одлуке ),
17. камаре сена, сламе, кукурузовине, сточне хране и слично не држи на прописан начин ( члан 43. ове
Одлуке ),
18. не одржава испред својих објеката на јавној површини сађена дрвећа, украсне шибље, живу ограду
и остале растиње у складу са општим режимом зеленила насеља ( члан 48. ове Одлуке ),
19. оштети или уништи делове јавне расвете ( члан 55. ове Одлуке ),
20. на гробљу поставља објекте или уређаје за продају робе и вршење услуга или обавља било какву
трговину ( члан 58. тачке 1. ове Одлуке ),
21. на гробље доводи псе или друге животиње ( члан 58. тачке 4. ове Одлуке ),
22. лови на гробљу или напаса стоку ( члан 58. тачке 5. и 6. ове Одлуке ),
23. чупа или однесе цвеће са гробља, цветњака и паркова на гробљу или одстрани свеже цвеће
остављено на гробове и гробнице ( члан 58. тачке 9. ове Одлуке ),
24. на гробљу поставља натписе, слике или било какву рекламу ( члан 58. тачке 10. ове Одлуке ),
25. не дозвољава чишћење димоводних и ложних објеката ( члан 63. ове Одлуке ),
26. на пијаци баца отпатке, покварену робу и друго смеће ван судова постављених за ту сврху ( члан 67.
ове Одлуке ).
Ако је извршилац прекршаја из става 1. овог члана правно лице, новчана казна се утврђује у
висини од 10.000,00 динара, а одговорном лицу у правном лицу у висини од 2.000,00 динара.“
Члан 6.
Члан 72. Одлуке мења се и гласи:
„Ако је извршилац прекршаја из члана 71. став 1. ове Одлуке предузетник, а прекршај је
учињен у вршењу делатности, извршен у пословном простору или је повезан са одржавањем реда и чистоће
околине пословног простора , новчана казна се утврђује у висини од 5.000,00 динара.“
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Члан 7.
Ова Одлука ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока'', и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНАЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2017- V - IX
Дана: 23.02.2017. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Олај Тибор с.р.

17.

На основу члана 20. тачка 4 и члана 32. тачке 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник РС'' бр.129/07 и 83/14), члана 3. и члана 4. став 1. и 3. Закона о комуналним делатностима (,,Службени
гласник РС'' бр.88/11 и 104/16), члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“
бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16 и 104/16), члана 4. Закона о прекршајима (,,Службени
гласник РС'' бр. 65/13, 13/16 и 98/16), члана 5. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист општине
Чока“ бр. 14/14 и 20/16 ), Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 20/16) и члана 77. Статута општине Чока (,,Службени лист
општине Чока'' бр. 3/11) Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 23.02.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
Овом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама мења се Одлука о
локалним комуналним таксама („Службени лист општине Чока“ бр. 14/06, 8/07, 3/09, 16/10, 2/11, 12/11 и 22/12) –
у даљем тексту: „Одлука“.
Члан 2.
У посебном делу Одлуке – таксене тарифе, тарифни број 2. тачке 2. у тексту напомене, речи: „ЈП
Дирекција за изградњу општине Чока“ замењују се речима: „одељењу Општинске управе општине Чока
надлежном за послове комуналне делатности (у даљем тексту „Одељење“).
Члан 3.
У посебном делу Одлуке – таксене тарифе, тарифни број 4. тачке 1. у тексту напомене, речи:
„Дирекција за изградњу општине Чока“ замењују се речју: „Одељење“.
Члан 4.
У посебном делу Одлуке – таксене тарифе, тарифни број 7. тачке 2. у тексту напомене, речи: „ЈП Дирекција за изградњу општине Чока“ замењују се речју: „Одељење“.
Члан 5.
Ова Одлука ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока'', и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНАЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2017- V - IX
Дана: 23.02.2017. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Олај Тибор с.р.
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18.

На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' бр.129/07 и 83/14 ),
члана 3, члана 54. и члана 66. Закона о добробити животиња („Службени гласник РС“, бр. 41/09), члан 46. Закона
о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10 и 93/12), члана 4. Закона о прекршајима ( ,,Службени
гласник РС'' бр. 65/13, 13/16 и 98/16) и члана 77. тачка 7. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине
Чока'' бр. 3/11 – пречишћен текст) Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 23.02.2017. године
донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ПОСЛОВА У ВЕЗИ СА
ДРЖАЊЕМ И ЗАШТИТОМ ДОМАЋИХ И ЕГЗОТИЧНИХ ЖИВОТИЊА
Члан 1.
Овом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о уређењу послова у вези са држањем и заштитом
домаћих и егзотичних животиња мења се Одлука о уређењу послова у вези са држањем и заштитом домаћих и
егзотичних животиња („Службени лист општине Чока“ бр. 14/06) – у даљем тексту: Одлука.
Члан 2.
Члан 21. Одлуке се мења и гласи:
„Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице - држалац домаћих

животиња ако:
1. држи копитаре, папкаре, пернату живину или егзотичне животиње супротно забрани из члана 3. ове
Одлуке,
2. не обезбеди одговарајући смештај- објекат, који испуњава прописане ветеринарске – санитарне
услове за држање одређене врсте животиња,
( члан 9. Одлуке ),
3. власник и држалац животиња не пријави угинуће животиње и не придржавају се упутстава из
члана 11. ове Одлуке,
4. не примењује мере заштите животне средине сходно члану 17. ове Одлуке,
5. отпатцима животињског порекла не поступа сходно члану 18. ове Одлуке,
6. поступа у супротности забрана из члана 19. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу односно
физичко лице – држалац животиња новчаном казном од 2000,00 динара.“
Члан 3.
Члан 22. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 1000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице – држалац животиња и
у следећим случајевима:
1. ако у колективним стамбеним зградама држи псе и мачке на балкону тераси, лођи или заједничким
просторијама (члан 4. ове Одлуке ),
2. ако држалац животиња приликом извођења из стана пса и мачака у колективној стамбеној згради
загади степениште и друге заједничке просторије и без одлагања не очисти и опере загађену
површину ( члан 5. ове Одлуке ),
3. ако у двориштима псе држи супротно одредбама чланa 6. ове Одлуке,
4. уколико држалац пса приликом извођења паса изводи супротно одредби из члана 7. ове Одлуке.“
Члан 23. Одлуке се брише.

Члан 4.

Члан 5.
Ова Одлука ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока'' и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
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ОПШТИНАЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2017- V - IX
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19.
На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' бр.129/07 и 83/14 ),
члана 3. и члана 4. став 1. и 3. Закона о комуналним делатностима (,,Службени гласник РС'' бр.88/11 и бр.104/16),
члана 4. Закона о прекршајима ( ,,Службени гласник РС'' бр. 65/13, 13/16 и 98/16), члана 5. Одлуке о комуналним
делатностима („Службени лист општине Чока“ бр. 14/14 и 20/16 ), члана 2. Одлуке о додељивању искључивог
права за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује („Службени
лист општине Чока“ бр. 4 /15 ), Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавно предузеће Дирекција за
изградњу општине Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 20/16) и члана 77. Статута општине Чока
(,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/11 ) Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 23.02.2017.
године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ
ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Члан 1.
Овом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о додељивању искључивог права за обављање
делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује мења се Одлука о додељивању
искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује
(„Службени лист општине Чока“ бр. 4/15) – у даљем тексту: „Одлука“.
Члан 2.
У члану 2. тачке 4. Одлуке бришу се речи: „као и превоз посмртних остатака умрлог до
мртвачнице на гробљу“.
Члан 3.
У члану 4. Одлуке речи: „Јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине Чока да, у оквиру
своје делатности,“ замењују се речима: „председник општине Чока или лице кога он овласти“.
Члан 4.
Ова Одлука ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока'', и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
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На основу члана 20. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' бр.129/07 и 83/14 ),
члана 7. и члана 36. став 1. Закона о превозу у друмском саобраћају (,,Службени гласник РС'' бр.46/95, 66/01,
61/05, 91/05, 31/11 и 68/15), члана 4. Закона о прекршајима ( ,,Службени гласник РС'' бр. 65/13, 13/16 и 98/16), и
члана 17. тачке 14. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/11 ) Скупштина општине Чока
на својој седници одржаној дана 23.02.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АУТО - ТАКСИ ПРЕВОЗУ
Члан 1.
Овом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о ауто – такси превозу мења се Одлука о ауто –
такси превозу („Службени лист општине Чока“ бр. 4/06) – у даљем тексту: „Одлука“.
Члан 2.
Члан 31. Одлуке се мења и гласи:
„Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. одбије да обави вожњу на захтев путника (члан 22. ове Одлуке),
2. не користи или неправилно користи таксиметар за евидентирање превоза (члан 24. ове Одлуке),
3. путнике не превози најкраћим путем (члан 25. ове Одлуке),
4. не осветли такси таблу кад падне мрак односно кад су временске прилике такве, да је смањена
видљивост,
5. накнаду за превоз наплаћује противно прописима(члан 27. ове Одлуке),
6. не изда оверен рачун о извршеној услузи (члан 28. ове Одлуке),
7. не пријави промену података, које се односе на услове обављања делатности ауто – такси превоза,
8. у случају привременог или трајног престанка обављања делатности не врати такси дозволу.
Новчаном казном од 2.000,00 динара казниће се за прекршаје из претходних тачака и
одговорно лице у правном лицу.
Ако је извршилац прекршаја из става 1. овог члана предузетник, новчана казна се утврђује у
висини од 5.000,00 динара.“
Члан 3.
Члан 32. Одлуке се мења и гласи:
„Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
7. започне обављања делатности без испуњавања услове из члана 4, 5. и 6. ове Одлуке,
8. не осигура путнике и пртљаг ( члан 8. ове Одлуке ),
9. изда у закуп или позајми такси возило (члан 9. ове Одлуке),
10. обавља делатност без такси дозволе или такси табле.
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршаје из претходних тачака и
одговорно лице у правном лицу.
Ако је извршилац прекршаја из става 1. овог члана предузетник, новчана казна се утврђује у
висини од 10.000,00 динара.“
Члан 4.
У члану 33. став 1. Одлуке речи: „5.000,00 до 500.000,00 динара може“ замењују се речима:
„25.000,00 динара ће“.
У члану 33. став 2. Одлуке речи: „500,00 до 25.000,00 динара“ замењују се речима: „5.000,00
динара“.
Члан 5.
Ова Одлука ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока“, а ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНАЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2017- V - IX
Дана: 23.02.2017. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Олај Тибор с.р.
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На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007 и 83/2014 – др.
закон) и члана 77. Тачка 7. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, бр. 3/2011 – пречишћен
текст), Скупштина општине Чока, на седници одржаној дана 23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о образовању месних заједница
Члан 1.
У Одлуци о образовању месних заједница („Службени лист општине Чока“, бр. 6/2002) у члану 18. после
става 1. додаје се нови став 2., који гласи:
„Изузетно, у месној заједници, поставља се привремени орган месне заједнице, који врши дужност Савета
месне заједнице.“
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 2.
После члана 24., додаје се члан 24а., који гласи:
„Општинско веће општине Чока поставља привремени орган месне заједнице (у даљем тексту:
Привремени орган), у случају да председник Скупштине општине, из оправданих разлога, не распише изборе за
чланове Савета месних заједница до истека мандата претходно изабраним члановима Савета месних заједница.
Привремени орган има права и обавезе Савета месне заједнице.
Привремени орган вршиће дужност Савета месне заједнице до избора нових чланова Савета месне
заједнице, а најдуже до три месеца.
За свој рад, Привремени орган одговоран је Општинском већу општине Чока.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чока“.
Председник СО Чока
Олај Тибор с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНАЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2017- V - IX
Дана: 23.02.2017. године
ЧОКА
22

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број 129/07,
И 83/2014- други Закон ), на основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник
РС'' бр. 15/2016) и члана 77. став 1. тачка 10. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, бр. 3/11пречишћени текст)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 23.02.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ЧОКА'' ИЗ ЧОКЕ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Јавног комуналног предузећа „Чока“ из Чоке, који је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа, на седници одржаној дана 17.02.2017. године.
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Члан 2.
Текст Статута Јавног комуналног предузећа ,,Чока“ из Чоке чини саставни део овог Решења.
Члан 3.
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1 /2017 –V- IX
Дана: 23.02.2017. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Олај Тибор

На основу члана 22. став 1. тачка 7. , става 3. , 57. и 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 26. став 1. тачка 1. , 42. став 1. тачка 7. , 64. и 67. став 1.
оснивачког акта Јавног Комуналног Предузећа Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 20 /2016) надзорни
одбор, Јавног Комуналног Предузећа Чока на својој седници одржаној дана 17.02.2017. године доноси:

С Т А Т У Т

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом (у даљем тексту: статут) Јавног Комуналног Предузећа Чока (у даљем тексту : ЈКП Чока)
усагашавајући се са одредбама Закона о о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 – у даљем
тексту : закон) и Oснивачким актом („Службени лист општине Чока“ бр. 20/2016 - у даљем тексту: оснивачки акт)
уређују се : назив, седиштe и матични број оснивача; пословно име и седиште јавног предузећа; претежна
делатност јавног предузећа; права, обавезе и одговорности оснивача према јавном предузећу и јавног предузећа
према оснивачу; услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начин покрића губитка и сношењу
ризика, услови и начин задужења јавног предузећа; заступање јавног предузећа; износ основног капитала, као и
опис, врста и вредности неновчаног улога, податак о уделима оснивача у основном капиталу изражен у
процентима; органи јавног предузећа и њихова надлежност; имовина која се не може отуђити; располагање
стварима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа у складу са законом; заштита животне
средине; друга питања која су од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива јавно предузеће ,
прелазне и завршне одредбе као и сва друга битна и значајна питања везана за рад и пословање ЈКП Чока.
Члан 2.
ЈКП Чока основано је и послује ради:
1) обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољавања потреба корисника
производа и услуга;
2) развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса;
3) обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја;
4) стицања добити;
5) остваривања другог законом утврђеног интереса.
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Члан 3.
ЈКП Чока основана је ради снабдевања корисника водом за пиће, сакупљања и одвођења атмосферских и
отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима и вршењем погребних услуга,
управљања пијацама, одржавања путева и улица, одржавања чистоће на јавним и зеленим површинама,
димничарских услуга, као и других комуналних услуга на територији Општине Чока.
У насељу Чока ЈКП Чока врши јавно снабдевање природним гасом као делатност од општег интереса, поверену
од стране Владе РС.
Члан 4.
ЈКП Чока је правно лице које као јавно предузеће обавља делатност од општег интереса.
Предузеће је основано на неодређено време.
Члан 5.
Јавно предузеће, може да отпочне обављање делатности од општег интереса кад надлежни државни орган,
односно ималац јавних овлашћења, у складу са законом, утврди да су испуњени услови за обављање те
делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине;
5) других услова прописаних законом.
Члан 6.
ЈКП Чока је као предузеће организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља путем
организационих јединица. Организационе јединице, као делови предузећа, немају својство правног лица.
Организационе јединице се установљавају Правилником о унутрашњој организацији ЈКП Чока, кога
доноси надзорни одбор.
У погледу организационих јединица предузеће се дели на:
1. Општу службу
2. Техничку службу: - група за гас,
- група за водовод и канализацију
- група за уређење јавних површина
3. Финансијску службу
Сва битна и значајна питања везана за послове и радна места у оквиру служби и група, разрађују се Правилником
о систематизацији радних места и актима директора ЈКП Чока.
II НАЗИВ, СЕДИШТЕ И МАТИЧНИ БРОЈ ОСНИВАЧА
Члан 7.
Оснивач Јавног Комуналног Предузећа Чока је Скупштина Општине Чока ул. Потиска бр. 20 матични број
08381984.
Оснивачка права остварује Скупштина Општине Чока.
Члан 8.
Јавно Комунално Предузеће Чока , уписано је у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне
регистре Решењем бр. БД 32564/2005 од дана 16.05.2005.године , са матичним бројем: 08148058 и ПИБ-ом :
101417500.
III ПОСЛОВНО ИМЕ , СЕДИШТЕ И ОБЕЛЕЖЈА ПРЕДУЗЕЋА
1) Пословно име

„Службени лист општине Чока“ бр. 4.

страна 117.

24.02.2017.

Члан 9.
Назив предузећа гласи:
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧОКА.
Назив предузећа на мађарском језику: СSÓКА KOMMUNÁLIS KÖZVALLALAT.
Скраћени назив предузећа гласи: ЈКП ЧОКА.
Скраћени назив пословног имена на мађарском језику: СSÓКА KKV.
2) Седиште
Члан 10.
Седиште предузећа је у Чоки, ул. Палих бораца број 5.
3) Обележја предузећа
а) Печат, штамбиљ и заштитини знак
Члан 11.
ЈКП Чока има свој печат који је округлог облика са пуним текстом, на коме је кружно исписан назив
фирме и седиште предузећа, на српском језику ћириличним писмом, и на мађарском језику и писму , са листом
храста у средини.
Штамбиљ ЈКП Чоке је правоугаоног облика са пуним текстом фирме предузећа.
Употреба, чување и руковање печатима и штамбиљем регулисаће се посебном одлуком директора
предузећа.
б) Ознаке у пословној комуникацији
Пословна акта ЈКП Чока намењена трећим лицима (меморандум) садрже, поред пуног пословног имена,
скраћено име, седиште, матични број, ПИБ, контакт бројеве слику правоуглог троугла са три једнаке странице
жуте, браон и плаве боје са листом храста зелене боје на белој подлози у средини троугла , е-маил адресу и
шифру претежне делатности.
Јавно Комунално Предузеће Чока / ЈКП ЧОКА
Сsóka Коmmunális Кözválalat / СSÓКА ККV
Палих бораца бр.5, 23320 Чока
Тел: 0230/71-174; Фаx: 0230/71-443
Е-маил: јkpcoka@mts.rs
ПИБ: 101417500
Мат.бр.: 08148058
Шифра делатности: 36.00
IV ПРЕТЕЖНА И ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 12.
ЈКП Чока обавља следеће делатности:
1/ претежна делатност
36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
2/ остале делатности:
- 01.30 гајење садног материјала
- 01.60 услужне делатности у пољопривреди и делатности после жетве
- 01.61 услужне делатности у гајењу усева и засада
- 02.10 гајење шума и остале шумарске делатности
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- 02.20 сеча дрвећа
- 25.11 производња металних конструкција и делова конструкција
- 25.29 производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера
- 25.62 машинска обрада метала
- 35.22 дистрибуција гасовитих горива гасоводом
- 35.23 трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже
- 35.30 снабдевање паром и климатизација
- 37.00 уклањање отпадних вода
- 38.10 сакупљање отпада
- 38.11 сакупљање отпада који није опасан
- 38.21 третман и одлагање отпада који није опасан
- 39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 42.11 изградња путева и аутопута
- 42.21 изградња цевовода
- 43.11 рушење објеката
- 43.12 припрема градилишта
- 43.21 постављање електричних инсталација
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 малтерисање
- 43.32 угадња столарије
- 43.33 постављање подних и зидних облога
- 43.34 бојење и застакљивање
- 43.39 остали завршни радови
- 43.91 кровни радови и остали непоменути специфични грађевински радови
- 45.20 одржавање и поправка моторних возила
- 46.22 трговина на велико цвећем и садницама
- 46.71 трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
- 46.73 трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
- 46.74 трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима опремом и прибором за грејање
- 46.77 трговина на велико отпацима и остацима
- 46.90 неспецијализована трговина на велико
- 47.51 трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
- 47.76 трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне
љубимце у специјализованим продавницама
- 49.41 друмски превоз терета
- 49.50 цевоводни транспорт
- 52.21. услужне делатности у копненом саобраћају
- 52.24 манипулација теретом
- 68.10 куповина и продаја властитих некретнина
- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима
- 68.32 управљање некретнинама за накнаду
- 69.20 рачуноводствени књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање
- 73.20 испитавање тржишта и испитивње јавног мњења
- 80.30 истражне делатности
- 81.10 услуге одржавања објеката
- 81.21 услуге редовног чишћења зграда
- 81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 услуге осталог чишћења
- 81.30 услуге уређења и одржавања околине
- 82.99 остале услужне делатности
- 96.03 погребне и сродне делатности.
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V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
1. Оснивачка права и улагање капитала
Члан 13.
ЈКП Чока може, уз претходну сагласност оснивача, основати друштво капитала за обављање делатности од
општег интереса и друштво капитала за обављање делатности која није делатност од општег интереса.
Члан 14.
ЈКП Чока може улагати капитал у већ основана друштва капитала, уз претходну сагласност оснивача.
2. Одговорност за обавезе
Члан 15.
За обавезе преузете у правном промету према трећим лицима, као и према оснивачима и другим учесницима ЈКП
Чока одговара целокупном својом имовином.
3. Одговорност оснивача
Члан 16.
Оснивач не одговара за обавезе ЈКП Чоке.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана оснивач може одговарати за обавезе ЈКП Чоке ако је то предвиђено
посебним законом, као и по основу пробијања правне личности, у случајевима и на начин предвиђен законом.
У случају пробијања правне личности, оснивач који је исплатио штету има право регреса од осталих оснивача
сразмерно њиховој кривици за штету.
4. Однос према оснивачу
Програм пословања
Члан 17.
ЈКП Чока доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.
За сваку календарску годину ЈКП Чока дужно је да донесе годишњи програм пословања (у даљем тексту:
годишњи програм пословања) и достави га оснивачу.
Годишњи програм пословања доставља се најкасније у року од 15 дана од дана усвајања акта о буџету јединице
локалне самоуправе.
Изузетно, у случају привременог финансирања јединице локалне самоуправе, јавно предузеће може донети
годишњи програм пословања за период на који се односи привремено финансирање.
ЈКП Чока свој годишњи програм пословања доставља најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Годишњи, односно трогодишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач.
Члан 18.
Годишњи, односно трогодишњи програм пословања садржи, нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;
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6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити искључиво из
стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима ЈКП Чока послује.
Сагласност се не може дати ако ЈКП Чока изменама и допунама предлаже повећање средстава за одређене
намене, а која је већ утрошило у висини која превазилази висину средстава за те намене из усвојеног годишњег,
односно трогодишњег програма пословања.
За сваку календарску годину, на предлог министарства, Влада ближе утврђује елементе годишњег, односно
трогодишњег програма пословања.
Члан 19.
ЈКП Чока која користи или ће користити средства из буџета (субвенције, гаранције или друга средства) дужно је
да за та средства предложи посебан програм (у даљем тексту: посебан програм).
Посебан програм садржи намену и динамику коришћења средстава.
Посебан програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач Слупштина Општине Чока.
Члан 20.
Уколико у ЈКП Чока до почетка календарске године није донет годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, до доношења тог програма зараде се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним
годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину.
До усвајања ревидираног трогодишњег програма пословања, примењује се усвојен трогодишњи програм
пословања, у делу који није предмет ревидирања.
5) Праћење реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања
Члан 21.
ЈКП Чока извештај о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања доставаља Скупштини
Општине Чока.
Извештај се доставља у року од 30 дана од дана истека тромесечја.
Обрасце извештаја из става 1. овог члана прописује министар надлежан за послове привреде.
Члан 22.
На основу извештаја из члана 63. став 1. закона, јединица локалне самоуправе сачињава и доставља
министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности.
Поред информације из става 1. овог члана, надлежни орган јединице локалне самоуправе једном годишње
доставља министарству анализу пословања јавних предузећа, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у
пословању јавног предузећа.
Анализа се доставља у року од 60 дана од завршетка календарске године.
Члан 23.
ЈКП Чока мора имати извршену ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора.
Финансијски извештај са извештајем овлашћеног ревизора ЈКП Чока доставља јединици локалне самоуправе,
ради информисања.
Члан 24.
ЈКП Чока је обавезно да годишњи извештај о пословању и консолидовани годишњи извештај о пословању објави
у складу са законом, као и да их региструје у складу са законом о регистрацији.
Члан 25.
ЈКП Чока дужно је да пре исплате зарада овери образац за контролу обрачуна и исплате зарада.
Образац из става 1. овог члана прописује Влада, на предлог министра надлежног за послове финансија.
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Уколико ЈКП Чока не спроводи годишњи, односно трогодишњи програм пословања у делу који се односи на
зараде или запошљавање, надлежни орган јединице локалне самоуправе неће извршити оверу образаца за
контролу обрачуна и исплате зарада.
6. Овлашћења оснивача
Члан 26.
У случају поремећаја у пословању ЈКП Чока , надлежни орган јединице локалне самоуправе предузима мере
којима ће се обезбедити услови за несметано обављање делатности од општег интереса, осим ако је оснивачким
актом и законом којим се одређује делатност од општег интереса другачије одређено, а нарочито:
1) промену унутрашње организације;
2) разрешење органа које именује и именовање привремених органа;
3) ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;
4) друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса и оснивачким актом.
Уколико поремећај у пословању ЈКП Чока доведе до угрожавања живота и здравља људи или имовине, а
надлежни орган оснивача не предузме благовремено мере из става 1. овог члана, те мере предузима Влада.
Члан 27.
За време ратног стања или непосредне ратне опасности јединица локалне самоуправе може у ЈКП Чока утврдити
организацију за извршавање послова од стратешког значаја за Републику Србију, аутономну покрајину или
јединицу локалне самоуправе.
7. Обезбеђивање заштите општег интереса
Члан 28.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у ЈКП Чока надлежни орган јединице локалне самоуправе, даје
сагласност на:
1) статут;
2) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира
делатности од општег интереса;
3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност
даје други државни орган;
4) располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа,
велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених
оснивачким актом;
5) акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
6) улагање капитала;
7) статусне промене;
8) акт о процени вредности капитала, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији;
9) друге одлуке, у складу са законом којим се одређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким
актом.
Члан 29.
Забрањено је коришћење имовине, активности, имена и визуелног идентитета ЈКП Чоке у свим активностима
везаним за политичке странке и изборне кампање, као и свака друга употреба у политичке сврхе.
8. Јавност у раду
Члан 30.
ЈКП Чока дужно је да на својој интернет страници објави:
1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
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3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог
програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
Влада може утврдити и друге елементе пословања јавног предузећа који ће се објављивати, а који су од нарочитог
значаја за јавност.
Члан 31.
У случају да у ЈКП Чока нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса рада услед више силе,
министарство надлежно за област којој припада делатност јавног предузећа, надлежни орган аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и здравље људи или
њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.
VI УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА И
СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 32.
Добит ЈКП Чока утврђује се у складу са законом и може се расподелити за повећање основног капитала резерве
или друге намене у складу са законом актима оснивача и овим актом.
Одлуку о расподели добити и покрићу губитака доноси надзорни одбор ЈКП Чока уз сагласност оснивача.
VII УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 33.
ЈКП Чока се може задуживати у складу са законом, одредбама оснивачког акта, статута и свих других позитивно
правних прописа који ову област регулишу.
Одлуку о задужењу доноси надзорни одбор ЈКП Чока на предлог директора предузећа.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у ЈКП Чока на одлуку из претходног става овог члана сагласност
даје оснивач.
Одлуку о давању средстава обезбеђења у виду гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења
на предлог директора предузећа доноси надзорни одбор ЈКП Чока уз прибављену сагласност оснивача.
VIII ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 34.
ЈКП Чоку заступа директор предузећа без ограничења.
ЈКП Чока може дати прокуру. Одлуку о давању прокуре , постављању и разрешењу доноси надзорни одбор.
Прокура се може дати једном или већем броју лица.
Прокуриста не може пренети прокуру на друго лице.
Прокура се може опозвати у свако доба, без навођења разлога за опозивање.
IX ИЗНОС ОСНОВНОГ КАПИТАЛА, ОТПИС, ВРСТА И ВРЕДНОСТ НЕНОВЧАНОГ УЛОГА
Члан 35.
Основни капитал ЈКП Чока износи 12.023732,18
РСД.(словима:дванаестмилионадвадесеттрихиљадеседамстотинатридесетдва и 18/100 динара).

„Службени лист општине Чока“ бр. 4.

страна 129.

24.02.2017.

Имовину ЈКП Чока чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства, хартије
од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину ЈКП Чoка, укључујући и право коришћења на
стварима у јавној својини општине Чока. ЈКП Чока може користити средства у јавној и другим облицима својине,
у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговорима којима се регулишу међусобни односи, права и
обавезе ЈКП Чока са једне и општине Чока, као оснивача са друге стране.
Вредност неновчаног улога оснивача или члана утврђује се на основу процене извршене на начин прописан
законом којим се уређује правни положај привредних друштава.
По основу улагања у капитал, оснивач стиче удео у ЈКП Чока , као и права по основу стечених удела,
односно акција.
1) Новчани улози у поступку повећања основног капитала
Члан 36.
Поступак уписа и уплате новчаних улога у поступку повећања основног капитала спроводи се уплатом на текући
рачун ЈКП Чока.
2) Неновчани улози и процена њихове вредности
Члан 37.
Обавеза уношења неновчаног улога настаје на основу оснивачког акта или његових измена.
Процену вредности неновчаних улога врши овлашћени проценитељ, а о прихватању процене вредности одлучује
оснивач ЈКП Чока.
2. Удели
3) Номинална вредност и подела капитала на уделе
Члан 38.
Основни капитал ЈКП Чока подељен је на уделе тако да сваком оснивачу припада по један удео који не мора бити
исте вредности.
Збир вредности свих удела одговара укупној вредности основног капитала ЈКП Чока.
Право на удео састоји се од права предвиђених законом којим се уређују привредна друштва, и то друштва са
ограниченом одговорношћу.
a) Повећање основног капитала
Одлука о повећању основног капитала
Члан 39.
Одлуку о повећању основног капитала ЈКП Чока доноси оснивач.
Одлуком о повећању основног капитала одређује се износ повећања, начин повећања, почетак учествовања у
расподели добити по основу улога којим се повећава основни капитал, време уплате односно уношења улога у
имовину друштва, као и друга питања у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.
b) Начини повећања
Члан 40.
Основни капитал ЈКП Чока може се повећати:
- новим улозима;
- из добити или из резерви,
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- претварањем (конверзијом) потраживања према јавном предузећу у основни капитал и
- припајањем другог јавног предузећа.
c) Повећање основног капитала новим улозима
Члан 41.
Основни капитал ЈКП Чока повећава се новим улозима који могу бити новчани или неновчани (ствари и/или
права), у складу са одлуком о повећању капитала.
Кад се улажу ствари и/или права у одлуци о повећању основног капитала наводе се предмет или право које јавно
предузеће стиче улагањем, вредност улагања и вредност удела који се тиче по основу таквог улагања.
Улоге у стварима и правима процењује један или више процењивача овлашћених законом.
Процењивача бира надлежни орган ЈКП Чока у складу са законом.
d) Повећање основног капитала из средстава јавног предузећа
Члан 42.
Оснивач може одлучити да се основни капитал ЈКП Чока повећа претварањем резерви или нераспоређене добити
у основни капитал друштва.
Одлука о повећању садржи износ повећања основног капитала, износ средстава резерви, односно нераспоређене
добити и рок за повећање вредности основног капитала.
Резерве и нераспоређена добит ЈКП Чока не могу се претворити у основни капитал ако је у билансу успеха на
којем се заснива одлука исказан губитак. Резерве за одређену намену могу се претворити у нераспоређену добит
само ако је то у складу са том наменом.
e) Конверзија потраживања у основни капитал јавног предузећа
Члан 43.
Потраживање оснивача према ЈКП Чока може се конвертовати у основни капитал ЈКП Чока.
Одлуку из става 1. овог члана доноси Скупштина општине Чока.
Потраживања других субјеката који по закону могу бити оснивачи јавног предузећа могу се конвертовати у
основни капитал ЈКП Чока , ако о конверзији закључе уговор оснивач јавног предузећа и треће лице које има
потраживање према ЈКП Чоки , а може по закону бити оснивач јавног предузећа.
f) Повећање основног капитала по основу припајања
Члан 44.
Припајањем другог јавног предузећа или привредног друштва повећава се основни капитал ЈКП Чока у складу са
уговором о припајању.
4) Одобрени капитал
Члан 45.
Надзорни одбор ЈКП Чока може донети одлуку о повећању основног капитала на терет добити или резерви ЈКП
Чока ако постоји хитна потреба да се основни капитал повећа, а оснивач не може да у кратком року донесе
одлуку о повећању.
Надзорни одбор ЈКП Чока дужан је да од оснивача затражи одобрење одлуке о повећању основног капитала,
најкасније у року од 15 дана од дана извршеног повећања, а ако је оснивач не одобри, дужан је да изврши
смањење основног капитала за износ за који је извршио повећање.
5) Смањење основног капитала
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a) Одлука о смањењу основног капитала
Члан 46.
Одлуку о смањењу основног капитала ЈКП Чока доноси оснивач.
Одлуком о смањењу основног капитала ЈКП Чока утврђује се обим, циљ, врста и начин спровођења смањења
основног капитала.
b) Начини смањења
Члан 47.
Основни капитал може се смањити у редовном поступку, поједностављеном поступку и поступку смањења ради
претварања у резерве.
Смањење основног капитала ЈКП Чока по једном основу може се вршити истовремено са повећањем његовог
основног капитала по другом основу.
Смањење основног капитала врши се по одговарајућем поступку у складу са законом којим се уређују привредна
друштва и статутом ЈКП Чока.
X УДЕЛА ОСНИВАЧА У ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ
Члан 48.
Удела оснивача у основном капиталу ЈКП Чока могу се изразити у процентима.
XI ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВА НАДЛЕЖНОСТ
Члан 49.
Органи ЈКП Чока као јавног предузећа су:
1) надзорни одбор;
2) директор.
а) Надзорни одбор
Члан 50.
Надзорни одбор ЈКП Чока има три члана, од којих је један председник.
Члан 51.
Председник и чланови надзорног одбора ЈКП Чока именују се на период од четири године, од којих је један члан
надзорног одбора из реда запослених.
Представника из реда запослених бира Синдикална Организација у ЈКП Чока и о избору истог обавештава
оснивача.
Представник запослених у надзорном одбору ЈКП Чока мора испуњавати услове из члана 18. и члана 19. став 1.
тач. 1) и 2) закона,
Члан 52.
За председника и члана надзорног одбора ЈКП Чока именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог
члана;
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4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Председник и чланови надзорног одбора ЈКП Чока дужни су да се додатно стручно усавршавају у области
корпоративног управљања.
Програм за додатно стручно усавршавање утврђује Влада.
Члан 53.
Надзорни одбор и директор ЈКП Чока не могу предлагати представника запослених у надзорном одбору.
Члан 54.
Мандат председнику и члановима надзорног одбора ЈКП Чока престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико:
1) ЈКП Чока не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним чланом 59.
закона;
2) надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања основане
сумње да одговорно лице ЈКП Чока делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други
начин;
3) се утврди да делује на штету ЈКП Чока несавесним понашањем или на други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.
Председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог надзорног одбора ЈКП Чока, односно именовања новог председника или члана надзорног
одбора, а најдуже шест месеци.
Одредба овог члана примењује се и на представнике оснивача у скупштини друштава капитала из члана 3. став 2.
тач. 1) и 2) закона.
Члан 55.
Надзорни одбор ЈКП Чока уз сагласност оснивача :
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом
пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;
3) доноси статут;
4) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;
Члан 56.
Надзорни одбор ЈКП Чока уз претходну сагласност оснивача одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала.
Члан 57.
Надзорни одбор ЈКП Чока самостално :
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1) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
2) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
3) усваја финансијске извештаје;
4) надзире рад директора;
5) закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;
6) доноси ценовник занатских услуга,
7) врши друге послове у складу са законом и статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго
лице у ЈКП Чока.
Члан 58.
Председник и чланови надзорног одбора ЈКП Чока имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном
одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање оснивач.
б) Директор
Члан 59.
Директора ЈКП Чока именује оснивач на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Члан 60.
За директора ЈКП Чока из члана 59. овог статута , може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог
члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
10) да поседује знање српског и мађарског језика
11) да поседује знање рада на рачунару
12) да има возачку дозволу ''Б'' категорије,
Директор ЈКП Чока је функционер који обавља јавну функцију и не може имати заменика.
Члан 61.
Директор ЈКП Чока:
1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
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6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке надзорног одбора;
9) бира извршне директоре;
10) бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће;
11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи;
12) доноси акт о систематизацији;
13) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.
Члан 62.
Директор може образовати комисије са најмање три члана који му помажу у раду, а нарочито ради припремања
одлука које доноси, односно надзора над спровођењем одређених одлука или ради обављања одређених стручних
послова за потребе директора.
Чланови комисија могу бити физичка лица која имају одговарајућа знања и радна искуства од значаја за рад
комисије.
Комисије не могу одлучивати о питањима из надлежности директора.
Комисије су дужне да о свом раду редовно извештавају директора, у складу са одлуком о њиховом образовању.
Члан 63.
Директор ЈКП Чока има право на зараду, а може имати и право на стимулацију.
Услове и критеријуме за утврђивање и висину стимулације из става 1. овог члана као и акт о исплати стимулације
директора доноси надзорни одбор ЈКП Чока , уз сагласност оснивача.
Поступак за именовање директора
Члан 64.
Директор ЈКП Чока именује се након спроведеног јавног конкурса.
Јавни конкурс спроводи Комисија јединице локалне самоуправе за спровођење конкурса за избор директора (у
даљем тексту: Комисија).
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе доноси орган јединице локалне самоуправе надлежан за именовање директора јавног предузећа, на
предлог надлежног органа јединице локалне самоуправе.
Акт о именовању директора коначан је.
Директор ЈКП Чока заснива радни однос на одређено време.
Члан 65.
Ако именовани кандидат не ступи на рад у роковима утврђеним чланом 43. закона, за директора ЈКП Чока
именује се следећи кандидат са ранг листе.
Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад у роковима из члана 43. закона, спроводи се нови јавни
конкурс, на начин и по поступку прописаним овим законом.
Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се у року од 30 дана од дана истека рокова из члана 43. закона.
Престанак мандата
Члан 66.
Мандат директора ЈКП Чока престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је именован, односно у
року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.
Члан 67.
Оставка се у писаној форми подноси органу надлежном за именовање директора јавног предузећа.
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Члан 68.
Предлог за разрешење директора ЈКП Чока подноси надлежни орган јединице локалне самоуправе.
Предлог из ст. 1. овог члана може поднети и надзорни одбор ЈКП Чока , преко министарства или надлежног
органа из става 1. овог члана.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже
разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се
предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице,
министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, предлаже
оснивачу доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор.
Члан 69.
Директор ЈКП Чока се разрешава пре истека периода на који је именован уколико:
у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора јавног предузећа из члана 25. закона и члана
60. овог статута;
2) јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним чланом
59. закона;
3) се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног пажњи доброг
привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у јавном предузећу, дошло до
знатног одступања од остваривања основног циља пословања јавног предузећа, односно од плана пословања
јавног предузећа;
4) се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем или
на други начин;
5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;
6) у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну казну затвора;
7) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 70.
Директор ЈКП Чока може бити разрешен пре истека периода на који је именован уколико:
1) јавно предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном чланом 63. закона и члана 60. овог
статута;
2) јавно предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
3) јавно предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене програмом пословања за те
намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм пословања, у делу који се односи
на зараде или запошљавање из члана 66. закона;
5) јавно предузеће врши исплату зарада без овере образаца из члана 66. закона;
6) не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у припреми
финансијских извештаја;
7) јавно предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;
8) не извршава одлуке надзорног одбора;
9) у другим случајевима прописаним законом.
Суспензија
Члан 71.
Уколико у току трајања мандата против директора ЈКП Чока буде потврђена оптужница, орган надлежан за
именовање директора јавног предузећа доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.
На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада прописане законом којим
се уређује област рада.
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Вршилац дужности
Члан 72.
Вршилац дужности директора ЈКП Чока може се именовати до именовања директора јавног предузећа по
спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа из члана 25.
закона и члана 60. овог статута.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.
Сукоб интереса
Члан 73.
Именована лица не смеју бити у сукобу интереса, у смислу закона којим се уређује спречавање сукоба интереса.
XII ИМОВИНИ КОЈА СЕ МОЖЕ ОТУЂИТИ
Члан 74.
Имовина ЈКП Чока може се отуђити у складу са законом на основу одлуке надзорног одбора.
Одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средстава у јавној својини која су пренета у својину јавног
предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, доноси на
предлог директора надзорни одбор уз прибављену сагласност оснивача.
XIII РАСПОСЛАГАЊЕ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈА СУ ПРЕНЕТА У СВОЈИНУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ
Члан 75.
Одлуку о располагању имовином у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа доноси на
предлог директора надзорни одбор ЈКП Чока у складу са законом, оснивачким актом и одредбама Статута.
XIV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 76.
ЈКП Чока је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне
средине, да спречава узроке и отклања последице које угрожавају животну средину као и да чува водне ресурсе
од загађивања.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана утврђује предузеће у зависности од утицаја делатности које
обавља на животну средину.
XV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ПОСЛОДАВЦА ИЗ ОБЛАСТИ РАДА И РАДНИХ ОДНОСА
Члан 77.
Запослени у ЈКП Чока остварују своја права у складу са законом, општим, посебним и колективним
уговором, којима се уређују међусобна права и обавезе запослених и послодавца у области рада и радних односа.
Члан 78.
Надзорни одбор и директор ЈКП Чока обавештавају запослене у предузећу о пословању предузећа и свом раду.
Обавештавање о раду предузећа према трећим лицима врши се сходно одлуци надзорног одбора предузећа.
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1) Радни односи и Синдикално организовање
Члан 79.
Запослени у ЈКП Чока остварују своја права у складу са законом, општим, посебним и појединачним
колективним уговором, којима се уређују међусобна права и обавезе запослених и послодавца у области рада и
радних односа.
У предузећу запослени имају право да се организују у организацију синдиката, која се стара о извршењу
својих програмских циљева и задатака, у складу са општим, посебним и појединачним колективним уговором и
правилима синдиката.
2) Остваривање права на штрајк
Члан 80.
Запослени у ЈКП Чока остварују право на штрајк под условима утврђеним законом и одлуком оснивача којом се
уређује минимум обима делатности ЈКП Чока за време трајања штрајка.
За време трајања штрајка у предузећу се организује извршавање послова и задатака у циљу обезбеђења
организације и рада предузећа, сагласно одлуци оснивача.
Запослени који обављају послове и задатке сходно претходном ставу дужни су да извршавају налоге директора
ЈКП Чока.
У случају штрајка запослених предузеће мора да обезбеди минимум процеса рада у обављању делатности од
општег интереса.
Запослени који учествује у штрајку остварује права из радног односа сагласно закону.
XVI ОПШТИ АКТИ
Члан 81.
Статут ЈКП Чока је основни општи акт предузећа.
Статут предузећа, његове измене и допуне доноси надзорни одбор ЈКП Чока уз сагласност оснивача.
Други општи акти и правилници морају бити усаглашени са статутом предузећа.
Статут ЈКП Чока мора бити у складу са законом и оснивачким актом.
Члан 82.
ЈКП Чока чува следеће акте и документа:
- акт о оснивању;
- статут;
- решење о упису у регистар код Агенције за привредне регистре;
- правилнике и друге опште акте које ЈКП Чока доноси у складу са законом;
- записнике, одлуке и друге појединачне акте;
- документа која доказују својинска и друга права ЈКП Чока;
- записнике ревизора и његове писане налоге и закључке;
- друге појединачне акте које ЈКП Чока доноси у складу са законом.
Рачуноводство се уређује општим актом и рачуноводственим политикама ЈКП Чока.
ЈКП Чока је дужно да чува наведена документа и акта у свом седишту или у другим местима познатим и
доступним оснивачу, државним органима и другим лицима која имају право увида у документацију.
ЈКП Чока чува оснивачки акт и његове измене трајно, а остала документа пет година ако законом није одређен
други рок, а после тога документа се чувају у складу са прописима о архивској грађи.
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XVII ПОСЛОВНА ТАЈНА ПРЕДУЗЕЋА
1) Одређење пословне тајне
Члан 83.
Под пословном тајном се подразумевају исправе и подаци утврђени одлуком надзорног одбора као пословна тајна
чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању ЈКП Чока и које би штетило његовим
интересима или пословном угледу.
О одлуци из става 1. овог члана се обавештавају чланови јавног предузећа, чланови органа ЈКП Чока и запослени
и друга лица која су, у складу са законом дужна да чувају пословну тајну.
Обавеза чувања пословне тајне важи и после престанка одређеног статуса у ЈКП Чока , а најдуже за пет година од
дана престанка.
2) Повреда дужности чувања пословне тајне
Члан 84.
Повреда дужности чувања пословне тајне од стране члана органа ЈКП Чока је основ за његово разрешење.
Ако запослени или члан органа ЈКП Чока који је на основу овог својства запослен у предузећу прекрши забрану
одавања пословне тајне чини тешку повреду радне дужности, за коју се може изрећи мера престанка радног
односа.
3) Накнада штете због повреде дужности чувања пословне тајне
Члан 85.
Директор покреће поступак за накнаду штете против лица које је повредило дужност чувања пословне тајне,
односно надзорни одбор ЈКП Чока ако се поступак покреће против директора ЈКП Чока.
Директор одлучује о ослобођењу од обавезе накнаде штете из става 1. овог члана или о умањењу обавезе, односно
надзорни одбор ЈКП Чока, ако се ослобођење, односно умањење односи на директора.
XVIII ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ
Члан 86.
Послови одбране у ЈКП Чока уређују се на начин и по поступку предвиђеном законом и подзаконским
актима Републике Србије који ову област регулишу.
XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 87.
Тумачење одредби општих аката даје Надзорни одбор ЈКП Чока , односно директор ЈКП Чока за опште
акте које доноси у оквиру својих овлашћења.
Члан 88.
ЈКП Чока је дужно да своја општа акта усклади са важећом позитивно правном регулативом у законом
предвиђеним роковима.
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Члан 89.
Даном ступања на снагу овог статута престаје да важи статут ЈКП Чока Чока објављен у („Службеном
листу општине Чока“ број 6/2013) од дана 04.04.2013. године и текст Измена и допуна статута Јавног
Комуналног Предузећа Чока објављен у („Службеном листу општине Чока“ број 14/2013) дана 23.10.2013.
године.
Члан 90.
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу oпштине Чока“.
ЈКП Чока
председник надзорног одбора
Зорица Илијашев с.р
23.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014 – др. закон), члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и члана 77.
тачка 10. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, број 3/2011 – Пречишћени текст), Скупштина
општине Чока на седници одржаној дана 23.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног Комуналног Предузећа „Чока“ Чока
I
Вукоман Матовић, дипломирани економиста из Чоке, разрешава се функције вршиоца дужности
директора Јавног Комуналног Предузећа „Чока“ Чока због именовања директора јавног предузећа.
II
Именованом из тачке I овог Решења, престаје мандат вршиоца дужности директора Јавног Комуналног
Предузећа „Чока“ Чока даном ступања на дужност директора.
III
Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2017-V-IX
Дана: 23.02.2017. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Олај Тибор с.р.

24.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014 – др. закон), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и
члана 77. тачка 10. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, број 3/2011 – Пречишћени текст),
Скупштина општине Чока на седници одржаној 23.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног Комуналног Предузећа „Чока“ Чока
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I
Вукоман Матовић, дипломирани економиста из Чоке, именује се за директора Јавног Комуналног
Предузећа „Чока“ Чока, на период од четири године.
II
Именовани из тачке I овог решења, заснива радни однос на одређено време и исти је дужан да ступи на
функцију у року од осам дана од дана објављивања решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
III
Ово решење је коначно.
IV
Oво решење објавити, са образложењем у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу
општине Чока“ и на званичној интернет презентацији општине Чока.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.
закон) и чланом 77. тачка 10. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, број 3/2011 – Пречишћени
текст), прописано је да Скупштина општине именује и разрешава надзорни одбор и директоре јавних предузећа
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), прописано је да
директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом
јединице локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП Чока („Службени лист општине
Чока“, број 20/2016), спроведен је јавни конкурс за избор директора Јавног Комуналног Предузећа „Чока“ Чока
који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 95/2016.
Јавни конкурс за избор директора Јавног Комуналног Предузећа „Чока“ Чока спровела је Комисија за
спровођење конкурса за избор директора ЈКП „Чока“ Чока, образована Решењем Скупштине општине Чока број
016-3/2016-V-VI од 21.11.2016. године.
Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала, да је на јавни конкурс за избор директора
Јавног Комуналног Предузећа „Чока“ Чока, поднета једна пријава – благовремена, разумљива и потпуна, са
приложеним свим потребним доказима. На основу увида у доказе о испуњености услова за избор директора,
приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 04.01.2017. године Закључком бр. 0231/2017-V утврдила је јединог пријављеног кандидата, Вукомана Матовића из Чоке, са којим се спроводи изборни
поступак о јавном конкурсу за избор директора Јавног Комуналног Предузећа „Чока“ Чока.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела
поступак провере и оцењивања кандидата у складу са Одлуком о спровођењу јавног конкурса за избор директора
ЈКП Чока („Службени лист општине Чока“, број 20/2016 и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног
предузећа („Службени гласник РС“, бр. 65/2016).
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 41. став 1. Закона о јавним предузећима,
Комисија је саставила Ранг листу кандидата у поступку избора директора Јавног Комуналног Предузећа „Чока“
Чока, са бројчано исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за избор директора и заједно
са Записником о изборном поступку доставила Општинској управи општине Чока, ради припреме Нацрта акта о
именовању директора.
Општинско веће општине Чока утврдило је предлог акта о именовању директора Јавног Комуналног
Предузећа „Чока“ Чока и доставило га са ранг листом и записником о изборном поступку Скупштини општине
Чока на одлучивање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2017-V-IX
Дана: 23.02.2017. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Олај Тибор с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 4.

страна 153.

24.02.2017.

25.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014 – др. закон), члана 124. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011) и члана
77. тачка 10. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, бр. 3/2011 – пречишћен текст), Скупштина
општине Чока, на седници одржаној 23. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Центра за социјални рад за општину Чока

I
Александра Раичевић, дипломирани специјални педагог из Црне Баре, разрешава се функције директора
Центра за социјални рад за општину Чока, због истека мандата на који је именована.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Чока“.
Председник СО Чока
Олај Тибор с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2017-V-IX
Дана: 23.02.2017. године
ЧОКА
26.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014 – др. закон), члана 125. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011) и члана
77. тачка 10. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, бр. 3/2011 – пречишћен текст), Скупштина
општине Чока, на седници одржаној 23. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за општину Чока
I
Винка Тошић, дипломирани економиста из Чоке, именује се за вршиоца дужности директора Центра за
социјални рад за општину Чока, на мандатни период најдуже до једне године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2017-V-IX
Дана: 23.02.2017. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Олај Тибор с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 4.

страна 155.

24.02.2017.

27.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 83/2014
- др. Закон ) и члана 53., 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ( ,,Службени гласник РС''
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016- Одлука УС) и члана 77. Статута
општине Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 3/2011- пречишћен текст)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 23 .02.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА OШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ИЗ
ЧОКЕ
I.
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Јован Поповић“ из Чоке, и то:
1. Месарош Киш Тибор из Чоке, ул. Петра Драпшина 59. – из реда запослених,
2. Барјактаровић Филип из Чоке, ул. Петра Драпшина 94 – из Савета родитеља,
3. Олах Чонић Ана из Чоке, ул. Моше Пијаде 57. - из Савета родитеља.
Горе наведеним члановима Школског одбора мандат престаје даном доношења овог Решења.
II.
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Јован Поповић“ из Чоке, и то:
1.
Мартоноши Клара из Чоке, ул. Бранка Радичевића 9 - из реда запослених,
2.
Јосиповић Енике из Санада, ул. Војводе Степе 9. - из Савета родитеља,
3.
Сретеновић Дејан из Чока, ул. Сутјеска 39. - из Савета родитеља.
Мандат горе наведеним члановима Школског одбора трајаће до истека мандата Школског одбора, то јест
до 29.12.2018. године.
III.
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“.
Председник СО Чока
Олај Тибор с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2017-V-IX
Дана: 23.02.2017. године
ЧОКА
28.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 83/2014 - др.
закон ) члана 77. става 1. тачка 20. и члана 99., 101.,103., 113. Статута општине Чока (,,Службени лист општине
Чока'' бр. 3/11- пречишћен текст), и члана 44. Пословника о раду Скупштине општине Чока („Службени лист РС“,
број 13/08, 9/09 и 10/15)
Скупштина општине Чока, на својој седници одржаној дана 23 .02.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
I.
Мења се члан I. Решења o избору чланова Комисије за здравље и социјална питања број 016 – 3 /2016 –VIV. од 04.08.2016. год. („Службени лист општине Чока“, број 15/2016), који гласи:

„Службени лист општине Чока“ бр. 4.

страна 157.

24.02.2017.

“БИРАЈУ СЕ чланови Комисије за здравље и социјална питања, и то:
1. Лена Шили из Чоке, као одборник – председник,
2. Каталин Ружа из Остојићева, као одборник – заменик председника,
3. Снежана Аџић из Чоке – члан,
4. Габор Борош из Јазова – члан,
5. Саша Дулка из Чоке – члан.“
II.
Остали чланови споменутог Решења остају неизмењени.
III.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Чока“.

Председник СО Чока
Олај Тибор с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2017-V-IX
Дана: 23.02.2017. године
ЧОКА
29.

На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр.
129/07, 34/10-одлука УС и 54/11 ) и члана 77. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/11пречишћен текст )
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 23.02.2017. године донела је
З А К Љ У Ч А К
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЧОКА
I

УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборници Винка Тошић из Чоке, која је изабрана са изборне листе „Александар
Вучић – Србија побеђује“ , престао мандат одборника у Скупштини општине Чока услед подношења оставке.
II
Горе наведеној одборници мандат одборника престаје даном доношења овог Закључка.
III
Овај Закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2017-V-IX
Дана: 23.02.2017. год.
Ч О К А

Председник СО-е Чока
Олај Тибор с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 4.

страна 159.

24.02.2017.

30.

На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима (,,Службени гласник РС'' бр. 129/07, 34/10 - одлука
УС и 54/11 ) и члана 77. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/11- пречишћен текст )
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 23.02.2017. године донела је
З А К Љ У Ч А К
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнице у Скупштини општине Чока , и то:
- Ружа Каталину из Остојићева, улица Цара Душана број 93 .
са Изборне листе „Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Савез Војвођанских Мађара – Истван
Пастор“.
II
Мандат одборнице почиње да тече даном потврђивања мандата, тј. од дана 23.02.2017. године.
III
Овај Закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1 /2017 –V- IX.
Дана: 23.02.2017. год.
Ч О К А

Председник СO-е Чока
Олај Тибор с.р.

31.

На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима (,,Службени гласник РС'' бр. 129/07, 34/10 - одлука
УС и 54/11 ) и члана 77. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/11- пречишћен текст )
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 23.02.2017. године донела је
З А К Љ У Ч А К
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнице у Скупштини општине Чока , и то:
- Дејани Кризманић из Падеја, улица Београдска број 39 . са изборне листе „Александар
Вучић – Србија побеђује“.
II
Мандат одборнице почиње да тече даном потврђивања мандата, тј. од дана 23.02.2017. године.
III
Овај Закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1 /2017 –V- IX.
Дана: 23.02.2017. год.
Ч О К А

Председник СO-е Чока
Олај Тибор с.р.

Број
Одлуке

САДРЖАЈ

Страна

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном водоводу и дистрибуцији воде
Одлука о изменама и допунама одлуке о сакупљању и одвођењу отпадних
и атмосферских вода на територији општине Чока
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских
и занатских објеката
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу, одржавању и заштити
комуналних објеката на територији општине Чока
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама одлуке о уређењу послова у вези са држањем и
заштитом домаћих и егзотичних животиња
Одлука о изменама и допунама одлуке о додељивању искључивог права за
обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не
примењује
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто - такси превозу
Одлука о измени и допину Одлуке о образовању месних заједница
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Чока” из Чоке
- Статут Јавног комуналног предузећа „Чока” из Чоке
Решење о разрешењу в.д. директора Јавног Комуналног Предузећа „Чока“ Чока
Решење о именовању директора Јавног Комуналног Предузећа „Чока“ Чока
Решење о разрешењу директора Центра за социјални рад за општину Чока
Решење о именовању в. д. директора Центра за социјални рад за општину Чока
Решење о разрешењу и именовању три члана Школског Одбора О.Ш. „Јован
Поповић“ из Чоке
Решење o измени Решења о избору чланова комисије за здравље и социјална питања
Закључак о утврђивању престанка одборничког мандата одборника Скупштине
општине Чока
Закључак о потврђивању одборничког мандата одборника Скупштине општине Чока –
Ружа Каталину
Закључак о потврђивању одборничког мандата одборника Скупштине општине Чока –
Дејани Кризманић

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

83
87
91
95
97
99
103
105
107

109
111
111
113
149
149
153
153
155
155
157
159
159

Тот Золтан, Секретар СО-е Чока
2.500,00 динара
840 – 745151843 - 03
97
47 211
Општинска управа општине Чока
23320 Чока, Потиска бр. 20

• Н А П О М Е Н А: ,,Службени лист општине Чока'' бр. 4/2017 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 4/2017- оs számú Hivatalos Lapja technikai okok végett csak szerb nyelven
jelenik meg, míg magyar nyelven utólagosan fog megjelenni.
Fő és felelős Szerkesztő

