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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА 

110. 

На основу члана 39. и члана 45. став 9. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС” бр.129/07 и 
83/14) и члана 77. тачке 13., члана 95. и члана 122. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока” бр. 
3/11) Скупштина опшптине Чока на седници дана 24.10.2017. године донела је 
 
 

О Д Л У К У 
о висини накнаде изабраних лица која нису у сталном радном односу у општини, одборника и 

шефова одборничких група 
 
 

Члан 1. 
 

  Овом Одлуком се утврђује месечна накнада за рад изабраних лица која нису у сталном радном 
односу у општини Чока, одборницима и шефовима одборничких група Скупштине општине Чока.  
 

Члан 2. 
 

  Месечна накнада за рад лица из члана 1. ове Одлуке се утврђује у нето износу, без пореза и 
доприноса и то: 

- члановима Општинског већа који нису у сталном радном односу у општини у висини од 16.200,00 динара, 
- заменику председника Скупштине општине Чока у висини од 16.200,00 динара, 
- шефовима одборничких група Скупштине општине Чока у висини од 16.200,00 динара, 
- одборницима Скупштине општине Чока у висини од 5.400,00 динара.  

   
Члан 3. 

 
  Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе чланови 5. и 6. Одлуке о равноправном статусу, 
коефицијентима, платама и накнадама изабраних и постављених лица у општини Чока број: 016-3/2016-V-II од 
дана 15.06.2016. године (,,Службени лист општине Чока”,  број: 13/16).  
  

Члан 4. 
 

  Ова Одлука ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока”, а ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања. 
 
 
 
 РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА                       Председник Скупштине општине   
О П Ш Т И Н А   Ч О К А                                    Олај Тибор, с.р. 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЧОКА  
Број: 016-1/2017-V-XV 
Дана: 24.10.2017. године  
Ч О К А 
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111. 

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 104/16), 
члана 5. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист општине Чока“ бр. 14/14 и 20/16 ) и члана 77. 
Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока” бр. 3/11 ) Скупштина општине Чока на својој седници 
одржаној дана 24.10.2017. године донела је  
 
 

О Д Л У К У 
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, 4/17 и 8/17) – у даљем тексту: „Одлука“. 
 

 Члан 2. 
 

  У члану 2. Одлуке после тачке 8. додајe се новa тачкa која гласи: 
 „9) одвођење атмосферских и површинских вода путем уличних канала (сакупљање, одвођење и 
испуштање атмосферских и површинских вода са површине јавне намене, одржавање отворених канала и 
ригола, пропуста на раскрсницама, испод колских улаза и испод пешачких прелаза, покривених делова 
отворених канала испод паркинга, ревизионих шахтова за чишћење покривених делова, других објеката, 
који служе за одвођење атмосферских, површинских и подземних вода - дренаже и сл.)“ 

 
Члан 3. 

 
  У члану 3. и 4. Одлуке после броја: 8, додаје се број: „9“. 
 
 

Члан 4. 
 

  Ова Одлука ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока'', и ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА – АП  ВОЈВОДИНА                    Председник СО Чока  
О П Ш Т И Н А    Ч О К А                              Олај Тибор, с.р.   
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЧОКА  
Број: 016 – 1 /2017 –V- XV 
Дана: 24.10.2017. године  
Ч О К А 
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112. 
На основу члана 20. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' број: 129/07 и 83/14 

), члана 76. став 1. Закона о становању о одржавању  зграда (,,Службени гласник РС” број: 104/16), 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 
24.10.2017. године донела је  

ОДЛУКУ 
О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
  Овом Одлуком о кућном реду у стамбеним, стамбено-пословним и пословним зградама уређују се 
права, дужности и правила понашања станара у коришћењу станова, пословних просторија, заједничких 
просторија и делова зграде, уређаја, инсталација и опреме зграде у стамбеним зградама за колективно становање 
на територији општине Чока. 
  Стамбеном зградом у смислу ове Одлуке, сматра се зграда која има најмање три стана односно 
један стан и један пословни простор који представљау функционалну целину.  
 

Члан 2. 
  Станаром зграде, у смислу ове Одлуке сматра се: власник стана који станује у тој згради, закупац 
стана као и подстанари ових лица, сустанар, чланови њиховог породичног домаћинства и власник, односно 
корисник пословне просторије у згради, као и лица запослена у пословним просторијама у згради (у даљем 
тексту: станари).  

Члан 3. 
  Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални део 
зграде, који служе за коришћење зграде, као што су: 
заједнички простори (степениште, улазни простор, ветробран, ходник, галерија, таван, заједничка тераса, подрум,  
вешерница, сушионица за рубље, бициклана, просторија за смештај смећа, заједничка остава и слично), 
заједнички грађевински елементи (темељи, носећи зидови, стубови и друге конструкције, кров, димњаци, канали 
за проветравање, фасада и слично), 
заједничке инсталације, опреме и уређаји (инсталација водовода, топловода и канализације, електро инсталације, 
плинске инсталације, телефонске, телевизијске и громобранске инсталације, противпожарна-хидрантска мрежа, 
као и одговарајуће подстанице, хидрофорска постројења, разводни ормани и слично који не представљају 
саставни део стана или пословног простора, односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који 
искључиво служи једном стану или пословном простору), 
двориште (ограђени заједнички простор који припада згради и служи за потребе свих станара и користи се у 
складу са његовом наменом).  

Члан 4. 
  Посебни делови зграде су посебне функционалне целине које могу да буду  станови, пословни 
простори, гараже, гаражно место или гаражни бокс. 
 

Члан 5. 
  О одржавању кућног реда старају се станари непосредно, преко скупштине стамбене заједнице и 
управника зграде.   
  Станари су дужни да формирају скупштину стамбене заједнице и именују управника зграде у 
складу са Законом о становању и одржавању зграда. 
 

Члан 6. 
  У сваком улазу у зграду управник је дужан да на видном месту истакне ову Одлуку и списак 
заједничких просторија са назнаком њихове намене. У згради мора постојати ажуран списак станара, о чему се 
стара управник зграде.      
  Управник може да истакне на видно место и списак станара на основу њихове писане сагласности, 
који садржи име и презиме станара и број чланова његовог породичног домаћинства, спрат и број стана.   
  Ако на објаву списка не дају сагласност сви станари,  управник је дужан да на видном месту 
истакне обавештење о томе код кога се списак налази како би био доступан свим станарима и надлежним 
органима. 
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Власник односно корисник стана или пословне просторије је дужан да управнику пријави промену 
станара, односно број станара у року од осам дана од дана настале промене. 

 
II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

II/A. Коришћење стамбених зграда 
 

Коришћење заједничких делова зграде 
Члан 7. 

  Заједнички делови зграде се служе за потребе свих станара и станари су дужни да их користе у 
складу са њиховом наменом, са потребном пажњом и да их чувају од оштећења и квара.  
  Станари су дужни да заједничке просторије и уређаје после сваке употребе очисте и доведу у ред.   

Члан 8. 
  Заједничке просторије не смеју се користити за становање нити издавати на коришћење у било 
које сврхе осим просторија које се по посебним прописима претварају у станове или пословне просторије.  
  У заједничким просторијама и двориштима забрањено је држати друге ствари осим оних које су 
нужне за наменско коришћење тих просторија. 

Члан 9. 
  Скупштина стамбене заједнице одређује распоред коришћења заједничких просторија и уређаја и 
стара се о њиховој правилној употреби.  
  Скупштина стамбене заједнице доноси одлуку о томе да ли се у дворишту зграде могу држати 
аутомобили и друга моторна возила станара зграде. Ако скупштина стамбене зграде одлучи да се у дворишту 
могу држати аутомобили и друга моторна возила станара зграде, одредиће део дворишта за ту сврху, водећи 
рачуна да у дворишту остане довољно простора за уобичајене заједничке потребе станара.  
  При коришћењу заједничких просторија и уређаја станари су дужни да се придржавају утврђеног 
распореда. 

Члан 10. 
  Станари су дужни да обезбеде да улаз у зграду, степениште, ходници и заједничке просторије буду 
слободни ради несметаног пролаза и у њима је забрањено одлагање материјала и понашање које на било који 
начин нарушава њихову функционалност, чистоћу и хигијену (остављање намештаја, уређаја, уношење блата, 
остављање смећа, отпада и друго). 
  Станар који примети да је инсталација или њен део уквару, дужан је да о томе одмах обавести 
управника зграде. 

Члан 11. 
  Станари су дужни да улазна врата у стамбену зграду закључају у времену од 23,00 до 04,00 лети (у 
периоду од 01.априла) и од 22,00 до 05,00 часова зими (у периоду од 01.октобра). 
 

Члан 12. 
  Станари су дужни да одржавају чистоћу зграде и околине зграде. 
  Станари су дужни да за време кише, снега и других временских непогода, обезбеде да прозори на 
степеништу, светларницима, тавану, подруму и другим заједничким просторијама и деловима зграде буду 
затворени. 
  Станари су дужни да са балкона, лођа и тераса уклањају снег и лед. 
  Станари су дужни да обезбеде чишћење снега и уклањање леда испред зграде. 
 

Члан 13. 
  Спољни делови зграде (врата, прозори, излази и сл.) морају бити чисти и исправни. 
  Приликом појединачног постављања или замени прозора, ролетни и балконских ограда мора се 
водити рачуна да те ствари буду једнообразне са постојећима на стамбеној згради. 
  Прозори на подруму морају имати решетку или густу жичану мрежу који спречава убацивање 
предмета који могу да изазову пожар или друга оштећења објекта. 
 

Члан 14. 
  Простор око зграде станари могу користити за уобичајне потребе. 
  Уређење простора за игру и забаву деце, станари зграде или више зграда, могу уредити у складу са 
важећим урбанистичким планом у сарадњи са надлежним органом Општинске управе за послове урбанизма.  
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Члан 15. 
  Станари су дужни да огревни материјал држе у подруму. У недостатку просторија намењених за 
смештај огревног материјала, скупштина стамбене заједнице одређује место где ће поједини станари држати 
огревни материјал.  
  Забрањено је цепати огревни материјал у становима и на другим местима која за то нису одређена. 
 

Коришћење пословних простора 
 

Члан 16. 
  Пословна делатност може да се обавља у посебним деловима стамбене зграде предвиђене за ту 
намену. Изузетно пословну делатност у стану може обављати и лице које исти стан користи за становање уз 
сагласност скупштине стамбене заједнице.  
  Пословна делатност у стамбеним зградама може да се обавља на начин којим се не угрожава 
безбедност зграде и грађана, не наноси штета згради и не ометају други корисници у мирном коришћењу стана, 
пословних и заједничких просторија. 
  Пара, дим, мириси и буке који се стварају у процесу обављања пословне делатности морају бити 
изоловани и уређени тако да не ометају становање и здравље станара. 
 

Члан 17. 
  Станар односно лице које користи пословне просторије дужан је да учествује у заједничким 
трошковима, које сразмерно утврди скупштина стамбене заједнице. 
  О чистоћи и исправности спољних делова пословних просторија у згради старају се корисници тих 
просторија самостално, а о осталим спољним деловима зграде заједно са осталим станарима. 
 

Члан 18. 
  Станар може на спољним деловима зграде у којој обавља делатност поставити таблу са натписом 
пословног имена или назива на начин којим се не доводи до оштећивања зграде и не угрожава безбедност грађана 
и околине. 
  Натписе и рекламе на вратима свог стана или пословног простора, станар може постављати тамо 
где обавља пословну делатност, а на зидној површини око врата уз сагласност скупштине стамбене заједнице. 
  По престанку обављања пословне делатности или по исељењу, станар је дужан да натписе и 
рекламе уклони и да површину на коме су били постављени доведе у исправно стање.  
 

Коришћење станова 
 

Члан 19. 
  Станови морају бити обележени бројевима, а станари су дужни да бројеве уредно одржавају. 
  

Члан 20. 
  При коришћењу стана и заједничких просторија у згради забрањено је виком, буком, трчањем, 
скакањем, играњем лоптом и сличним поступцима ометати друге станаре у мирном коришћењу стана.  
  Коришћење разних машина и уређаја, музичких апарата, радио и телевизијског пријемника, као и 
свирање и певање у стану, пословном простору односно згради дозвољено је до собне јачине звука.  
 

     Члан 21.   
  Станари у времену од 15,00 до 17,00 часова и од 22,00 до 05,00 часова (време одмора) морају се 
понашати на начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у згради. 
  У данима викенда  и нерадним данима време одмора траје од 15,00 до 17,00 часова и од 22,00 до 
07,00 часова. 
 

Члан 22. 
  Изузетно од члана 21. ове Одлуке, скупштина стамбене заједнице може самостално одредити 
други временски период као време одмора и та одлука мора бити истакнута на огласној табли зграде или на 
видном месту код улаза у зграду. 
 

Члан 23. 
  Бука не може прећи граничну вредност:  
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1. у стамбеним зградама : 55 децибала дању и увече (у периоду од 06,00 до 22,00 часова) односно 45 
децибала ноћу (у периоду од 22,00 до 06,00 часова), 

2. у пословно – стамбеним објектима: 60 децибала дању и увече односно 50 децибала ноћу. 
 Бука за време одмора бука не може прећи граничну вредност:  

1. 30 децибала у затвореним просторима зграде, 
2. 45 децибала у отвореним просторима стамбене зраде односно 50 децибала у отвореним просторима 

пословно – стамбене зграде. 
Члан 24. 

  На балконима, лођама и терасама забрањено је држати ствари које нарушавају изглед зграде, као 
што су: стари намештај, судови за смештај кућног смећа, огревни и други материјал и слично.  
  Забрањено је на деловима зграде из става 1. овог члана држати необезбеђене саксије са цвећем и 
друге предмете који падом могу повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила. 
  Заливање цвећа мора се обављати тако да вода не кваси фасаду зграде, балконе, лође, терасе, 
ствари које се налазе испод балкона или пролазнике. 
 

Члан 25. 
  Није дозвољено са прозора, балкона, лођа и тераса трешење тепиха, постељине и других ствари, 
као и бацање отпада свих врста. 

Члан 26. 
  Забрањено је сушење рубља на отвореним деловима зграде (прозори и терасе) који су окренути 
према улици  или другој  површини јавне намене. 
  На балконама и лођама зграда из става 1. овог члана дозвољено је сушење рубља само до висине 
парапетног зида, односно затворене ограде, унутар габарита балкона, односно лође. 
 

Члан 27. 
  Станари могу, у складу са посебним прописима, држати псе, мачке и друге животиње, само у 
својим стамбеним просторијама, у ком случају су дужни да воде рачуна да те животиње не стварају нечистоћу у 
заједничким просторијама и да не нарушавају мир и тишину у згради. 
 
II/Б. Одржавање стамбених зграда 

Члан 28. 
  Станари и управник су дужни да у зимском периоду предузму мере заштите од смрзавања и 
прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у становима, заједничким и пословним 
просторијама. 
  У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су повезани на канализациону инсталацију, није 
дозвољено бацање отпадака и других предмета који би могли запушити или оштетити инсталације.  
 

Члан 29. 
  У случају да се у стану, пословној односно заједничкој просторији појаве извори заразе или гамад, 
станар је  дужан  да се постара о сузбијању заразе и уништавању гамади у свом посебном простору а управник у 
заједничким просторијама. 
   Станари морају да омогуће дезинфекцију зграде, коју  по налогу надлежне инспекције, врше 
овлашћена привредна друштва, односно установе. 
 

Члан 30. 
 У становима, пословним и заједничким просторијама у згради је забрањено извођење радова на 

постављању или демонтирању инсталација, уређаја и опреме зграде као и извођење грађевинских радова којима 
се мења намена просторије, без одобрења надлежних органа, када су у питању радови за које је, у складу са 
законом, обавезно њихово прибављање. 

Члан 31. 
  Правно, физичко лице или предузетник који изводе радове у згради или на згради, дужни су да 
претходно о томе обавесте станаре и управника  и пријаве дан почетка, врсту и трајање радова и да по обављеном 
послу просторије у згради које су биле предмет радова или на било који начин везане за извођење радова, оставе у 
исправном стању.  
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Одредбе става 1. овог члана важе и за лица која постављају антене или изводе друге радове на крову или другим 
спољним деловима. 
  Обавезу обавештавања из става 1. овог члана има и станар када изводи радове у стану или 
пословним просторијама. 
  Радови из претходних ставова овог члана, осим у случајевима хаварије и потребе за хитним 
интервенцијама, не могу се изводити у време одређено као време одмора. 
 

Члан 32. 
               Ради заштите од пожара посебно је забрањено: 
- држати у заједничким просторијама, степеништима, ходницима, противпожарним пролазима и таванским 
просторијама лако запаљиви материјал, 
- улазити на таван са отвореним светиљкама које својим пламеном могу да изазову пожар, 
- ложење ватре на тавану или подруму уколико за то у овим просторијама не постоје посебна ложишта, 
- држати течни гас (бутан) односно течно гориво (уље за ложење) у подрумима који нису изграђени или 
адаптирани према прописима о њиховом држању и смештају, 
- држати течни гас (бутан) у становима више од једне боце, 
- држати уље за ложење у становима више од две посуде, а укупно највише до 25 литара, 
- спаљивање чађи у димњацима без присуства димничара, 
- затварање славина на улазном вентилу од зидних пожарних хидраната, 
- преграђивање - затварање нужних пролаза преко проходних тераса и лођа са којих се може прећи на суседно 
степениште које служи за спасавање. 
           У становима се не смеју држати лако запаљиви материјал, као ни ложишта која могу због своје 
неисправности да изазову пожар у стану.    
  

III. НАДЗОР 
 

Члан 33. 
               Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке врше инспектор заштите животне средине, 
комунални и грађевински инспектор у Општинској управи општине Чока. 
               Управник зграде је дужан да пружа помоћ инспектору, тако што указује на појединачне пропусте 
станара и даје податке о станарима који се не придржавају кућног реда у згради. 
 

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 34. 
  Новчаном казном у висини од 20.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. поставља или замени прозоре, ролетне и балконске ограде супротно члану 13. ове Одлуке, 
2. обавља пословне делатности у згради супротно члану 16. ове Одлуке, 
3. не предузима мере заштите од смрзавања водоводних и канализационих инсталација супротно члану 28. 

ове Одлуке, 
4. не предузима мере за сузбијање заразе и уништавање гамади у својим просторијама супротно члану 29. 

ове Одлуке, 
5. изводи радове у згради или на згради супротно члану 30. и 31. ове Одлуке, 
6. ако се не придржава мера заштите од пожара супротно члану 32. ове Одлуке.    

  Новчаном казном у висини 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. 
  Ако је извршилац прекршаја из става 1. овог члана физичко лице, новчана казна се утврђује у 
висини од 5.000,00 динара. 
 

Члан 35. 
  Новчаном казном у висини од 10.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:  

1. натписе и рекламе поставља супротно члану 18. ове Одлуке, 
2. не одржава спољне делове пословних просторија супротно члану 17. ове Одлуке. 

  Новчаном казном у висини од 2.000,00 динара казниће се за прекршаје из претходних тачака и 
одговорно лице у правном лицу.   
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Ако је извршилац прекршаја из става 1. овог члана предузетник, новчана казна се утврђује у висини од 
5.000,00 динара. 
 

Члан 36. 
  Новчаном казном у висини од 3.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице - станар ако: 

1. не обавести управника о промени броја станара у року од осам дана од дана настанка промене супротно 
члану 6 став 4. ове Одлуке, 

2. заједничке просторије користи за становање супротно члану 8. ове Одлуке, 
3. улаз у стамбену зграду, степениште или ходник учини неприступачним или у њима не одржава чистоћу 

супротно члану 10. став 1. ове Одлуке, 
4. не обавести управника о квару на инсталацијама супротно члану 10. став 2. ове Одлуке, 
5. уређује простор за забаву и игру супротно члану 14. став 2. ове Одлуке, 
6. не држи огревни материјал на предвиђеном месту супротно члану 15. ове Одлуке, 
7. омета станаре у мирном коришћењу стана супротно члану 20. ове Одлуке, 
8. не поштује утврђено време одмора супротно члану 21. и 22. ове Одлуке. 
9.  

Члан 37. 
  Новчаном казном у висини од 2.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице – станар ако:  

1. заједничке просторије и уређаје после употребе не очисти и доведе у ред супротно члану 7. став 2. ове 
Одлуке, 

2. у заједничким просторијама држи ствари и предмете који не служе за редовну употребу тих просторија 
супротно члану 8. став 2. ове Одлуке, 

3. заједничке просторије и уређаје не користи по одређеном распореду супротно члану 9. ове Одлуке, 
4. не закључа улазна врата у стамбену зграду у прописаном времену супротно члану 11. ове Одлуке,  
5. не одржава чистоћу зграде и околине или оставља отворене прозоре супротно члану 12. ове Одлуке, 
6. простор око зграде користи супротно члану 14. ове Одлуке, 
7. цепа огревни материјал у стану и на другим неподесним местима супротно члану 15. став 2. ове Одлуке, 
8. на улазним вратима стана не постави плочицу са презименом и именом супротно члану 19. ове Одлуке, 
9. на прозорима, лођама, терасама и балконима тресе тепихе, постељину и друге ствари или баца отпад 

супротно члану 25. ове Одлуке, 
10. суши рубље на отвореним деловима зграде супротно члану 26. ове Одлуке. 

 
Члан 38. 

  Новчаном казном у висини од 5.000,00 динара казниће се за прекршај управник стамбене зграде 
ако:  

1. не објави ову Одлуку на видном месту супротно члану 6. став 1. ове Одлуке, 
2. не чини доступним списак станара супротно члану 6. став 3. ове Одлуке. 

 
V. ПРЕЛАЗНА ОДРЕДБА 

 
       Члан 39.   

  Ова Одлука ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока'', а ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања. 
 
 
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                            Председник  
О П Ш Т И Н А   Ч О К А                                     Скупштине општине Чока  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА                                               Олај Тибор, с.р. 
Број: 016 - 1 /2017 -V – XV  
Дана: 24.10.2017. године  
Ч О К А 
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113. 
На основу члана 32. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07, 

83/14 и 101/16), члана 6. став 2. и члана 24. Закона о јавном окупљању („Службени гласник РС“ број: 
6/16) и члана 77. тачке 30. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ број: 3/11), 
Скупштина општине Чока, на својој седници одржаној дана 24.10.2017. године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ОДРЕЂИВАЊУ  ПРОСТОРА  НА  КОЈИМА  ЈЕ  ЗАБРАЊЕНО  ЈАВНО 

ОКУПЉАЊЕНА  ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  ЧОКА 
  

 Члан 1.  
  Овом Одлуком утврђује се простор на територији општине Чока, на којем није дозвољено јавно 
окупљање.  
  Окупљање није дозвољено на местима, на којима, због карактеристика самог места или његове 
посебне намене, прети опасност од наступања угрожавања безбедности људи и имовине, јавног здравља, морала, 
права других или безбедности Републике Србије.  
 

Члан 2.  
  Окупљање на територији општине Чока није дозвољено на просторима на удаљености од 20 
метери испред:  

- објеката здравствених установа (домови здравља и апотеке), 
- предшколских установа, основних и средњих школа, 
- објеката Министарства унутрашњих послова, 
- објеката водоснабдевања,  
- хидрофора, трафостаница, 
- бензинских пумпи, 
- гараже и паркиралишта ватрогасних возила, 
- аутобуске станице у Чоки (рачунајући од ограде), 
- зграда жељезничких станица, 
- улазних капија гробља, 
- и других објеката од стратешког и посебног значаја за одбрану и безбедост Републике Србије, који се 

налазе на територији општине Чока.  
Члан 3. 

  Окупљање на територији општине Чока, није дозвољено ни на местима на којима би се 
одржавањем окупљања кршила људска и мањинска права и слободе других, урожавао морал или на местима која 
су затворена за јавност.  

Члан 4.  
  У случају организовања окупљања у покрету учесници не могу се зауставити на местима где је 
окупљање забрањено, а пролазак поред тих места треба да организују на тај начин да не ометеју улазак и излазак 
лица и возила у објекте односно из објеката одређених овом Одлуком. 
 

Члан 5. 
  На питања која нису регулисана овом Одлуком, примењиваће се одредбе Закона о јавном 
окупљању и других закона и одговарајућих прописа у области одбране, безбедности и унутрашњих послова. 
 

Члан 6. 
  Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“, а ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања. 
   
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА  ЧОКА 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЧОКА 
Број: 016-1/2017-V-XV              Председник Скупштине општине Чока 
Датум: 24.10.2017. године                           Олај Тибор, с.р. 
Ч  О  К  А 
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На основу члана 20. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07, 
83/14 и 101/16), и члана 56 и  74. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бро: 62/06, 65/08, 
41/09, 112/15 и 80/17), на основу члана 6. става 2. Закона о враћању утрина и пашњака селима на коришћење 
(„Службени гласник РС“, број: 16/92), и члана 39. Закона о прекршајима (Службени гласник РС“, број:  65/13, 
13/16 и 98/16) и члана 77. став 1. тачка 7. Статута Општине Чока ("Службени лист општине Чок” број: 3/11 - 
пречишћени текст), Скупштина општине Чока на седници одржаној 24.10.2017. године,  доноси 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА И НАЧИНА  КОРИШЋЕЊА ПАШЊАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЧОКА 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
У циљу заштите и побољшавања производности пашњака, оћувања човекове околине и животне 

средине, као и унапређења сточарства, доноси се Одлука о утврђивању услова и начина  коришћења пашњака на 
територији општине Чока. 

Члан 2. 
Овом Одлуком се одређује начин коришћења пашњака у државној својини који су враћени селима на 

коришћење на основу Закона о враћању утрина и пашњака селима на коришћење. Одредбе ове Одлуке примењује 
се и у случају коришћења пашњака који су узети уговором о закупу закључених са Министарством 
пољопривреде, шумарства и водопривреде односно сопствених пашњака ако је то предвиђено овом Одлуком.  

Под пашњаком, у смислу ове Одлуке, подразумева се необрадиво пољопривредно земљиште обрасло 
травним покривачем, које служи за изпашу и изгон стоке.  

Утрине и пашњаци враћени селима 
Члан 3. 

Услове и начин коришћења утрина и пашњака који су враћени селима на коришћење утврђују грађани тих 
места организовани у месну заједницу (у даљем тексту: корисник пашњака), договором и годишњим планом.  

Годишњи план у складу са Законом о пољопривредном земљишту и Законом о враћању утрина и пашњака 
селима на коришћење, саставља и доставља Општинској управи, надлежном одељењу за послове пољопривреде, 
Комисија именована од стране грађана насеља.  

Комисија има најмање пет чланова од којих више од половине треба да буде из редова сточара - 
корисника пашњака.  

Комисија је у обавези да достави Општинској управи, надлежном одељењу за послове пољопривреде и 
Извештај о реализацији прикупљених и утрошених средстава за спровођење радова и мера из претходне године. 

Члан 4. 
Годишњи план радова и мера за унапређење пашњака садржи податке о агротехничким и 

агромелиорационим мерама који ће се применити на пашњаку у текућој години, време испаше стоке, број и врсту 
стоке на испаши, начин и услове вршења испаше, обим трошкова за спровођење мера унапређења пашњака, као и 
начин прикупљања потребних средстава за реализацију тих мера. 

Комисија је дужна, да о условима и начину коришћења пашњака, обавести држаоце  и сопственике чија 
се стока напаса на пашњацима пре почетка коришћења пашњака. 

Члан 5. 
Сопственици стока који прихватају годишњи план радова и мера за унапређење пашњачких површина 

закључују заједнички уговор са корисником пашњака за спровођење тих радова и мера којим преузимају 
заједничко сношење трошкова за спровођење радова и мера. Ко не прихвати годишњи план искоришћавања и не 
потпише заједнички уговор о спровођењу радова и мера у датој години, нема право напасивања стоке те године. 
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Члан 6. 

Сва прикупљена средства морају се искључиво утрошити за спровођење радова и мера на пашњачким 
површинама који су утврђени у годишњем плану. 
 

Члан 7. 
Корисник пашњака је обавезан да одреди посебну површину за напасање крава, коња и оваца. Лица чија се стока 
напаса на пашњацима дужна су да се придржавају  овој расподели пашњачких површина у току целог пашног 
периода. 
Најбољи пашњаци служе првенствено за испашу најпроизводније стоке, нарочито крава музара, те подмлатка и 
приплодних грла. 
Гуске морају имати посебан пашњак. 
 

Члан 8. 
Корисници пашњака у државној својини дужни су да:  
- обезбеде воду за време испаше – ископати бунаре, уредити појилишта;  
- уређај за снабдевање водом у појилишту не сме да буде у близини ђубришта. 
 

Члан 9. 
На утринама и пашњацима враћеним селима на коришћење забрањује се испаша стоке са територије друге 
општине. 
 
Заједничка правила за испашу 

Члан 10. 
Заједничка правила за испашу примењују се и у случају испаше на пашњацима у државној својини који се 
користе по основу закупа као и на пољопривредном земљишту физичких и правних лица, као општа правила. 
 

Члан 11. 
На месним пашњацима  одређује се пашни период јединствено почев од 01. априла  до 31. октобра у току године. 
Изузетно у случају повољних временских услова Општинско веће општине Чока може да помери почетак 
односно крај испашног периода за месец дана. 
 

Члан 12. 
Забрањено је свакодневно гоњење стоке кроз насеља.  
Стока се истера на почетку пашног периода и враћа се на крају пашног периода. Изузетно у оправданим 
случајевима (због здравственог стања стоке по налогу ветеринарске инспекције, хемијско третирање пашњака или 
по налогу виших институција) стадо или поједина грла могу да врате  и поново истерају у току испашног периода.  
Власници за гоњење стоке треба да изаберу време и пут који најмање угрожава саобраћај у насељу и да обезбеде 
потребан број гонича. 

Члан 13. 
Сопственици стока морају обезбедити надзор над стоком док се она налази на пашњаку. Надзор за терање стоке 
искључиво може вршити само пунолетно лице које одреде сопственици стоке или савет месне заједнице. 
 

Члан 14. 
У циљу здравствене заштите стоке на пашњаку пре изласка на испашу потребно је утврдити њихово здравствено 
стање. 
 

Члан 15. 
Чобани су дужни да преводнику стоке ставе звоно како би се знало где се налази стадо на испаши. 

 

II. НАДЗОР И УПРАВНЕ МЕРЕ 

Члан 16. 
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши Општинска управа Чока по овлашћењу начелника.
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Члан 17. 

            Овлашћено лице на основу записника пољочуварске службе или савета месне заједнице ће поднети захтев 
за покретање прекршајног поступка ако утврди да се одредбе ове одлуке не примењују у потпуности или се 
уопште не примењују. 

                    Члан 18. 

За све одредбе које нису предвиђене овом Одлуком примењиваће се Одлука о образовању пољочуварске 
службе на територији општине Чока („Службени лист општине Чока“, број: 15/10) и Одлука о мерама за заштиту 
пољопривредног земљишта од мраза, града, пожара и других елементарних непогода и сузбијање пољске штете 
на теритирији општине Чока („Службени лист општине Чока“, број: 22/12). 

III. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19. 

Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице и одговорно лице у 
правном лицу, а правно лице новчаном казном у износу од 50.000,00 динара ако;  

1. корисник пашњака не израђује уз договор годишњи план искоришћавања и  не достави Општинској управи 
надлежној организацијској јединици за послове пољопривреде; 

2. корисник пашњака не достави Општинској управи, надлежној организацијској јединици за послове 
пољопривреде извештај о реализацији прикупљених и утрошених средстава из претходне године; 

3. корисник пашњака не обавести држаоце стоке о условима и начину коришћења пашњака пре почетка пашног 
периода; 

4. сопственик стоке се не придржава пашног периода и напаса стоку ван пашног периода на пашњацима у 
државној својини; 

5. корисник пашњака не одреди посебну површину за напасање поједине врсте стоке; 
6. сопственик стоке се не придржава расподеле пашњачких површина у току целог пашног периода; 
7. сопственик стоке гони стоку у насељу; 
8. сопственик стоке остави стоку на паши без надзора или чување стоке повери малолетнику или другом 

неспособном лицу које не одговара за штету; 
9. сопственик стоке не закључи заједнички уговор са корисником пашњака о спровођењу радова и мера 

предвиђених у годишњем плану, као ни заједничком сношењу трошкова спровођења тих радова и мера, а ипак 
напаса стоку на пашњаку; 

10. сопственик стоке у случају угинућа грла на испаши не уклони леш по законским прописима и не изврши 
дезинфекцију места где је леш пронађен; 

11. корисник пашњака не примењује у годишњем плану предвиђене техничке и агротехничке мере до висине 
прикупљених средстава; 

12. корисник пашњака не примењује прописане здравствено-хигијенске мере; 
13. сопственик стоке проузрокује пољску штету на пољопривредним имањима; 
14. корисници пашњака и ливада врше мелиоризацију ливада и пашњака без пројеката и одобрења надлежних 

органа; 
15.  сопственик  стоке из друге општине бесправно користи пашњак.  

 
Члан 20. 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Чока”, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина              
Општина Чока                                                                                         Председник   Скупштине општине 
Скупштина општине Чока                                                                                          Олај Тибор, с.р. 
Број: 016-1/2017-V-XV    
Дана: 24.10.2017. године 
Ч о к а   
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115.  
 

На основу члана 32. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број: 
129/07 и 83/14), члана 19. став 1. тачке 3., члана 21. став 1. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени 
гласник РС“ број: 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 и 108/16), члана 3. став 2. и 3. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број: 24/12, 48/15 и 99/15), члана 77. 
Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ број: 3/11), и члана 3. став 1. тачке 2. Одлуке о 
прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Чока („Службени лист општине 
Чока“ број: 14/17)  Скупштина општине Чока, на седници одржаној дана 24.10.2017. године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о отуђењу непокретности у јавној својини општине Чока  

непосредном погодбом 
 

I. 
 

  ОДОБРАВА СЕ отуђење дела непокретности у јавној својини општине Чока, која је је уписана у 
листу непокретности број: 2447, КО Чока, парцела број: 802, изграђено грађевинско земљиште у улици Бориса 
Кидрича, површине од 37 м2 купцу АЛЕКСАНДРУ ВУЈИЋ из Чоке, улица Бориса Кидрича број 12. 
 

II. 
 

  Непокретност се отуђује из јавне својине општине непосредном погодбом, ради легализације 
објекта – породичне стамбене зграде купца, Александра Вујића, која је делом изграђена на јавној површини. 
   Купопродајна цена некретнине не може бити испод тржишне вредности процењене од стране 
овлашћеног органа. 
  Трошкове парцелације, препарцелације и уписа новог власника у јавне књиге сносиће купац.  
 

III. 
 

  Формира се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе у саставу:  
1. Тибор Урбан, председник, 
2. Клара Шлезак, члан, 
3. Ерика Керепеши, члан. 

  Задатак Комисије је да утврди тржишну вредност непокретности и да свој предлог о висини 
купопродајне цене достави Скупштини општине на усвајање.  
 

IV. 
 

  Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“. 
  
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА  ЧОКА 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЧОКА 
Број: 016-1/2017-V-XV             Председник 
 Датум: 24.10.2017. године               Скупштине општине Чока 
Ч  О  К  А                Олај Тибор, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број: 
129/07 и 83/14), члана 19. став 1. тачке 3., члана 21. став 1. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени 
гласник РС“ број: 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 и 108/16), члана 77. Статута општине Чока („Службени лист 
општине Чока“ број: 3/11), и члана 3. став 1. тачке 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у 
јавној својини општине Чока („Службени лист општине Чока“ број: 14/17)  Скупштина општине Чока, на својој 
седници одржаној дана   24.10. 2017. године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању на коришћење Друштву са ограниченом одговорношћу за  

управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица непокретности у 
јавној својини општине Чока 

 
I. 
 

  Даје се на коришћење  Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 
комуналним отпадом „Регионална депонија“ из Суботице, Трг Лазара Нешића број 1, непокретност у јавној 
својини општине Чока која је уписана у листу непокретности број: 2457 КО Чока, парцела број: 3181/1 – остало 
вештачки створено неплодно земљиште са површином од 30 ари и 98 м2. 
 

II. 
 

  Друштвo са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 
депонија“ из Суботице ће непокретност у јавној својини општине Чока из тачке 1. ове Одлуке користити без 
накнаде, као рециклажно двориште, ради обављања своје делатности. 
   

III. 
 

  На основу ове Одлуке закључиће се уговор о давању на коришћење непокретности из тачке 1. ове 
Одлуке са Друштвом са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 
депонија“ из Суботице. 
  Овлашћује се председница општине Чока да са Друштвом са ограниченом одговорношћу за 
управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ из Суботице закључи уговор из става 1. ове 
тачке. 
 

IV. 
 
  Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“.  
   
 
 
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА  ЧОКА 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЧОКА 
Број: 016-1/2017-V-XV                        Председник 
Датум: 24.10.2017. године                        Скупштине општине Чока 
Ч  О  К  А                         Олај Тибор, с.р. 
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117. 
На основу члана 115. став 5. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник 

Р“, бр. 72/09, 20/2014 – одлука УС и 55/2014) и члана 77. став 1. тачка 7) Статута општине Чока („Службени лист 
Општине Чока“, бр. 03/2011 – пречишћени текст),  
Скупштина  општине Чока, на  седници одржаној дана 24.10.2017. године,  доноси  

ОДЛУКУ 
О РАСПОРЕЂИВАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ  ЧОКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се начин и критеријуми распоређивања средстава која се обезбеђују у буџету Општине 
Чока за финансирање делатности националних савета националних мањина који представљају националне 
мањине које у становништву Општине  Чока  достижу најмање 10%  од укупног становништва или националних 
мањина чији је језик у службеној употреби на територији Општине Чока (у даљем тексту: национални савети). 

Члан 2. 

Висина средстава која се обезбеђују за финансирање делатности националних савета одређују се за сваку годину 
Одлуком о буџету општине Чока. 

Члан 3. 

Средства из члана 2. ове одлуке распоређују се националним саветима из члана 1. ове одлуке, сразмерно, према 
броју припадника националне мањине, по последњим објављеним подацима републичког органа за послове 
статистике о попису становништва. 

Члан 4. 

Решење о распореду средстава националним саветима, у складу са овом одлуком, доноси Председник општине. 

Члан 5. 

Одељење надлежно за послове финансија при  Општинској управи општине Чока  преноси средства распоређена 
решењем Председника општине Чока  из члана 4. ове одлуке на рачуне националних савета, на основу уговора 
закљученог између одговарајућег националног савета националне мањине и Општине Чока. 

Члан 6. 

Национални савети су дужни да додељена средства користе наменски, у складу са законом, и да по истеку 
календарске године, до 1. марта наредне године, поднесу надлежном одељењу за друштвене делатности извештај 
о коришћењу додељених средстава. 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине  Чока“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                              Председник  СО Чока 
О П Ш Т И Н А      Ч О К А            Олај Тибор, с.р.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  
Број: 016 -1/2017-V –XV       
Дана: 24.10.2017.године 
Ч О К А
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118. 
На основу  члана  55. става 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС'' 

број, 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), члана 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/2014 - др. Закон и 101/2016) и члана 77. 
става 1. тачка 10. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, број 3/11- пречишћен текст),  

Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана  24.10.2017. године донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ ТРИ  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ У ЧОКИ 

 
I. 
 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора Предшколске установе „Радост“ у Чоки, пре 
истека мандата, и то:  

 
1. Биљана Попов из Чоке – из реда оснивача,  
2. Сузана Штеванов Перишић из Чоке  - из реда Савета родитеља,  
3. Нађ Норберт из Падеја  - из реда Савета родитеља . 

 
II. 
 

Мандат  горе наведеним  члановима  Управног одбора  престаје  даном доношења овог Решења. 

III. 
 

 Ово  Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА                                   Председник СО-е Чока  
О П Ш Т И Н А      Ч О К А                                                  Олај Тибор, с.р.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА              
Број: 016 – 1 /2017 –V- XV.                          
Дана:  24.10.2017. год. 
Ч   О  К   А   
 
 
119. 

 На основу  члана 53., 54.  Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 
број, 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), члана 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/2014 - др. Закон и 101/2016) и члана 77. 
става 1. тачка 10. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, број 3/11- пречишћен текст),  

Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 24.10.2017. године донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ У 

ЧОКИ 
 

I. 
 

ИМЕНУЈУ  СЕ  чланови  Управног одбора ПУ „Радост“  Чока, и то: 
 

1. Михајло Поповић из Санада, ул . Ђуре Јакшића, бр. 2  – из реда оснивача, 
2. Маријана Бандић из Чоке, ул. Жарка Зрењанина бр. 11 - из реда  Савета  родитеља, 
3. Рамона Шомођи  из Чоке, ул. М. Тита бр. 8/а  - из реда  Савета  родитеља. 
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II. 
 

 Мандат  изабраним члановима  Управног одбора  почиње да тече даном доношења овог Решења, а  траје 
до истека мандата органа управљања, тј. до дана 27.12.2020. године. 

III. 
 

 Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“. 
 
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА                                   Председник СО-е Чока  
О П Ш Т И Н А      Ч О К А                                                  Олај Тибор, с.р.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА              
Број: 016 – 1 /2017 –V- XV.                          
Дана:  24.10.2017. год. 
Ч   О  К   А   
 

120. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”   брoj 129/07 и 83/2014 - др. 
Закон), члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/2016 ) и члана 77. став 1. тачка 
22. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока”, број 3/11- Пречишћен текст) 
 Скупштинa општине Чока на својој седници одржаној дана 24.10.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈAВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ЧОКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
I 
 

  ДАЈЕ СЕ САГЛAСНОСТ  на   Измене и допуне  Програма пословања Јавног Комуналног Предузећа 
Чока  за 2017. годину, која је усвојена од стране Надзорног одбора Јавног Комуналног Предузећа Чока на својој 
седници одржаној  дана 12.10.2017.  године. 
  

II 
 

Измене и допуне Програма пословања Јавног Комуналног Предузећа Чока за 2017. годину чини саставни 
део овог закључка. 

 
III 
 

 Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Чока“.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                                  Председник  СО-е Чока 
О П Ш Т И Н А      Ч О К А                                    Олај Тибор, с.р.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  
Број: 016 - 1 /2017 -V –XV       
Дана: 24.10.2017. године 
Ч О К А  
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*** 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

Број 2 
 

Пословно име: Јавно Комунално Предузеће Чока  
Оснивач: Скупштина Општине Чока  
Делатност: 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде  
Матични број: 08148058 
ПИБ: 1014175500 
Седиште: Чока, ул. Палих бораца бр.5 
 
8 Набавка ради ускл. По ЗОП-у 150.000.00 - 150.000.00 100   
9 Уређење фасадаи унутрашњости на 

објектима у јавној својини које користи 
ЈКП Чока 

  500.000.00    

10        
 Укупно: 2.135.000.00 611.780.00 4.350.000.00 227 711  
        
   ѕ     
 Инвестициона улагања из средстава 

БУЏЕТА 
      

Ред. 
Бр. 
1 

Назив објекта, 
опреме, инвестиције 
2 

План 
2016 
3 

Процена 
2016 
4 

План 
2017 
5 

  Индекс 

5/3 5/4 
 1 Мали багер са комплет кашиком   4.198.800,00    
 2 Цистерна за осоку 6,0 м3      999.000,00    
 3 Мали трактор   1.434.000,00    
 4 Једноосовинска трак.приколица 4Т      386.000,00    
 5 Цистерна за пијаћу воду   440.000,00    
 6 Косачице за траву 2 ком.   160.000,00    
 7 Агрегат   250.000,00    
 8 тример   132.200,00    
        
        
  9 Опрема за водовод 4.050.000.00 4.050.000.00  100   
10 Теретна возила ПИЦКАТ 2 ком 3.000.000.00 3.000.000.00  100   
11 Тањирача    850.000.00    478.800.00  056   
12 Посипач соли 1.000.000.00    648.000.00   064   
13 Електро опрема на бунарима 1100.000.00 1.100.000.00  100   
        
        
 Укупна вредност  10.000.000.00 9.276.800.00 8.000.000.00 080 086  
 
У погледу осталих одредби Програм пословања ЈКП Чока за 2017.годину као и измене и допуне истог  остају  
даље неизмењене и на снази. 
 
У Чоки, октобар  2017. године                                   

Председник  надзорног одбора ЈКП Чока                                                                Директор ЈКП ЧОКА  

                 Зорица Илијашев, с.р.                                                                              Вукоман Матовић, с.р. 
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121. 

На основу члана 32.  став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/07,  
83/2014- др. закон и 101/2016 - др. закон ),  члана 48. став 2. и члана 77. став 1. тачка 22. Статута општине Чока 
(,,Службени лист општине Чока“ број  3/11-пречишћен текст) 
 Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана  24.10.2017. године донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
О  ПРИХВАТАЊУ  ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ХЕМИЈСКО – ПРЕХРАМБЕНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ЧОКИ 

ЗА ШКОЛСКУ 2016 / 2017 ГОДИНУ 
 

I 
ПРИХВАТА СЕ  Извештај о раду  Хемијско – прехрамбене средње школе  у Чоки за школску 2016/2017 

годину. 
II 

 Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА                    Председник СO-е Чока                         
О П Ш Т И Н А      Ч О К А                            Олај  Тибор, с.р.      
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА                  
Број: 016 – 1 /2017 –V- XV.                           
Дана: 24.10.2017. год.                                                              
Ч   О  К   А    
 

122. 

На основу члана 32.  став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' број 129/07,  
83/2014- др. закон и 101/2016 - др. закон ) и члана 77. став 1. тачка 22. Статута општине Чока (,,Службени лист 
општине Чока“ број  3/11-пречишћен текст) 
 Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана  24.10.2017. године донела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О  ПРИХВАТАЊУ  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ХЕМИЈСКО – ПРЕХРАМБЕНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У 

ЧОКИ ЗА ШКОЛСКУ 2017 / 2018   ГОДИНУ 
 

I 
ПРИХВАТА СЕ  годишњи План рада  Хемијско – прехрамбене средње школе  у Чоки за школску 2017 / 

2018 годину. 
 

II 
 Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА                    Председник СO-е Чока                         
О П Ш Т И Н А      Ч О К А                            Олај  Тибор, с.р.        
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА                  
Број: 016 – 1 /2017 –V- XV.                           
Дана: 24.10.2017. год.                                                              
Ч   О  К   А    
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123. 

На основу члана 32.  став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/07,  
83/2014- др. закон и 101/2016 - др. закон ),  члана 48. став 2. и члана 77. став 1. тачка 22. Статута општине Чока 
(,,Службени лист општине Чока“ број  3/11-пречишћен текст) 
 Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 24.10.2017. године донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

О  ПРИХВАТАЊУ  ИЗВЕШТАЈA O РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПУ,,РАДОСТ“  ЧОКА 
ЗА РАДНУ  2016 / 2017  ГОДИНУ 

 
I 

ПРИХВАТА СЕ  Извештај o реализацији годишњег Плана рада Предшколске установе ,,Радост“  Чока за 
радну  2016 / 2017 годину. 

 
II 

 Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА                        Председник СO-е Чока                         
О П Ш Т И Н А      Ч О К А                                Олај  Тибор, с.р.       
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА                  
Број: 016 – 1 /2017 –V- XV.                           
Дана: 24.10.2017. год.                                                              
Ч   О  К   А 
    
124. 

На основу члана 32.  став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/07,  
83/2014- др. закон и 101/2016 - др. закон ) и члана 77. став 1. тачка 22. Статута општине Чока (,,Службени лист 
општине Чока“  број  3/11-пречишћен текст) 
 Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана  24.10.2017. године донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
О ПРИХВАТАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА, ДНЕВНОГ  

СМЕШТАЈА, НЕГЕ И ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЗА РАДНУ 2017 / 2018 ГОДИНУ 

I 
ПРИХВАТА СЕ  годишњи План васпитно – образовног рада, дневног  смештаја, неге и друштвене 

исхране деце предшколског узраста Предшколске установе „Радост“ за радну 2017 / 2018 годину. 

II 
 Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА                         Председник СO-е Чока                         
О П Ш Т И Н А      Ч О К А                                 Олај  Тибор , с.р.      
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА                  
Број: 016 – 1 /2017 –V- XV.                           
Дана: 24.10.2017. год.                                                              
Ч   О  К   А  
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125. 

На основу члана 32.  став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/07,  
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон ),  члана 48. став 2. и члана 77. став 1. тачка 22. Статута општине Чока 
(,,Службени лист општине Чока“ број  3/11-пречишћен текст) 
 Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана  24.10.2017. године донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ЧОКА ЗА ШКОЛСКУ 2016 / 2017  
ГОДИНУ 

I 
ПРИХВАТА СЕ  Извештај о раду  О.Ш. ,,Јован Поповић“  Чока за школску 2016 / 2017  годину. 

 
II 

 Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА                        Председник СO-е Чока                         
О П Ш Т И Н А      Ч О К А                                Олај  Тибор, с.р.      
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА                  
Број: 016 – 1 /2017 –V- XV.                           
Дана: 24.10.2017. год.                                                              
Ч   О  К   А    
 

126. 

На основу члана 32.  став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/07,  
83/2014- др. закон и 101/2016 - др. закон ) и члана 77. став 1. тачка 22. Статута општине Чока (,,Службени лист 
општине Чока“ број  3/11 - пречишћен текст) 
 Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана  24.10.2017. године донела је 

З А К Љ У Ч А К 

О ПРИХВАТАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ЧОКА ЗА ШКОЛСКУ 2017 / 
2018  ГОДИНУ 

I 

ПРИХВАТА СЕ  годишњи План рада О.Ш. ,,Јован Поповић“  Чока за школску 2017 / 2018 годину. 
 

II 
 
 Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА                        Председник СO-е Чока                         
О П Ш Т И Н А      Ч О К А                                 Олај  Тибор, с.р.       
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА                  
Број: 016 – 1 /2017 –V- XV.                           
Дана: 24.10.2017. год.                                                              
Ч   О  К   А    
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 

127. 
 

На основу чланa 32. тачка 4З. Законa о локалној самоуправи (" Службени гласник РС " бр.129/07 и 83/14), 
члан 17. тачка 12. и члан 77. тачка 5. Статута општине Чока ( " Службени лист општине Чока " број  3/11 ), на 
основу члана 100. Закона о заштити животне средине ( " Службени гласник РС " бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 
72/09-др. закон, 43/11 – одлука УС и 14/2016) и члана 7. Одлуке о буџетском  фонду  за заштиту животне средине 
општине Чока ( '' Сл. лист општине Чока ''  бр.11/10) и Одлуке о измени одлуке о оснивању буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Чока ( " Сл. лист општине Чока ''  бр.13/12 ),  уз сагласност Министарства 
заштите животне средине Републике Србије број: 401-00-00103/2017-01 од дана 06.10.2017.године Општинско 
веће општине Чока на својој седници одржаној дана 23.10.2017. године донело је следећу 

ОДЛУКУ 
о доношењу Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Чока 

за 2017. Годину 
 

Члан 1. 

Усваја се Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Чока за 2017. 
годину. 

Члан 2. 

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Чока за 2017. годину је 
саставни део ове Одлуке.  

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чока“ . 

 

Република Србија                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина                                                                    Председница Општинског већа 
Општинско веће општине Чока  
Број: VI  016-2/2017-26/8                                                                                             Стана Ђембер, с.р. 
Дана:23.10.2017. године 
ЧОКА 
 
128. 
 

На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине  ( "Сл.гл.РС", бр. 135/04,36/09, 36/09 - 
др.закон,72/09 – др. закон,43/11- одлука УС и 14/2016), члана 7.Одлуке о буџетском  фонду  за заштиту животне 
средине општине Чока ('' Сл. лист општине Чока''  бр.11/10) и Одлуке о измени одлуке о оснивању буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине Чока ("Сл. лист општине Чока''  бр.13/12 ), по добијеној сагласности 
Министарствa заштите животне средине  бр. 401-00-00103/2017-01 од дана 06.10.2017.  године Oпштинско веће 
општине Чока на седници одржаној  23.10.2017.  године донелo је  

 
П Р О Г Р А М 

 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 
ЧОКА ЗА 2017. ГОДИНУ 
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Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Чока ( у даљем 
тексту: Програм ), планирају се приходна и расходна средства за израду и реализацију планова, програма и 
других активности у циљу заштите и унапређења животне средине у општини Чока за 2017. годину.  

I. 
 

    За реализацију Програма планира се приход средстава у изнoсу од   578.300,12 динара и то по следећим 
основама: 
 
 - посебна накнада за заштиту животне средине   150.000,00 динара 
 - пренета средства из буџета општине Чока    428.300,12  динара 

II. 
 

Средства из става  I. oвог програма користиће се за финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законом 
из области заштите животне средине, и то : 
 
1) израда Програма заштите животне средине општине Чока за период  2018 -2023 са акционим плановима: 
                                                                                             износ     :       578.300,12  динара 
 
Програм защтите животне средине општине Чока радиће се у циљу утврђивања тренутног стања животне средине 
у општини, утврђивањa жељеног стања животне средине у периоду од пет година и начина којима се жељено 
стање може постићи.  

III. 
 

Финансирање  или суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у зависности од расположивих 
средстава прикупљених у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл.гл.РС", бр. 135/04,36/09, 36/09 - 
др.закон,72/09 – др. закон,43/11- одлука УС и 14/2016) 

IV. 
 

Извештај о реализацији Програма сачињава  Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за 
грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне  делатности и доставља га 
Скупштини општине Чока на разматрање минимум једном годишње. 
 

V. 
 

Буџетски фонд доставља Министарству извештај о коришћењу средстава остварених по основу Закона о заштити 
животне средине,најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину, односно на захтев  Министарства.  
 

VI. 
 

Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Чока''. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АП ВОЈВОДИНА                                                       Председница  општинског већа Чока 
О П Ш Т И Н А     Ч О К А 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА                                             Стана Ђембер с.р. 
Број: VI  016-2/2017-26/8 
Датум: 23.10.2017. године    
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У складу са чланом 8. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и 
верским заједницама на територији општине Чока број  016-2/2013-11/6 од 29.05.2017. године, Решењем о 
формирању комисије за спровођење поступка расподеле средстава по традиционалним црквама и верским 
заједницама на територији општине Чока број 016-2/2017-13/8-VI од 08.02.2017.године,на основу записника о 
спроведеном поступку и предлогу за расподелу средстава по конкурсу за доделу средстава традиционалним 
црквама и верским заједницама на територији општине Чоке у 2017. години,  Општинско веће општине Чока, на 
седници одржаној дана 23.10.2017. године, доноси  

ОДЛУКУ 
О НАЧИНУ И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА 

И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА БУЏЕТСКУ, ОДНОСНО КАЛЕНДАРСКУ 2017 ГОДИНУ 
 

Након спроведеног јавног конкурса за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама на 
територији општине Чока, Општинско веће је уважило предлог комисије за спровођење поступка расподеле 
средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Чока и донело Одлуку о 
начину и висини расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице за буџетску, односно 
календарску годину следећих програма: 
 

Р.Б
. 

Подносилац пријаве Назив пројекта Вредност 
пројекта 
/РСД 

Тражена 
средства 
/РСД 

Одобрена 
средства 
/РСД 

1. 
 

Српска православна црквена општина 
Остојићево 

Бетонирање стаза на 
православном гробљу 

592.800,00 400.000,00 200.000,00 

2. Римокатоличка жупа „ Свети Јосип“ 
Остојићево 

Санација крова жупног 
уреда 

283.080,00 230.000,00 180.000,00 

3. Римокатоличка жупа „Свети Миховил 
Арканђео“ Јазово 

Обнова електричне 
инсталације у сркви 

192.860,00 180.000,00 150.000,00 

4. Римокатоличка жупа „Снежна Госпа“ 
Падеј 

Замена улазних варата на 
цркви 

205.800,00 180.000,00 150.000,00 

5. Римокатоличка жупа Пресвето Тројство – 
Чока 
 Филијала Свети Венделин - Црна Бара 

Обнова фасаде цркве 293.550,00 150.000,00 50.000,00 

6. Римокатоличка жупа Пресвето Тројство – 
Чока 
Рођења Блажене Девице Марије Санад 

Хидроизолација цркве 658.000,00 330.000,00 170.000,00 

7.  Римокатоличка жупа Пресвето Тројство – 
Чока 
Филијала Свети Илија Банатски 
Моноштор 

Обнова олтара цркве 86.450,00 86.450,00 36.000,00 

8. Римокатоличка жупа Пресвето Тројство – 
Чока 

Рампа на улазу цркве 130.000,00 130.000,00 80.000,00 

9. Хришћанска Адвентистичка црква Округ 
Сента Месна црква Остојићево 

Замена улазних врата и 
изолација задње терасе 
улазних врата 

134.780,00 107.824,00 84.000,00 

10.  Словачка евангелистичка а.в. црквена 
општина Остојићево 

Реновирање парохије 
Словачке евангелистичке 
А.В. Црквене општине  

966.400,00 966.400,00 100.000,00 

11. Српска православна црквена општина 
Чока  

Малтерисање хоризонталног 
венца, профилације на врху 
торња цркве и израда 
св.престола(тзв. централног 
стола у олтару цркве) за 
вршење службе 

440.000,00 440.000,00 200.000,00 

12.  Српска православна црквена општина 
Санад 

Адаптација (санација) зграде 
црквене сале (Богомоље) 

514.230,00 463.000,00 200.000,00 

13.  Српска православна црква Падеј Адаптација фасаде на храму 800.748,00 300.000,00 200.000,00 
 
 

  
УКУПНО: 

 
5.298.698,00 

 
3.963.674,00 

 
1.800.000,0
0 
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О б р а з л о ж е њ е  

Општинско веће формирало је Решењем број 016-2/2017-13/8-VI од 08.02.2017.године, комисију за спровођење 
поступка расподеле средстава по традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Чока  

Дана 19.09.2017. године расписан је од стране комисије Јавни конкурс за финансирање пројеката традиционалним 
црквама и верским заједницама из буџета општине Чока за 2017. годину. 

У року за подношење пријава, односно до дана 29.09.2017. године  пристигло је, благовремено, 13 потпуних 
пријава. 

Чланом 8. став 2. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским 
заједницама на територији општине Чока број  016-2/2013-11/6 од 29.05.2017. године прописано је да Општинско 
веће на основу записника и извештаја  Комисије, доноси Одлуку о начину и висини расподеле средстава за 
традиционалне цркве и верске заједнице за буџетску, односно календарску годину. 

Комисија за спровођење поступка расподеле средстава по традиционалним црквама и верским заједницама на 
територији општине Чока доставила је  записник и извештај о спроведеном поступку и предлог Општинском већу 
Чока за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Чока у 
2017. години. 

На основу свега напред наведеног , а у складу са Чланом 8. став 2. Правилника о начину и поступку доделе 
средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Чока број  016-2/2013-11/6 од 
29.05.2017. године, донета је Одлука као у диспозативу. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке незадовољни учесник конкурса може поднети 
приговор општинском већу у року од 8 дана од дана објављивања на званичном сајту општине и у ,,Службеном 
листу општине Чока“. 

                                                                                                                                       Предсеница општинског већа 

                                                                                                                                                     Стана Ђембер, с.р. 
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На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима (“Слчужбени гласник РС“, 
број 101/2015) члана 45. Закона о локалној самоуправи (“Слчужбени гласник РС“, број 129/2007) и Пословника о 
раду општинског већа општине Чока (“Службени лист општине Чока“, број 13/2008), Општинско веће општине 
Чока, на седници одржаној дана 05.10.2017.године, донело је 
 

П Р О Г Р А М 
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

 МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА У 2017. ГОДИНИ 
 

I. Овим Програмом врши се расподела средстава остварених од накнаде за коришћење минералних 
сировина на територији општине Чока у 2017.години. 

 
II. Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина предвиђена су Одлуком о Буџету  

општине Чока за 2017.годину . 
 
           III. Средства у износу од 443.621,56 динара из тачке II.  овог Програма расподељују се  у области 
унапређења и побољшавања услова живота локалне заједнице, за изградњу инфраструктурних објеката  и то  за 
изградњу коловоза у Санаду улица Арсеније Чарнојевића на катастарским парцелама број 499.545,60 у циљу  
развоја подручја и безбеднијег саобраћаја. 

Извођење радова ће се вршити на основу Пројекта за грађевинску дозволу,  пројекта за извођење и 
издатог Решења о грађевинској дозволи број 351-63/02/2015-III. 

Предрачунска вредност пројекта износи 2.665.625,1360 динара са ПДВ-ом односно 2.221.354,28 динара 
без ПДВ-а. Укупна дужина објекта је 166,30 м, ширина 3,00 м. Износ у висини од 443.621,56 динара ће се 
преусмерити за реализацију наведеног пројекта.  

IV. Извештај о реализацији овог Програма подноси Одељење за привреду, пољопривреду, развој, 
урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности. 

 V.  Програм расподеле средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина на 
територији општине Чока за 2017. годину се сматра донетим када је надлежни орган Аутономне покрајине, 
Секретаријат  за енергетику, грађевинарство и саобраћај дао сагласност. 
 
Програм расподеле средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина на територији општине 
Чока за 2017. годину објавити у "Службеном листу општине Чока". 
 
 

Број сагласности: 143-310-268/2017-03 
Датум: 18.10.2017. године    
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
А. П. ВОЈВОДИНА                                                                                                             ПРЕДСЕДНИЦА 
Општина Чока                                                                                                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Општинско веће  
Број: VI 016-2/2017-24/13                                                                                                     Стана Ђембер, с.р. 
Дана: 05.10.2017.год 
       
 
 
 



 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Тот Золтан,  Секретар СО-е Чока 
ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА:  2.500,00  динара  
На редован рачун Општинске управе општине Чока / Број жиро рачуна: 840 – 745151843 - 03 
Позив на број:  97        47  211 
ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Чока  
АДРЕСА ИЗДАВАЧА: 23320  Чока, Потиска бр. 20 
 
 
Н А П О М Е Н А:  
,,Службени лист општине Чока“ број 18 / 2017  је због техничких разлога објављен на српском језику, док ће 
на мађарском језику бити објављен накнадно“.  

                                                                                                                                          Главни и одговорни уредник 

Број 
Одлуке 

С А Д Р Ж А Ј Страна 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  
110 ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА КОЈА НИСУ У СТАЛНОМ РАДНОМ ОДНОСУ У 

ОПШТИНИ, ОДБОРНИКА И ШЕФОВА ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА 
879 

111 ОДЛУКА О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЉИВАЊУ  ИСКЉУЧИВОГ  ПРАВА  ЗА  
ОБАВЉАЊЕ  ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА  УСЛУГА  НА  КОЈЕ  СЕ  ЗАКОН  О  ЈАВНИМ  НАБАВКАМА  НЕ  
ПРИМЕЊУЈЕ   

881 

112 ОДЛУКА О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 883 
113 ОДЛУКА О  ОДРЕЂИВАЊУ  ПРОСТОРА  НА  КОЈИМА  ЈЕ  ЗАБРАЊЕНО  ЈАВНО ОКУПЉАЊЕНА  

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  ЧОКА 
895 

114 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА И НАЧИНА  КОРИШЋЕЊА ПАШЊАКА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ЧОКА 

897 

115 ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЧОКА НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ 

903 

116 ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ДРУШТВУ СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА 
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЧОКА 

905 

117 ОДЛУКА О РАСПОРЕЂИВАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ  ЧОКА НАЦИОНАЛНИМ 
САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

907 

118 РЕШЕЊЕ О  РАЗРЕШЕЊУ ТРИ  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ У 
ЧОКИ 

909 

119 РЕШЕЊЕ О  ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ У 
ЧОКИ 

909 

120 ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈAВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ЧОКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

911 

 ***ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА ЗА 2017. 
ГОДИНУ Број 2 

913 

121 ЗАКЉУЧАК О  ПРИХВАТАЊУ  ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ХЕМИЈСКО – ПРЕХРАМБЕНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У 
ЧОКИ ЗА ШКОЛСКУ 2016 / 2017 ГОДИНУ 

915 

122 ЗАКЉУЧАК О  ПРИХВАТАЊУ  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ХЕМИЈСКО – ПРЕХРАМБЕНЕ СРЕДЊЕ 
ШКОЛЕ У ЧОКИ ЗА ШКОЛСКУ 2017 / 2018   ГОДИНУ 

915 

123 ЗАКЉУЧАК О  ПРИХВАТАЊУ  ИЗВЕШТАЈA O РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПУ,,РАДОСТ“  
ЧОКА ЗА РАДНУ  2016 / 2017  ГОДИНУ 

917 

124 ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА, ДНЕВНОГ  
СМЕШТАЈА, НЕГЕ И ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЗА РАДНУ 2017 / 2018 ГОДИНУ 

917 

125 ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ЧОКА ЗА ШКОЛСКУ 2016 / 
2017  ГОДИНУ 

919 

126 ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ЧОКА ЗА ШКОЛСКУ 
2017 / 2018  ГОДИНУ 

919 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА  

127 ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

921 

128 ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

921 

129 ОДЛУКА О НАЧИНУ И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА БУЏЕТСКУ, ОДНОСНО КАЛЕНДАРСКУ 2017 ГОДИНУ 

925 

130 ПРОГРАМ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА У 2017. ГОДИНИ 

929 
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