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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
27.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Р",
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 9. став
5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана
77. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, бр 3/11) Скупштина општине Чока, по прибављеном
мишљењу Комисије за планове број 351-45/02/2018-III , на седници одржаној 16.03.2018 . године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II A РЕДА бр. 105, НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА, ДЕОНИЦА МОСТ НА ТИСИ - РАСКРСНИЦА СА ДП бр. 13
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације трасе државног пута II A реда бр. 105, на територији општине
Чока, деоница мост на Тиси – раскрсница са ДП бр. 13 (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а коначна граница обухвата Плана ће се дефинисати
Нацртом плана.
Почетна тачка описа оквирне границе обухвата Плана детаљне регулације државног пута IIA реда бр.105
територији општине Чока, деоница мост на Тиси – раскрсница са ДП бр.13 се налази на граници катастарских
општина Чока и Сента на одстојању од око 180 м северно од тромеђе катастарских парцела 2888 и 2899 (река
Тиса) и границе катастарских општина Чока и Сента.
Од тромеђе граница у правцу истока пресеца катастарску парцелу 2888 (река Тиса) до тромеђе реке Тисе и
катастарских парцела 2889 и 2887, прати северну међу катастарске парцеле 2887, пресеца насип, катастарска
парцела 2834 и атарски пут, катастарска парцела 2855/1 и наставља у правцу југа и пратећи источну међу
атарског пута долази до тромеђе железничке пруге, катастарска парцела 2773, атарског пута, катастарска парцела
2885/2 и 2858/1.
Од тромеђе граница наставља у правцу истока и прати северну међу атарског пута и северну међу катастарских
парцела 2854 и 2802 до тромеђе државног пута IIA реда бр.105, катастарска парцела 2936, мења правац ка
североистоку и прати западну међу државног пута до тромеђе државног пута, атарског пута, катастарска парцела
2797/2 и катастарске парцеле 2796/2.
Од тромеђе граница у правцу североистока обухвата катастарске парцеле 3796/2 и 2795/3 и даље ка истоку прати
северну међу пута, катастарска парцела 2936 до тромеђе пута, катастарска парцела 2936, атарског пута,
катастарска парцела 2789 и катастарске парцеле 2788, скреће ка југоистоку и пресецајући пут долази до тромеђе
пута, катастарска парцела 2936, атарског пута, катастарска парцела 2950 и катастарске парцеле 2951/1.
Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу атарског пута до државног пута IIA реда бр.105,
катастарска парцела 4272/1, наставља у правцу југоистока и прати северну међу државног пута до тромеђе
државног пута, железничке пруге, катастарска парцела 2671 и катастарске парцеле 2705.
Од тромеђе граница у правцу истока пресеца железничку пругу и даље прати северну међу државног пута IIA
реда бр.105, катастарска парцела 4273 и у правцу севера прати западну међу катастарске парцеле 3080 и долази до
тромеђе улице Потиске, катастарске парцеле 470/1 и 470/3 и катастарске парцеле 471.
Од тромеђе граница у правцу истока пресеца улицу, скреће ка југу и прати њену источну међу катастарских
парцела 469 и 3084/1 до четворомеђе катастарских парцела 3084/1, 3086/2, 3086/3 и 3084/2, мења правац ка
западу, прати јужну међу катастарских парцела 3084/1, 3082/1 (државни пут Iб реда, бр.13), 3079/1 и долази до
четворомеђе атарског пута, катастарска парцела 2984 и катастарских парцела 3079/1, 3079/2 и 2983.
Од четворомеђе граница у правцу севера прати западну међу катастарске парцеле 3079/1, мења правац ка западу и
прати јужну међу државног пута IIA реда бр.105, катастарска парцела 4273 до тромеђе државног пута и
катастарских парцела 2980 и 2981/1, наставља ка западу пратећи северну међу катастарских парцела 2981/1,
2972/3, 2969/1, 2955/1, 2955/2 и 2969/2 долази до тромеђе путева, катастарске парцеле 2968 и 2945/1.
Од тромеђе граница у правцу севера пресеца пут, катастарска парцела 2945/1 и прати источну међу пута,
катастарска парцела 2950/2 до тромеђе канала, катастарска парцела 2948, пута, катастарска парцела 2950/2 и
катастарске парцеле 2951/2.
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Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада и прати северну међу канала, катастарске парцеле 2948/1 и
2947/1 до тромеђе канала, катастарска парцела 2947/1 и катастарских парцела 2946/1 и 2946/2, мења правац ка
југозападу, прати јужну међу катастарске парцеле 2946/1 и источном међом атарског пута, катастарска парцела
2944 долази до тромеђе атарских путева, катастарске парцеле 2945 и 2943 и катастарске парцеле 2956.
Од тромеђе граница у правцу југозапада прати јужну међу атарских путева, катастарске парцеле 2945, 2939, 2933
и 2920/1 до тромеђе атарског пута, катастарска парцела 2920/1, насипа, катастарска парцела 2919/2 и катастарске
парцеле 2919/1.
Од тромеђе граница у правцу севера прати источну међу катастарских парцела 2920/1, 2921/1 и 2922/1 до
четворомеђе катастарских парцела 2922/1, 2922/2, 2921/1 и 2921/2, мења правац ка западу, пресеца насип пратећи
северну међу катастарских парцела 2922/2 и 2911 долази до тромеђе катастарских парцела 2911, 2897 и 2901.
Од тромеђе граница пресеца реку Тису и северном међом катастарске парцеле 2900 (река Тиса) долази до границе
катастарских општина Чока и Сента, скреће ка северу и пратећи границу катастарских општина долази до почетне
тачке описа оквирне границе обухвата Плана.
Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Чока.
Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 80,43 hа.
Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су планским документом вишег реда - Просторним планом
подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда
бр. 24 Суботица-Зрењанин-Ковин („Службени лист АПВ“, 19/17).За предметни обухват важе и планови:План
генералне регулације насеља Чока (Службени лист општине Чока бр.15/2014) и ПДР пословно-производне зоне,
по моделу „Техно парка“ насеља Чока-Сента (Службени лист општине Чока 2/2010).
За израду Плана потребне суподлоге: катастарско-топографски план у размери 1:1000.
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана засниваће се на принципима
рационалне организације и уређења простора, у складу са природним и створеним вредностима (условима).
Члан 5.
Визија и циљ доношења плана је стварање планског основа за изградњу дела трасе државног пута, као и
дефинисање правила уређења и грађења на предметном подручју.
Члан 6.
Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите подручја обухвата Плана подразумева оптимално
коришћење постојећих потенцијала/ограничења подручја, у складу са новим захтевима и потребама корисника
простора.
Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Плана чиниће саобраћајна
инфраструктура (саобраћајница и бициклистичка стаза), саобраћајне површине и објекти, као и остале
инфраструктурне мреже и објекти са којима се укршта планирана траса државног пута.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 6 (шест) месеци, од дана достављања Обрађивачу Плана Извештаја о
изршеном раном јавном увиду, прибављања адекватних ажурних подлога и прибављања услова од надлежних
органа и организација, као и студије оправданости са одговарајућом техничком документацијом.
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Члан 8.
Средства за израду Плана обезбеђујусе из буџета општине Чока и са других нивоа власти.
Оквирна финансијска средства потребна за израду Плана износе 2.700.000,00динара.
Члан 9.
Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.
Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде плана општина Чока - Оделење за привреду, пољопривреду, развој,
урбанизам за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено-комуналну делатност
организоваће упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој
просторне целине, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у
електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца
плана и траје 15 дана од дана објављивања.
Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли и излаже се на јавни
увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје
30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, о
начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге
информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
трасе државног пута II A реда бр. 105, на територији општине Чока, деоница мост на Тиси – раскрсница са ДП бр.
13 на животну средину, које је донело Оделење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам за грађевинске
послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено-комуналну делатности, Општинскe управе општине
Чока, под редним бројем 501-9/02/2018-III, од дана 26.02.2018. године.
Члан 13.
План ће бити сачињен у 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири) примерка у дигиталном облику, од чега ће
један примерак потписаног Плана у аналогном облику и један примерак Плана у дигиталном облику чувати у
својој архиви Обрађивач, а преостали примерци ће се чувати у органима Општине.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА
ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1 /2018 – V- XXII
Дана: 16.03.2018. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Oлај Тибор, с.р.

„Службени лист општине Чока“ брoj 4.

страна 88.

16.03.2018.

„Службени лист општине Чока“ брoj 4.

страна 89.

16.03.2018.

28.

На основу чланa 20. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број: 129/07,
83/14 и 101/16), члана 3. став 1. тачка 10. и члана 4. став 1. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, број: 88/11 и 104/16), на основу члана 61. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број:
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), члана 123. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“, број: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14 96/15 и 9/16), члана 39. став 3. Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС“ број: 65/13, 13/16 и 98/16) члана 17. став 1. тачка 13. Статута општине Чока („Службени
лист општине Чока“, број: 3/11 – пречишћени текс) Скупштина општине Чока на седници одржаној дана
16.03.2018. године донела је
О Д Л У К У
О ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЧОКА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се правни положај општинских и некатегорисаних путева и улица на територији
општине Чока (у даљем тексту: путеви општине), услови и начин управљања, заштите и одржавања, извори и
начин финансирања, посебни услови за изградњу и реконструкцију путева општине и инспекцијски надзор на
путевима општине.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
1) "пут" јесте изграђена, односно утврђена површина коју као саобраћајну површину могу да користе сви или
одређени учесници у саобраћају, под условима одређеним законом и другим прописима;
2) "јавни пут" јесте пут који испуњава прописане критеријуме за категоризацију од стране надлежног органа;
3) "општински пут" јесте јавни пут који саобраћајно повезује територију општине, као и територију општине са
мрежом државних путева;
4) "саобраћајна површина" јесте посебно уређена површина за одвијање свих или одређених видова саобраћаја
или мировање возила;
5) "некатегорисани пут" јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју разних корисника, коју
надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисани
пут;
6) "насеље" јесте изграђени функционално обједињен простор на коме су обезбеђени услови за живот и рад и за
задовољавање заједничких потреба становника, чије се границе утврђују просторним, односно урбанистичким
планом општине и означавају прописаним саобраћајним знаком на јавном путу;
7) "пут ван насеља" јесте део пута општине ван граница насеља;
8) "пут у насељу" јесте део пута општине унутар граница насеља чије се карактеристике утврђују просторним,
односно урбанистичким планом општине;
9) "улица" јесте јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља;
10) "евиденција јавних путева" јесте прописана садржина саобраћајно-техничких података и поступак
прикупљања, односно обнављања тих података о јавним путевима;
11) "коловозна конструкција" јесте систем који служи да прими механичка дејства возила и пренесе их на доњи
строј јавног пута, да омогући безбедно, несметано и економично кретање возила, бицикала и пешака. Завршни
слој коловозне конструкције је коловозни застор;
12) "коловоз" јесте изграђена површина јавног пута по којој се одвија саобраћај и чине га саобраћајне траке
(возне, додатне, ивичне, зауставне и сл.) за кретање, односно мировање возила;
13) "банкина" јесте елемент јавног пута у насипу који обезбеђује бочну стабилност коловозне конструкције и
служи за постављање саобраћајне сигнализације и опреме пута;
14) "ригола" јесте елемент јавног пута у усеку за прихватање и контролисано вођење површинских вода који
обезбеђује стабилност коловозне конструкције;
15) "заштитни појас" јесте површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну, чија је ширина одређена
овим законом и служи за заштиту пута општине и саобраћаја на њему
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16) "саобраћајна сигнализација" обухвата средства и уређаје за праћење, контролу, регулисање и вођење
саобраћајних токова (саобраћајни знакови на путевима);
17) "одржавање пута" јесте извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и
чува употребна вредност путева општине, у стању које је било у тренутку изградње, односно реконструкције;
18) "заштита пута" јесте забрана или ограничавање интервенција на путевима општине, заштитном појасу и
појасу контролисане изградње, прописаних законом;
19) "класификација путева" јесте подела општинских и некатегорисаних путева и улица на основу прописаних
критеријума;
20) „путеви општине“ су улице, општински и некатегорисани путеви на територији општине Чока, чије уређење
спада у надлежност општине.
Члан 3.
Према значају саобраћајног повезивања јавни путеви се деле на:
1) општинске путеве (саобраћајно повезују територију општине, као и територију општине са мрежом
државних путева), и
2) улице (саобраћајно повезују делове насеља).
Јавни путеви из претходног става овог члана и некатегорисани путеви чине мрежу путева општине Чока.
Члан 4.
Категоризација мреже путева се врши према следећим критеријумима:
1) локални путеви - су путеви ван насеља који повезују два насеља на територији општине Чока, повезују
насеље са територијом суседних општина односно повезују насеље са мрежом државних путева, као и
делови улица у продужетку тих путева;
2) улице – су путеви у насељу;
- главне улице – су улице од посебног значаја за одвијање саобраћаја;
- споредне улице – су улице од мањег значај за одвијање саобраћаја у насељу;
3) некатегирисани путеви – су путеви ван насеља, који не спадају у категорију локалних путева (атарски
путеви и др.).
Члан 5.
На основу критеријума из претходног члана Скупштина општине Чока доноси акт о категоризацији
општинских путева и улица.
Члан 6.
Јавни пут у насељу одређује се просторним и урбанистичким планом.
Коловозна конструкција улица које су истовремено делови државних или општинских путева који пролазе
кроз насеља и саобраћајна сигнализација, осим светлосних саобраћајних знакова, сматрају се деловима тих
путева.
Правац, односно промену правца државног пута, који пролази кроз насеље, одређује скупштина општине.
II. УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ
Члан 7.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Управљањем путевима општине се подразумева:
коришћење путева општине;
заштита путева општине;
вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији путева општине;
планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева општине;
организовање и обављање стручних послова на реконструкцији, одржавању и заштити путева општине;
уступање радова на одржавању, заштити и развоју путева општине;
организовање стручног надзора над реконструкцијом, одржавањем и заштитом путева општине;
означавање путева општине;
вођење евиденције о путевима општине и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве

„Службени лист општине Чока“ брoj 4.

страна 91.

16.03.2018.

Управљање путевима општине је делатност од општег интереса.
Делатност управљања путевима општине обавља Општинска управа општине Чока под условима и на
начин утврђен Законом о јавним путевима и законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса.
Општинска управа доноси Годишњи програм радова на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији
путева општине, уз сагласност Скупштине општине Чока.
Члан 9.
Општинска управа је дужна да означава и води евиденцију о путевима општине и о саобраћајно –
техничким и другим подацима за те путеве према прописима надлежног Министарства за послове саобраћаја.
Општинска управа је дужна да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту путева
општине и да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.
III. ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 10.
Финансирање изградње, реконструкције, управљања, одржавања, заштите и развоја путева општине
обезбеђује се из:
1) накнада за употребу путева општине;
2) буџета општине Чока;
3) буџета Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине;
4) финансијских кредита;
5) улагања домаћих и страних лица и
6) других извора у складу са законом.
Члан 11.
За употребу путева општине плаћају се следеће накнаде:
1) накнада за ванредни превоз;
2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно и звучно обавештење или
оглашавање на путу, односно на другом земљишту које користи или које је у својини општине, у складу са
прописима;
3) накнада за закуп делова земљишног појаса пута;
4) накнада за закуп другог земљишта које користи или које је у својини општине;
5) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на
путу општине;
6) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ путу општине.
Висину накнаде за употребу путева општине утврђује Скупштина општине Чока.
Средства од наплаћене накнаде из става 1. овог члана за употребу путева општине приход су буџета
општине Чока.
Средства од наплаћене накнаде за употребу путева општине користе се за изградњу, реконструкцију,
одржавању и заштити путева општине, као и за трошкове коришћења и отплату кредита за наведене намене.
IV. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА ОПШТИНЕ
Члан 12.
Одржавање путева општине обухвата радове којима се обезбеђује несметан и безбедан саобраћај возила и
кретање пешака и чува употребна и реална вредност путева општине и путних објеката.
Одржавање путева општине обухвата радове на њиховом редовном одржавању, периодичном одржавању
и ургентном одржавању.
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Члан 13.
Радови на редовном одржавању путева општине јесу:
1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;
2) местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута;
3) чишћење коловоза, тротоара и уређење ивичњака, чишћење коловоза у границама путног земљишта,
односно заштитног појаса где се ради о ерозивном терену;
4) уређење банкина, кошење траве и одржавање зелених површина на земљишном појасу пута;
5) заштита косина и насипа, усека и засека;
6) чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута;
7) постављање, замењивање, допуњивање, обнављање, чишћење и поправка саобраћајне сигнализације;
8) постављање, замењивање, допуњивање, обнављање, чишћење и поправка објеката и опреме путева, и
објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине;
9) одржавање и обнављање засада у земљишном појасу, на косинама усека, засека и насипа, озелењавање
истих травом, украсним шибљем и другим растињем тако да се не омета прегледност на путу;
10) чишћење снега и леда са коловоза и стајалишта и други радови на зимском одржавању путева општине.
Члан 14.
Радови на периодичном одржавању путева општине обухватају: ојачање коловозне конструкције,
рехабилитацију и појачано одржавања путева општине.
Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:
1) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;
2) обрада површине коловозног застора или заптивање;
3) наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости;
4) корекција облика постојећег застора или коловоза.
Радови на рехабилитацији пута јесу нарочито:
1) селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена попречних нагиба
коловоза на путу, односно његовом делу;
2) замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених
секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и
вијадуктима;
3) обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака, подвожњака и
вијадуката;
4) замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду;
5) постављање нове саобраћајне сигнализације на путу, односно његовом делу.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Радови на појачаном одржавању пута општине (побољшање пута), јесу нарочито:
ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина;
проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената трупа пута на краћим деловима пута;
проширење раскрсница у нивоу;
санирање клизишта и одрона;
санација и израда потпорних, обложних и порталних зидова;
замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са пута општине и путног објекта;
постављање нове опреме пута и нових објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине на путу,
односно његовом делу.
Члан 15.

Радови на периодичном одржавању путева из претходног члана ове одлуке изводе се према техничкој
документацији која се израђује у складу са Законом о јавним путевима, Законом о планирању и изградњи,
техничким прописима и стандардима и која садржи: општи део, пројектни задатак, технички опис, ситуациони
план, уздужни профил, попречне профиле, детаље потребне за извођење радова, пројекат саобраћајне
сигнализације и опреме, опис радова са предмером и предрачуном, пројекат регулисања саобраћаја за време
извођења радова и техничку контролу техничке документације.
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Техничку документацију пре почетка извођења радова на ојачању, рехабилитацији и појачаном
одржавању путева општине оверава Општинска управа одељење надлежано за послове саобраћаја. Овера престаје
да важи ако се радови не започну у року од годину дана од дана извршене овере.
Општинска управа одељење надлежно за послове саобраћаја, образује комисију за технички преглед
изведених радова на периодичном одржавању путева општине и издаје акт о пријему тих радова.
Члан 16.
Радови на ургентном одржавању путева општине обухватају радове условљене елементарним непогодама
и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја.
О ургентном одржавању из става 1. овог члана стара се Општинска управа, одељење надлежно за послове
саобраћаја.
Члан 17.
Одржавање некатегорисаних путева обухвата постављање шљунчаног, односно туцаничког застора,
нивелисање, равнање.
О одржавању из става 1. овог члана стара се Општинска управа, одељење надлежно за послове саобраћаја.
Члан 18.
Извођач радова на одржавању путева општине треба да обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очување
употребне вредности пута.
Члан 19.
Општина сноси сразмеран део трошкова за одржавање државног пута у насељу, ако је за потребе насеља
пут изграђен са ширим коловозом него ван насеља.
Управљач путева општине одржава додатне елементе, објекте и опрему државног пута који су изграђени
за потребе насеља.
Члан 20.
Раскопавање путева општине и других јавних површина су радови у вези са постављањем нових,
мењањем, премештањем или уклањањем постојећих подземних или надземних инсталација, објеката, постројења
и уређаја, главних и помоћних водова јавне комуналне или друге мреже и радови везани за прикључење или
искључење појединих објеката на јавну комуналну и другу мрежу.
Раскопавање путева општине и других јавних површина може се вршити само на основу одобрења које
издаје Општинска управа.
Захтев за издавање одобрења из претходног става овог члана подноси инвеститор односно извођач уз
писану сагласност инвеститора, најкасније осам дана пре почетка извођења радова.
Члан 21.
Пре отпочињања радова на раскопавању извођач радова је дужан да постави привремену саобраћајну
сигнализацију и обезбеди место на коме се изводе радови и исту одржава током извођења радова, а након
завршетка радова, односно враћања пута или друге јавне површине у првобитно стање, исту уклони.
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V. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
ПУТЕВА ОПШТИНЕ
Члан 22.
Изградња и реконструкција путева општине се врши у складу са законом којим се уређује планирање и
изградња и у складу са Законом о јавним путевима.
Члан 23.
Одредбе Закона о јавним путевима, којима се уређује изградња јавних путева примењују се и на
реконструкцију путева општине.
Реконструкцијом путева општине у смислу ове одлуке сматрају се радови на постојећем путу, његовом
делу и путном објекту, којима се мењају положај трасе пута у појасу његовог основног правца, конструктивни
елементи, носивост, стабилност или проширује коловоз новим саобраћајним и зауставним тракама.
Употребну дозволу за путеве општине издаје Општинска управа, одељење надлежно за послове
грађевинарства и саобраћаја.
Члан 24.
Пројектовање путева општине, изградња, односно реконструкција путева и коришћење материјала врши
се применом техничких прописа и стандарда за ту врсту објеката, односно материјала.
Путеви општине морају да се планирају, пројектују и граде тако да се планска и техничка решења ускладе
са најновијим знањима технике пројектовања и изградње јавних путева, са захтевима безбедности саобраћаја, са
економским начелима и мерилима за оцену оправданости њихове изградње и са прописима о заштити животне
средине, тако да штетни утицаји на средину због очекиваног саобраћаја буду што мањи.
Члан 25.
Ванредни превоз је превоз возилом које само или са теретом премашује прописима дозвољено осовинско
оптерћење, укупну масу, ширину, дужини или висину.
Ванредни превоз може се обављати на локалним путевима на основу посебне дозволе коју издаје
Општинска управа одељење надлежно за послове саобраћаја.
Ванредни превоз може да се обавља на локалном путу без издате дозволе, ако се тај превоз обавља ради
интервенције приликом елементарних и других непогода, као и за потребе одбране земље.
VI. НАДЗОР
Члан 26.
Надзор над извршавањем одредаба ове одлуке обавља Општинска управа, одељење надлежно за
инспекцијске послове.
Члан 27.
Комунални инспектор врши инспекцијски надзор над извршењем ове одлуке и то нарочито у погледу:
1) стања путева општине, правилног одржавања истих, по техничким и другим прописима којима се
осигурава способност пута за безбедан и несметан саобраћај,
2) услова саобраћаја на путевима општине;
3) мера заштите путева општине.
Члан 28.

Комунални инспектор има право и дужност да проверава:
1. да ли надзирани субјекат поседује услов и сагласност за изградњу, односно реконструкцију прикључка на
путевима општине,
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2. да ли надзирани субјекат поседује услов и сагласност за грађење, односно постављање водовода, канализације,
гасовода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова инсталација и сл. на путевима
општине или у заштитном појасу путевима општине,
3. да ли надзирани субјекат поседује сагласност за одржавање спортских и других манифестација на путевима
општине,
4. да ли надзирани субјекат поседује посебну дозволу за обављање ванредног превоза на путевима општине,
5.да ли надзирени субјекат поседује одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за
сликовно и звучно обавештење или оглашавање на путу, односно на другом земљишту које користи или које је у
својини општине,
6. да ли надзирени субјекат поседује сагласност за отклањање оштећења, односно квара објеката, постројења,
уређаја, инсталација или водова уграђених у путевима општине којим се не оштећује пут општине или не
урожава безбедност саобраћаја,
7. да ли надзирани субјекат поседује сагласност за измену саобраћајних површина пратећи садржаја путева
општине,
8. да ли се ограде, дрвеће и засади поред путева општине подижу тако да не ометају прегледност пута и не
угрожавају безбедност саобраћаја,
9. да ли се остављањем грађевинског и другог материјала поред путевима општине умањује прегледност пута,
10. да ли је ималац возила, односно терета уклонио са трупа пута општине, возило које се онеспособило за даљу
вожњу или терет који је пао са возила, у року од два часа од тренутка онеспособљавања возила, односно падања
терета,
11. да ли је извођач радова пре отпочињања радова на раскопавању поставио привремену саобраћајну
сигнализацију и обезбедио место на коме се изводе радови и исту одржавао током извођења радова, а након
завршетка радова, односно враћања пута, односно друге јавне површине у првобитно стање, исту уклонио,
12. да ли је инвеститор односно изводач радова вратио у првобитно стање пут општине и друге јавне површине,
саобраћајну сигнализацију и опрему, оштећених приликом изводења радова на путу.
Члан 29.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да:
1. наложи обуставу радова на путевима општине до прибављања сагласности услова и сагласности за изградњу,
односно реконструкцију прикључка на пут,
2. наложи обуставу радова до прибављања сагласности за градење, односно постављање водовода, канализације,
гасовода и других слицних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл.
на путевима општине,
3. наложи обуставу радова до прибављања услова и сагласности за грађење, односно постављање водовода,
канализације, гасовода и других слицних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација,
постројења и сл. у заститном појасу пута општине,
4. наложи обуставу одржавања спортских или других манифестација на путевима општине,
5. наложи обуставу обављања ванредног превоза на путевима општине до прибављања посебне дозволе за
обављање ванредног превоза на путу,
6. наложи прибављање одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или
звучно обавештавање или оглашавање на путевима општине, односно поред тог пута (билборди, наменске
огласне табле и рекламне табле на стубовима јавне расвете и сл),
8. наложи надзираном субјекру прибављање сагласности за отклањање оштећења, односно квара објеката,
постројења, уређаја, инсталација или водова уграђених у путевима општине којим се не оштећује пут или не
угрожава безбедност саобраћаја,
9. наложи рушење односно уклањање ограде, да контролише да се дрвеће и засади поред путева општине подижу
тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја,
10. наложи уклањање грађевинског и другог материјала остављеног поред пута општине,
11. наложи лицу које обавља ванредни превоз на путевима општине прибављање посебне дозволе издате од
Општинске управе,
12. наложи имаоцу возила, односно терета да уклони са земљишног појаса пута општине возило које се
онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са возила одмах у року од 12 часова од тренутка
онеспособљавања возила, односно падања терета,
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13. наложи изводачу радова на раскопавању да постави привремену саобраћајну сигнализацију и обезбеди место
на коме се изводе радови и исту одржава током извођења радова, а након завршетка радова, односно враћања
пута општине, односно друге јавне површине у првобитно стање, исту уклони,
14. наложи инвеститору односно извођачу радова да врати у првобитно стање пут и друге јавне површине,
саобраћајну сигнализацију и опрему, оштећених приликом извођења радова на путевима општине,
15. подноси захтев за покретање прекршајног поступка,
16. издаје прекршајни налог због повреде одредаба ове одлуке у складу са казненим одредбама.
Жалба не одлаже извршење решења у случају искључења из саобраћаја возила који неовлашћено обавља
ванредни превоз, забране или обуставе радова односно саобраћаја, када би даљем извођењем радова односно
обављања саобраћаја дошло до угрожавања живота људи или имовине веће вредности.
Члан 30.
Ако је општински пут или објекат на путу у таквом стању да се на њему не може вршити безбедан
саобраћај, комунални инспектор предложиће управљачу да се одмах предузму мере обезбеђења.
Члан 31.
Против решења комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу општине Чока.
VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1) не одржава путеве општине, путних објеката и опреме у складу са чланом 13. и 14. ове одлуке и
Годишњим програмом радова на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији путева општине;
2) радове на ојачању, рехабилитацији и појачаном одржавању изводи без техничке документације (члан 15.
став 1. ове одлуке);
3) при извођењу радова на одржавању путева општине не обезбеди очување употребне вредности пута (члан
18. ове одлуке);
4) не одржава додатне елементе, објекте и опрему државног пута који су изграђени за потребе насеља (члан
19. став 2. ове одлуке);
5) раскопавање путева општине и других јавних површина врши без одобрења и без прописаног обезбеђења
(члан 20. став 2. и члана 21. ове одлуке)
6) неизвршавање решења комуналног инспектора којим се обустављају радови или обуставља саобраћај, у
случајевима када жалба не одлаже извршење решења (члан 29. став 2. ове одлуке).
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу односно физичко лице
новчаном казном од 5.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 30.000,00 динара.
Члан 33.
Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1) радове на ојачању, рехабилитацији и појачаном одржавању изводи на основу техничке документације која
не садржи прописане елементе (члан 15. став 1. ове одлуке);
2) пре почетка извођења радова на ојачању, рехабилитацији и појачаном одржавању јавног пута не овери
техничку документацију код надлежног органа (члан 15. став 2. ове одлуке);
3) при извођењу радова на одржавању јавног пута не обезбеди несметан и безбедан саобраћај (члан 18. ове
одлуке);
4) неизвршавање решења комуналног инспектора којим се наређује отклањање недостатка на путевима
општине са утврђеним роковима извршења, када жалба одлаже извршење (члан 29. став 3. ове одлуке).
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу односно физичко лице новчаном
казном од 3.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000,00 динара.
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VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Одредбе Закона о јавним путевима у погледу заштите јавних путева непосредно се примењује у заштити
путне мреже општине Чока.
Члан 35.
Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“, а ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА
ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1 /2018 – V- XXII
Дана: 16.03.2018. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Oлај Тибор, с.р.

29.
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 58. 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 - пречишћени текст) Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 16.03.2018. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели добити Јавног Комуналног Предузећа Чока под
бројем: 915, коју је донео Надзорни одбор ЈКП Чока на седници одржаној дана 23.06.2017. године.
Члан 2.
Овај Закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА
ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2018-V- XXII
Дана: 16.03.2018. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Олај Тибор , с.р.
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30.

На основу члана 77. став 1. тачка 22. и члана 126. став 1. тачка 7. Статута општине Чока ( ,,Службени лист
општине Чока” број 3/11-пречишћени текст) и члана 2. став 1. тачка 7. Одлуке о Општинској управи општине
Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 16/2010, 14/2013, 4/2015, 16/2016, 23/2016 и 13/2017)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 16.03.2018. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА
2017. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Општинске управе општине Чока за 2017. годину број
031-17/2018-2018- II/3 од 14.02.2018. године.
II
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Чока“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА
ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1 /2018 – V- XXII
Дана: 16.03.2018. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Oлај Тибор, с.р.

31.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС” број 129/07
и 83/2014- ), члана 48. став 2. и члана 77. став 1. тачка 22. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине
Чока'' број 3/11-пречишћени текст)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 16.03.2018. године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
КУЛТУРНО - ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ,,ЧОКА“ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и финансијски Извештај Културно-образовног центра
Чока за 2017. годину, који је усвојен од стране Управног одбора Културно-образовног центра Чока на седници
одржаној дана 22.02.2018. године под бројем 99/1-4-42.
II
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА
ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1 /2018 – V- XXII
Дана: 16.03.2018. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Oлај Тибор, с.р.
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32.

На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014- др. Закон) , и члана 77. став 1. тачка 22) Статута општине Чока („Службени лист општине
Чока“, број 3/2011-пречишћен текст),
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 16.03.2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА КУЛТУРНО – ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА
„ЧОКА“ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм рада Културно – oбразовног центра „Чока“ за 2018.
годину, који је усвојен од стране Управног одбора Културно – oбразовног центра „Чока“ на седници одржаној
дана 08.03.2018. године под бојем 120/1-4-54.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА
ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2018-V-XXII
Дана: 16.03.2018. године
ЧОКА

Председник СО-е Чокa
Олај Тибор, с.р.

33.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07
и 83/2014 ), члана 48. став 2. и члана 77. став 1. тачка 22. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока''
број 3/11-пречишћени текст) Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 16.03.2018. године
донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ
ЧОКА ЗА 2017. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Центра за социјални рад за општину Чока за 2017. годину,
који је усвојен од стране Управног одбора Центра за социјални рад за општину Чока на седници одржаној дана
05.03.2018. године под бојем 87-3/2018.
II
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Чока”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА
ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1 /2018 –V-XXII
Дана: 16.03.2018. год.
Ч О К А

Председник СО-е Чока
Олај Тибор, с.р.
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34.

На основу члана 123. Закон о социјалној заштити ( ,,Службени гласник РС“ бр. 24/2011 ) и члана 77. став
1. тачка 10. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 3/2011- пречишћени текст )
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 16 .03.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ
ЧОКА
I.
РАЗРЕШАВАJУ СЕ два члана Управног одбора Центра за социјални рад за општину Чока, због
поднете оставке, и то:
1.
2.

Трбојевић Јасминка из Падеја – представник оснивача,

Раданов Драгица из Падеја - представник оснивача,

II.
Горе наведеним члановима Управног одбора престаје мандат даном доношења овог Решења.
III.
Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА
ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1 /2018 –V- XXII
Дана: 16.03.2018. год.
Ч О К А

Председник СО-е Чока
Олај Тибор, с.р.

35.

На основу члана 123. Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“ бр. 24/2011 ) и члана 77. став
1. тачка 10. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 3/2011- пречишћени текст )
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 16.03.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ
ЧОКА
I.
ИМЕНУЈУ СЕ два члана Управног одбора Центра за социјални рад за општину Чока, и то:
Јагодица Поповић из Санада, Ђуре Јакшића бр. 2 – представник оснивача,
Перишић Радица из Чоке, М. Тита 8а - представник оснивача,
II.
Мандат горе наведеним члановима Управног одбора трајаће до истека мандата осталих чланова управног
одбора, који су именовани решењем Скупштине општине Чока број 016 – 3/2016 –V- VII од 27.12.2016. године .
III.
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА
ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1 /2018 –V- XXII
Дана: 16.03.2018. год.
Ч О К А

Председник СО-е Чока
Олај Тибор, с.р.

„Службени лист општине Чока“ брoj 4.
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36.

На основу члана 77. става 1. тачка 20. , члана 99. 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 16.03.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА
И МАНДАТНО - ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
I.
Мења се члан I. Решења o избору чланова Комисије за кадровска, административна и мандатно –
имунитетна питања и радне односе („Службени лист општине Чока“, број 15/2016 и 23/2016), који ће да гласи:
“БИРАЈУ СЕ чланови Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања и радне
односе, и то:
1. Тибор Олај из Чоке, као одборник – председник,
2. Сузана Радојевић Чоколов из Санада, као одборник – заменик председника,
3. Ерика Керепеши из Чоке – члан,
4. Михајло Поповић из Санадa – члан,
5. Мирјана Марјанов из Чоке – члан.“
II.
Остали чланови споменутог Решења остају неизмењени.
III.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА
ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1 /2018 –V- XXII
Дана: 16.03.2018. год.
Ч О К А

Председник СО-е Чока
Олај Тибор, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА
37.
На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС“ бр. 129/2007), и члана
115. став 1. тачка 7. Статута општине Чока (''Службени лист општине Чока'' бр. 3/11 – пречишћен текст) и на
основу закључка Владе РС 05 број: 121-3133/2012 од 26.04.2012. године,
Председник општине Чока, дана 01.03.2018. године, доноси
О Д Л У К У
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЧОКА
ЗА ОБЛАСТ – РАД СА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
I.
Поставља се Поповић Михајло из Санада, за помоћника Председника општине Чока за област - Рад са месним
заједницама на мандатни период док траје дужност Председнице општине.
II.
Помоћник Председника општине Чока заснива радни однос у локалној самоуправи општине Чока, у Кабинету
Председнице општине на одређено време од 01.03.2018. док траје мандат Председнице општине.
Помоћник председника може бити разрешен и пре истека времена на које је постављен, даном подношења
оставке, односно даном разрешења.
III.
Kоефицијент за обрачун и исплату плате за постављено лице, помоћника председника општине Чока из члана
1. ове Одлуке износи 25,00.

„Службени лист општине Чока“ брoj 4.
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IV.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 022 - 3/2018-VI
Датум: 01.03.2018. године
Ч О К А

Председник општине Чока
Ђембер Стана, с.р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
38.
На основу члана 2 и 10. Одлуке о организацији општинске управе у Чоки („Службени лист општине
Чока“, број 16/2010,14/13,4/2015,20/2016,23/2016 и 13/2017), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл.
лист СРЈ“ , број 18/2016), члана 35. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС број 135/2004,
36/2009,36/2009-др Закон,72/2009- др. Закон и 43/2011 одлука уставног суда) и члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“,број 135/04, 88/2010), Одељење за привреду,
пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено
комуналне делатности издаје :
РЕШЕЊЕ
о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације трасе државног пута II A
реда бр. 105, на територији општине Чока, деоница мост на Тиси – раскрсница са ДП бр.13. на животну
средину.
Решење о неприступању изради стратешке процене на животну средину за План детаљне регулације трасе
државног пута II A реда бр. 105, на територији општине Чока, деоница мост на Тиси – раскрсница са ДП бр.13. на
животну средину( у даљем тексту „План“) се доноси на основу претходно прибављеног мишљења надлежног
органа за послове заштите животне средине број 501-9/01/2018-III.
Утицаји на животну средину који се може јавити при реализацији „Плана“ су разматрани у Извештају о
стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора
саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица-Зрењанин-Ковин.
Могући негативни утицај одређених пројеката у обухвату „Плана“ ће бити разматран кроз редовне поступке
одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Чока“.
Република Србија – А.П. Војводина
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА
Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам,
за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре
и стамбено комуналне делатности
БРОЈ: 501-9/02/2018-III
Дана: 26.02.2018. године
Ч О К А
Обрађивач
Ева Шевењхази , самостални саветник

Начелник општинске управе
Зоран Јованов дипл.правник, с.р.

САДРЖАЈ

Број
одлуке

Страна
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ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II A РЕДА
бр. 105, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА, ДЕОНИЦА МОСТ НА ТИСИ - РАСКРСНИЦА СА
ДП бр. 13
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ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2017. ГОДИНУ
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНО - ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ,,ЧОКА“ ЗА 2017. ГОДИНУ
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА КУЛТУРНО –
ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ЧОКА“ ЗА 2018. ГОДИНУ
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ЗА ОПШТИНУ ЧОКА ЗА 2017. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНУ ЧОКА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНУ ЧОКА
РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА,
АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО - ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА
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ОДЛУКУ О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЧОКА
ЗА ОБЛАСТ – РАД СА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
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РЕШЕЊЕ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
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ЧОКА, ДЕОНИЦА МОСТ НА ТИСИ – РАСКРСНИЦА СА ДП БР.13. НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.
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„Службени лист општине Чока“ излази по потреби
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
840 – 745151843 - 03
рачуна:
Позив на број:
97
47 211
ИЗДАВАЧ:
Скупштина општине Чока
АДРЕСА ИЗДАВАЧА:
23320 Чока, Потиска бр. 20
Тел: 0230/71 –000, факс: 0230/71-175
Главни и одговорни уредник

