
 

 

Н А Ц Р Т 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр.129/2007, 83/2014 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 1) и члана 157. Статута 

општине Чока („Службени лист општине Чока“, број 2/2019), Скупштина општине Чока, на 

седници одржаној _____ фебруара 2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ ЧОКА 

 

 

Члан 1. 

 

  У члану 56. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, број 2/2019) после 

става 5. додају се два нова става, и то став 6. и став 7. који гласе: 

„Секретар има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености.“ 

 

„Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под 

истим условима као и секретар.“ 

 

Члан 2. 

 

У члану 108. став 3. Статута општине Чока  речи: „из члана 104.“  замењују се речима: „из  

члана 105.“.  

Члан 3. 

 

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

Чока“. 
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О б р а з л о ж е њ е  

Правни основ за доношење Одлуке о измени и допуни Статута општине Чока („Службени 

лист општине Чока“, број 2/2019) је: 

- члан 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.  

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), којим је прописано да скупштина 

општине, у складу са законом, доноси статут општине и пословник скупштине; 

- члан 40 став 1. тачка 1) Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, бр. 

 2/2019), којом одредбом је утврђена надлежност скупштине да доноси Статут општине,  

- члан 157. Статута општине Чока, којим чланом је прописан поступак доношења или 

промене Статута. 

Разлози за доношење Одлуке о измени и допуни Статута општине (у даљем тексту: нацрт 

Одлуке):  

Скупштина општине Чока, на својој седници одржаној дана 30.12.2020. године, на предлог 

Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Чока, донела 

је Одлуку о приступању измени и допуни Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, 

број 32/2020).  

Сходно одредбама Одлуке о приступању измени и допуни Статута („Службени лист општине 

Чока“, број 32/2020), радно тело је израдио текст нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута, 

који је доставило дана 28.01.2021. године Општинском већу општине Чока, ради разматрања, 

усвајања, као и организовања и спровођења јавне расправе о нацрту Одлуке.   

Измене и допуне Статута општине се првенствено односе на увођење и регулисање функције 
заменика секретара Скупштине општине Чока, који замењује секретара Скупштине у случају 

његове одсутности или спречености, као и начина и услова његовог постављања и разрешења. 

Такође, предметном Одлуком о изменама и допунама Статута су извршене и исправке грешака 

техничког  карактера у члану 108. Статута. 

Процена износа финансијских средставапотребних за спровођење акта:  

За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити додатна средства у буџету Општине. 

 

 


