
 
 

 

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  ОПШТИНЕ  ЧОКА 

CSÓKA  KÖZSÉG  HIVATALOS  LAPJA 
 

Број  2.      страна  7.     05.03.2014. 

4. 

На основу члана 32. тачке 9. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број 
129/07 ) и члана 77. тачка 10.Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' број 3/11-
прећишћени текст )  
 Скупштинa општине Чока на својој седници одржаној дана  03.03.2014. године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА  ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ ,,РАДОСТ'' ЧОКА 
 

Члан 1.  
 Овим Решењем даје се саглaсност на Одлуку о изменама и  допунама Статута Предшколске 
установе ,,Радост'' Чока,  који је донет од стране Управног одбора установе дана 03.01.2014. године.                             
 

Члан 2.  
 Текст Одлуке о изменама и допунама Статута Предшколске установе ,,Радост'' Чока чини 
саставни део овог Решења.   

Члан 3.  
 Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                            Председник  СО Чока 
О П Ш Т И Н А      Ч О К А           Марјанов Мирјана с.р.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  
Број: 016 - 1 /2014-05 – XV       
Дана:  03.03.2014. године 
Ч О К А  
   
           
 
 
 
На основу члана 47., члана 57. став .1. тачка 1. и члана 172.став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања  („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 1. Закона о предшколском 
васпитању и образовању  („Сл. гл. РС“, бр. 18/2010), и члана 93. Статута Предшколске установе 
„Радост“ Чока („Службени лист општине Чока“, бр. 16/2009), Управни одбор Предшколске установе 
„Радост“ Чока, у Чоки, на својој седници одржаној дана 03.01.2014. године, донео је: 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧОКА 

 
Члан 1. 

Члан 2. мења се и гласи: 
Делатност предшколског васпитања и образовања је делатност од непосредног друштвеног 
интереса, и остварује се као јавна служба. 
Делатност предшколског васпитања и образовања, јесте васпитање и образовање деце 
предшколског узраста, у складу са законом. 
Под предшколским узрастом, подразумева се узраст деце од шест месеци до поласка у основну 
школу. 
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Члан 2. 
У члану 3. став 1., додаје се: 
Тачка 8 која гласи: „Развој способности, креативности, естетске перцепције и укуса“. 
Тачка 9 која гласи: „Развој свести о себи и самоиницијативе“. 
Тачка 10 која гласи: „Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне 
и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости”. 

Члан 3. 
Члан 26. мења се и гласи: 
У установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или 
издвајају лица, односно групе лица, по основу расне, националне, етничке, језичке, верске или полне 
припадности, физичких или психичких својстава, сметњи у развоју или индетитета, здравственог 
стања, узраста, социјалног или културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења 
и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом 
којим се прописује забране дискриминације. 

Члан 4. 
Члан 30. став 6., мења се и гласи: 
За члана Управног одбора не може да буде предложено ни именовано лице: 
 

1. Које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је осуђено за: кривично дело 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење;  за кривично дело примање мита или давање мита; за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 

2. Које би могло да заступа интересе више структура, осим чланова синдиката; 
3. Чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у органу 

управљања; 
4. Које је већ именовано за члана органа управљања друге установе; 
5. Које је изабрано за директора друге установе; 
6. У другим случајевима утврђеним законом. 

 
Члан 5. 

Члан 32. став 1. тачка 1., допуњује се иза речи “и друге опште акте“, речима „ и даје сагласност на акт 
о организацији и систематизацији послова“. 
У тачки 2.  истог члана, реч „програм“ замењује реч „план“, а иза речи „остваривању“ додаје се „ и 
доноси План набавки“. 
Тачка 9.  мењасе и гласи: Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања 
и васпитања  и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање 
образовно  - васпитног рада; 
Првобитна тачка 9., сада је тачка 10. 

Члан 6. 
Члан 34. се допуњује и гласи: 
У Савету родитеља су сразмерно заступљени и представници националне мањине, односно етничке 
групе. 
Члан Савета родитеља је и представник родитеља деце са сметњама у развоју.  
 

Члан 7. 
Члан 35. став 3. допуњује се иза речи „лиценцу за васпитача“ и запете, речју „обуку “. 
 

Члан 8. 
Члан 36. допуњује се новим ставом иза става 2., тако да постаје став 3., и гласи: 
Управни одбор бира директора уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета 
националне мањине. 
Првобитни став 3. постаје став 4.  
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Члан 9. 
Члан 38. став 3. тачка 12. допуњује се и гласи: Подноси извештаје о свом раду и раду установе 
Управном одбору, најмање два пута годишње. 
Тачка 13. Члана 38. став 2. мења се и гласи: „Доноси општи акт о организацији и систематизацији 
послова“. 
Првобитна тачка 13. постаје тачка 14. 
 

Члан 10. 
Члан 39. Допуњује се новим ставом који постаје став 6. и гласи: 
Ако Управни одбор не донесе одлуку о разрешењу директора у року из става 4. овог члана, може да 
га разреши министар, у року од 15 дана од дана пријема записника о неизвршеном налогу. 
 

Члан 11. 
Члан 40. допуњује се новим ставом који постаје став 5. и гласи: 
Директору који је разрешен у складу са чланом 63. став 3.   и 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања, престаје радни однос без права на отпремнину. 
 

Члан 12. 
Члан 41. став 1. се допуњује, тако што се иза речи „секретар“ додаје запета и речи „ у складу са 
нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе“. 
Став 2. мења се и гласи: Послове секретара може да обавља дипломирани правник  - мастер или 
дипломирани правник који је стекао образовање на основним студијама  у трајању од најмање 
четири године, са положеним стручним испитом за секретара. 
 

Члан 13. 
Члан 59. став 1. се допуњује тачком 4., која гласи: „Има држављанство Републике Србије“, и тачком 
5., која гласи: „Зна језик на коме се остварује образовно – васпитни рад“. 
 

Члан 14. 
Члан 74. став 1. допуњује се новим бројевима, који гласе: 
12. неспровођење мера безбедности деце, ученика и запослених; 
13. долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других опојних средстава 
који смањују радну способност; 
14. незаконит рад или пропуштање рада чиме се спречава или онемогућава остваривање права 
детета или запосленог; 
15. злоупотреба права из радног односа; 
16. незаконито располагање средствима, простором установе, опремом и имовином установе; 
17. неоправдано одсуство са рада најмање два узастопна радна дана; 
18. друге повреде радне обавезе  у складу са посебним законом. 
 

Члан 15. 
Преостале одредбе Статута дел. бр. 01-281/09 од 19.08.2009. године остају на снази. 
 

Члан 16. 
Одлука о измени и допунама Статута упућује се Скупштини општине Чока ради давања сагласности. 
Након добијања сагласности истиче се на огласној табли Предшколске установе „Радост“ Чока из 
Чоке, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли установе. 
 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
Стана Ђембер с.р. 
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5. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' бр. 129/07 ), 
члана 50. Закона о јавним предузећима ( ,,Службени гласник РС'' бр.119/2012) и члана 77. Статута 
општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/11- Пречишћени текст ) 
 Скупштинa општине Чока на својој седници одржаној дана 03.03.2014. године донела је   
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ОДЛУКУ O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА  ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА  ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
Члан 1.  

 Са овим Решењем даје се саглaсност на Одлуку о изменама и допунама  Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа Чока за 2014. годину, који је усвојен од стране Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа Чока дана 28.01.2014.  године.  
 

Члан 2.  
Одлука о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа Чока 

чини саставни део овог Решења. 
 

Члан 3.  
 Након доношења овог Решења о давању сагласности, исти ће се са Одлуком о изменама и 
допунама Програма пословања доставити свим надлежним министарствима у складу са Законом.  

Члан 4.  
 Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''.  
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                       Председник  СО Чока 
О П Ш Т И Н А      Ч О К А                  Марјанов Мирјана с.р.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  
Број: 016 - 1 /2014-05 – XV       
Дана:  03.03.2014. године 
Ч О К А  
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На основу члана 24.Статута Јавног комуналног предузећа Чока, Надзорни одбор ЈКП Чока на 
редовној седници одржаној дана 28.01.2014. године донео је следећу: 
 

 О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

 
1. У Програму пословања предузећа за 2014. годину донетом од стране Надзорног одбора Јавног 

Комуналног Предузећа Чока и усвојеном од стране Скупштине општине Чока доношењем 
Решења о давању сагласности („Сл. лист општине Чока“, бр. 16/2013), у  одељку 3.4. под 
називом „Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду, 
репрезентацију и за одређивање накнада за рад председника и чланова управног одбора и 
надзорног одбора“ у ставу 1. алинеја 1. која гласи: „Планирана средства за помоћ и 
хуманитарну помоћ и спортске активности у висини 0,3% од укупних прихода, односно 
највише у износу од 260.000,00 динара“ брише се у целости. 
 

2. У  одељку 3.4. под називом „Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске 
активности,пропаганду, репрезентацију и за одређивање накнада за рад председника и чланова 
управног одбора и надзорног одбора“ у ставу 2. алинеја 1. која гласи: „ Средства намењена за 
потребе спонзорства и донаторства могу износити највише 0,3% од укупних прихода, 
односно највише у износу од 260. 000,00 динара “ брише се у целости. 

 
3. У табели  под називом „ Инвестициона улагања“ под редним бројем 3. у колони 6. брише се 

износ:  „2.500.000,00“. 
 
4. У табели  под називом„ Инвестициона улагања“ у колони 6. под називом „ Укупно“ износ:  

„18.550.000,00“ замењује се новим износом: „16.050.000,00“. 
 
5. У табели  под називом „ Извори финансирања“ под редним бројем 3. у колони 6. брише се износ: 

„2.500.000,00“. 
 
6. У табели  под називом „ Извори финансирања“ у колони 6. под називом „ Укупно“ износ:  

„18.550.000,00“ замењује се новим износом: „16.050.000,00“. 
 

7. У погледу осталих чланова и ставки Програм пословања ЈКП Чока за 2014.годину остаје и даље 
неизмењен и на снази. 

 
8. Ову Одлуку доставити оснивачу ради добијања сагласности на исту. 
 
ЈКП Чока         ЈКП Чока  
Број:96         Надзорни одбор  
Дана: 28.01.2014.године        за председника 
23 320 Чока        Терхеш Ендре с.р. 
Ул.Палих бораца бр.5 
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6. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), 

члана 42. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“ бр. 45/2013) и члана 77. Статута 

општине Чока („Слижбени лист општине Чока“ бр. 3/2011-пречишћени текст),  

 Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 03.03.2014. године донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМEНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О  

ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 
 
 

Члан 1. 
 Овим Решењем мења се и допуњује Решење о именовању Савета за здравље општине 
Чока, које је објављено у ,,Службеном листу општине Чока'' број 14/13. 
 

Члан 2. 
После члана  3. додаје се нови „члан 4.“ који гласи: 
 

„ Председнику и члановима Савета за здравље општине Чока утврђује се накнада за рад у 
складу са Одлуком о накнадама и другим примањима одборника као и чланова сталних 
радних тела Скупштине општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' број 12/04 и 1/06 ).“ 
 

Члан 3. 
 Остале одредбе Решења о именовању Савета за здравље општине Чока се не мењају. 
 

Члан 4.  
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивањa у ,,Службеном листу општине 
Чока''. 
 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                           Председник  СО Чока 
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7. 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''  број 129/07 ) члана 77. 
Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока'' број 3/11-пречишћен текст ) члана 17. став 1. Закона о јавним 
предузећима (,,Службени гласник РС''  број 119/2012), Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана  
03.03.2014.године донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА 

 
I 

 РАЗРЕШАВА СЕ  председник Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Чока пре 
истека мандата, и то: 

 
• Кобрехел Ева из Чоке – председник, на лични захтев  
 

II 
Мандат горе наведеном председнику Надзорног одбора  ЈКП Чока престаје  даном објављивања  овог Решења.  
 

III 
 Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''. 
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8. 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи      ( ,,Службени гласник РС''  број 129/07 ) члана 

77. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' број 3/11-пречишћен текст ) члана 19. и 20. Статута Јавног 

комуналног предузећа Чокa (,,Службени лист општине Чока'' број 6/2013 ), Скупштина општине Чока на својој седници 

одржаној дана  03.03.2014.године донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ  председник Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Чока и то: 

• Шите Тибор из Чоке– председник . 
 

II 

 Мандат горе наведеном председнику Надзорног одбора трајаће до истека мандата осталих чланова 

тј.најдуже до 22.10.2017. године, почев од  дана  објављивања  овог  Решења. 

 

III 

Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''. 
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Број  2.      страна  21.     05.03.2014. 

9. 

На основу члана 137. Закона о рударству и геолошким истраживањима (“Слчужбени гласник РС“, 

број 88/11) и члана 45 . Закона о локалној самоуправи (“Слчужбени гласник РС“, број 129/07)и 

Пословник о раду општинског већа општине Чока (“Службени лист општине Чока“, број 13/08), 

Општинско веће општине Чока, на седници одржаној дана 23.01.2014.године, донело је 

 

ПРОГРАМ 

РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

 МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА У 2013. ГОДИНИ 

 

I.Овим програмом врши се расподела средстава остварених од накнаде за коришћење 

минералних сировина на територији општине Чока у 2013.години. 

 

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

Одлуком о буџету општине Чока за 2013.годину у износу од 3.000.000,00 динара. 

 

          III. Средства из тачке II.  овог програма расподељују се  у области унапређења услова живота 

локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу 

побољшања услова живота за активности: 

1.Капитално одржавање омладинског дома у месној заједници Врбица  ( планира се 

финансирање извођења радова у погледу адаптације на објекту омладинског дома у  Врбици) у 

укупном износу од 2.000.000,000 динара и  

2. Извођење радова – замена дотрајале столарије на објектима забавишта у насељеним 

местима  Остојићеву и Падеју, и извођење радова на хидроизолацији објеката забавишта у 

насељеном месту Падеј у  укупном износу од 1.000.000,00 динара 

         IV. Уколико се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Чока одредиће 

приоритетне активности. 

         V. Извештај о реализацији овог Програма подноси Одсек за привреду, пољопривреду, развој, 

урбанизам и стамбено комуналне делатности, пре усвајања Програма за наредну годину. 

         VI. На Програм, након доношења од странe општинског већа општине Чока, потребно је 

прибавити сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, и објавити  у 

„Службеном листу општине Чока“. 

VII.ПРОГРАМ ДОСТАВИТИ: 

 

-Покрајинском секретаријату за енергетику и менералне сировине, Нови Сад Булевар Михајла 

Пупина 16, 

-Одељењу за привреду, пољопривреду,развој, урбанизам и стамбено комун.делат. 

-Одељењу за финансије 
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10. 

 

  На основу члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени лист Чока”, број 3/2012), 
председник Општине Чока, дана 05.03.2014. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
о висини накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у  државној својини, које је 

предмет вансудског поравнања 
 

Члан 1. 
 Висина накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својин  без правног 

основа за економску 2008/2009 годину одређује се у динарској противвредности евра по средњем 
курсу Народне банке Републике Србије на дан уплате. 

Члан 2. 
Висина накнаде се утврђује према култури и класи пољопривредног земљишта, и то за њиву 

: 

прве класе 77,07 евра 

друге класе  73,21 евра 

треће класе 69,36 евра 

четврте класе 65,50 евра 

пете класе 61,65 евра 

шесте класе 57,80 евра 

седме класе, ливаде и пашњаке 53,95 евра 

виноград прве класе 77,07 евра 

 
 Члан 3.  
Стручне послове око израде и достављања предлога Вансудских поравнања надлежном 

министарству за послове пољопривреде, ради потписивања истих - на основу Записника републичке 
инспекције и ове Одлуке обавља општинска управа општине Чока, надлежно одељење за послове 
пољопривреде.  

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу  даном објављивања у “Службеном листу општине Чока”. 
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