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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07,83/2014), члана 115. Статута општине
Чока (''Службени лист општине Чока'' број 3/2011- Пречишћен текст), и члана 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон и 41/09 и 112/2015), Општинско веће општине Чока дана 29.01.2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини
Чока ( у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Комисију чини председник ,четири члана и секретар и то:
1.
Попов Светлана из Падеја – председник комисије, мастер инж. геодезије
2.
Шлезак Клара из Чоке – члан, дипл.грађ.инж.
3.
Хирш Илона из Чоке – члан, геодетски техничар
4.
Хајнал Атила из Чоке – члан, дипл.инж.пољопривреде
5.
Кнежевић Данијела из Чоке– секретар комисије из Чоке
Члан 3.
Послове за потребе Комисије обавља –одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење
обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности.
Члан 4.
Задатак Комисије је:
а) да у сарадњи са надлежним одељењем за послове пољопривреде изради Предлог годишњег програма у складу са
одредбама чл. 60, 61, 61а и 64 а Закона о пољопривредном земљишту, упутствима и Инструкцијом Министарства пољопривреде и заштите
животне средине о изради годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
б) да уз помоћ надлежног одељења за послове пољопривреде прибави мишљење Комисије за давање мишљења, коју образује
председник општине а која у свом саставу има најмање половину чланова физичких лица – пољопривреднике који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава, у складу са прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава као и дипломираног
инжињера пољопривреде на Предлог годишњег програма (члан 60. став3. Закона о пољопривредном земљишту);
в) да уз помоћ надлежног одељења за послове пољопривреде прибави писану сагласност Министарства пољопривреде и
заштите животне средине на Предлог годишњег програма (члан 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту);
г) да преко надлежног одељења за послове пољопривреде достави Предлог годишњег програма Општинском већу на
разматрање и утврђивање и
д) да преко надлежног одељења за послове пољопривреде достави Предлог годишњег програма Скупштини општине на
разматрање и доношење најкасније до 20.03.2016. године;
ђ) да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Чока.
Члан 5.
Одeљење за привреду, пољопривреду, развој, и урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и
стамбено комуналне делатности општине Чока обавља стручну обраду аката, других материјала, организационе и административно
техничке послове за потребе Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
општини Чока.
Члан 6.
Председнику, члановима и секретару Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта општине Чока за рад припада накнада у нето износу од 2.000,00 динара по одржаној седници са припадајућим законским
обавезама и путним трошковима.
Члан 7.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
Општинско веће општине Чока
Број: VI 016-2/2016-41-3
Дана: 29.01.2016. године
Ч О К А

Председник Општинског Већа Чока
Балаж Ференц с.р.
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Сходно члану 4. Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (''Сл. гласник РС'',
бр. 33/2006), члану 20. тач. 29. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014 –др.
закон), члану 17.тач. 30. и 33. Статута општине Чока (''Сл. лист општине Чока'', бр. 3/2011- Пречишћени текст),
а на основу члана 39. Одлуке о општинској управи општине Чока (''Сл. лист општине Чока'', бр. 16/2010 и
14/2013 ), Начелник Општинске управе општине Чока, доноси

ПРАВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ
ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ КАРТУ НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују категорије инвалида који могу да користе паркинг места за инвалиде
на јавна паркиралиштима, начин и поступак остваривање права на коришћење јединствене инвалидске паркинг
карте на јавним паркиралиштима, орган надлежан за одлучивање о правима и за издавање паркинг карте,
начин вођења евиденције о издатим паркинг картама и друга питања везана за њихово издавање и
коришћење.
II. КОРИСНИЦИ ПРАВА НА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ИНВАЛИДЕ НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 2.
Право на коришћење паркинг места за инвалиде на јавним паркиралиштима имају следеће особе са
инвалидитетом са пребивалиштем, односно боравиштем на територији општине Чока:
лица којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом,
лица оболела од тешке неуромишићне болести, дистрофије, параплегије, квадриплегије,
мултиплекс склерозе и цeребралне парализе, која за кретање користе инвалидска колица,
лица којима је по прописима пензијског и инвалидског осигурања утврђено телесно оштећење
најмање 70%, односно потпуни губитак радне способности као последица болести,
лица која имају оштећење вида најмање 90%,
лица са менталним дефицитом,
ратни и мирнодопски војни инвалиди,
цивилни инвалиди рата од I. до IV. групе инвалидности, и
лица на дијализи ако им возило служи за њихов лични превоз.
Члан 3.
У остваривању својих права, лица из члана 2. овог Правилника могу да користе јединствену
инвалидску паркинг карту на:
територији општине Чока, на свим јавним паркиралиштима,
територији Републике Србије искључиво на паркинг местима резервисаним за возила особа са
инвалидитетом, на начини који одређује надлежнo Министарство, а сагласно Конвенцији УН о
правима особа са инвалидитетом и Опционим протоколом, у складу са Законом о спречавању
дискриминације особа са инвалидитетом.
Паркинг карта из претходног става је бесплатна, нема временско ограничење паркирања и универзална је,
односно важи на целој територији Републике Србије на местима обележеним за паркирање инвалида.
III. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 4.
Поступак за остваривање права на коришћење паркинг места за инвалиде на јавним
паркиралиштим,а покреће се на захтев лица из члана 2. овог Правилника (или члана породичног домаћинства
који живи на истој адреси) који се подноси Служби Општинске управе надлежној за борачко-инвалидску
заштиту.
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Уз захтев се обавезно прилажу фотокопије следећих докумената:
1. Решења о инвалидности,
2. саобраћајне дозволе за возило регистровано на име корисника (или члана породичног
домаћинства који живи на истој адреси),
3. личне карте корисника (и личне карте члана породичног домаћинства),
4. Потврде здравствене установе о неопходности дијализе (за лица на дијализи),
5. других релевантних доказа по оцени органа Општинске управе који води поступак.
Члан 5.
Служба Општинске управе надлежна за борачку-инвалидску заштите утврђује испуњеност услова из
члана 2. овог Правилника и доноси Решење о признавању права на коришћење јединствене инвалидске
паркинг карте на јавним паркиралиштима за текућу годину.
Особа са инвалидитетом може да оствари право на паркирање само за једно возило.
На Решење из става 1. овог члана подносилац захтева може уложити жалбу Општинском Већу
општине Чока у року од 15 дана од дана његовог достављања.
Члан 6.
На основу Решења о признатом праву на коришћење јединствене инвалидске паркинг карте на јавним
паркиралиштима из члана 5. овог Правилника, и фотографије корисника, величине 3,5x3 цм које доставља
особа са инвалидитетом, Одељење Општинске управе надлежно за комуналне послове издаје јединствену
инвалидску паркинг карту, за текућу годину, достављену од стране Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, у складу са стандардима ЕУ (Препорука 98/376/ЕЦ), чиме се кориснику омогућава
остваривање напред наведеног права.
О издатим јединственим инвалидским паркинг картицама корисницима са пребивалиштем, односно
боравиштем на територији општине Чока, устројава се посебна интерна евиденција.
Члан 7.
Јединствена инвалидска паркинг карта заштићена фолијом, лепи се на горњој десној страни предњег
ветробранског стакла возила, на видљивом месту, која садржи скенирану фотографију особе са инвалидитетом
величине 3,5x3 цм са именом и презименом корисника.
Уколико се не могу обезбедити технички услови из претходног става овог члана, лични подаци
корисника уносе се ручно, уз обавезан печат и потпис овлашћеног лица органа за издавање јединствене
инвалидске паркинг карте.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
О примени овог Правилника стараће се Одељење за општу управу, друштвене делатности и
заједничке послове и Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Општинске управе општине Чока.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, и објављује се у ''Службеном листу општине Чока''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКА УПУРАВА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: II – 110-1/2016
Дана: 01.02.2016. године
ЧОКА

Начелник О.У. Чока
Роланд Јанковић, дипл.правник с.р.
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На основу члана 7. став 1. Закона о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС" бр. 96/2015),
на основу предлога грађевинске инспекције, Начелник општинске управе Општине Чока доноси:

ПРОГРАМ
ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА
Члан 1.
Овим програмом утврђују се зоне, односно целине и динамика пописа незаконито изграђених
објеката за које није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим Законом којим је била уређена
легализација објеката на територији општине Чока, а који је видљив на сателитском снимку територије
Републике Србије из 2015. године.
Члан 2.
Попис незаконито изграђених објеката, врши ће се по катастарским општинама и динамиком
утврђеном у овом програму.
У циљу ефикаснијег спровођења пописа незаконито изграђених објеката, образоваће се комисија за
попис незаконито изграђених објеката, као помоћно радно тело.
Комисију из става 2. овог члана, образује Председник општине, посебним Решењем.
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6

Пописна територија

Члан 3.
Динамика пописа

к.о. Остојићево

18.01.2016. до 29.02.2016. год

к.о. Падеј
к.о. Санад
к.о. Јазово и к.о. Банатски Моноштор
к.о. Црна Бара и к.о. Врбица
к.о. Чока

01.03.2016. до
04.05.2016. до
01.06.2016. до
01.07.2016. до
15.08. 2016. до

29.04.2016 .год
31.05.2016. год.
30.06.2016. год
15.08.2016. год
26.11.2016. год.

Месец
Јануар,Фебруар
2016.год.
Март, Април 2016.год.
Мај 2016. год
Јун 2016. год
Јул, Август
Август, Септембар,
Октобар,Новембар

Попис ће се спроводити према предвиђеној динамицији, са могућношћу малих одступања од исте.
Члан 4.
Грађевинска инспекција ће доносити појединачна решења о рушењу објекта за све незаконито
изграђене објекте, који су на попису, у року од 7 дана од дана пописа објекта сваке појединачне катастарске
општине.
Грађевинска инспекција ће решења о рушењу објеката из става 1. Овог члана доставити Одељењу за
привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и
стамбено комуналне делатности Општинске управе општине Чока као надлежном за озакоњење објеката у
року од 3 дана од дана доношења.
Члан 5.
Овај програм ступа на снагу даном доношења, објављује се у Службеном листу општине Чока и на
званичној интернет презентацији општине Чока.
Евидентирање незаконито изграђених објеката вршиће се на обрасцу - појединачном пописном листу.
Напомена: Попис незаконито изграђених објеката ће бити започет након објављивања
сателитског снимка територије Републике Србије на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКА УПУРАВА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: II-356-1/2016
Дана: 01.02.2016. године
ЧОКА

Начелник О.У. Чока
Роланд Јанковић, дипл.правник с.р.

Број
Одлуке

САДРЖАЈ

Страна

2

Решење о образовању стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Чока за 2016. годину

3

3

Правилник о утврђивању категорија особа са инвалидитетом која могу да користе
јединствену паркинг карту на јавним паркиралиштима

5

4

Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Чока

9

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

Шалбот Пакашки Драгана, Секретар СО-е Чока
2.500,00 динара
840 – 745151843 - 03
97

47 211

Општински орган управе Чока
23320 Чока, Потиска бр. 20

