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22.
На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“,
број 62/06, 65/08 и 41/09), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије број: 320-11-583/2014-14 од 15.05.2014. године
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 21.05.2014. год. донела је

ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2014.ГОДИНУ

Овим Програмом даје се преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама,
класама и културама, анализа стања заштите и уређења пољопривредног земљишта, утврђује Програм
радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта
у својини Републике Србије.
УВОД
1. Географски положај и рељефне карактеристике општине Чока
Рељеф чоканске општине одликује се свим елементима који су заједнички за рељеф читавог
северног Баната. То је равничарско земљиште, са малим висинским разликама. Основни правац нагнутости
терена је од севера ка југу, односно правцу отицања Тисе.
На простору чоканске општине издвајају се две рељефне целине: лесна тераса и алувијалне равни Тисе и
Златице.
Лесна тераса представља вишу степеницу која није јединствена површина рашчлањена алувијалним
равнима левих притока Тисе.
2.Сеизмичност
У погледу сеизмичности, према карти макросеизмичке рејонизације, подручје општине Чока се налази
у зони са могућим интензитетом потреса од 70MCS.
3. Педологија
Најзначајније површине захватају разни типови чернозема 34,18%. Генерално гледано черноземи
спадају у најплоднија земљишта са највећим производним потенцијалима, са значајним учешћем хумуса у
површинском делу и са одличним водним и ваздушним режимом, као и добрим механичким саставом. Налази
се на лесним терасама и платонима, а настаје деловањем подземних вода, услед чега се јављају промене у
мртвици-лесу. Овај чернозем углавном покрива дубље развучене и просторне депресије, а по морфолошким
особинама у акумулативно-хумусном делу је близак другим черноземним творевинама. Слатинаста земљишта
(тешке ритске црнице и смонице) су хидроморфне структуре и налазе се на контакту алувијалне равни и лесне
терасе.
Алувијум различитог механичког састава налази се у самом приобаљу Тисе и под директним је
утицајем водног режима реке Тисе.
4. Клима
Климатске карактеристике
Основу за анализу климатских карактеристика на простору општине Чока, представљају подаци са
метеоролошке станице у Кикинди.
Температура ваздуха - средња годишња температура ваздуха износи 10,9С.
Влажност ваздуха - просечна релативна влажност ваздуха за шири простор Чоке износи 76% што је
знак релативно сувог времена.
Облачност и осунчаност - Средња годишња вредност облачности за Чоку и околину износи 55 %.
Облачност опада од зимских ка летњим месецима.
Падавине - Просечна годишња количина падавина која се излучи над овим простором износи 558
mm. Максималне количине падавина се јављају у јуну 75 mm а минималне у октобру 28 mm.
Ветровитост - Према подацима са најближе метеоролошке станице у Кикинди, у структури годишње
учесталости, доминирајући су ветрови из правца југоистока (са 184 ‰) и северозапада (са 153 ‰) док су
најмање заступљени ветрови из правца истока (50 ‰) и југозапада (77 ‰). Посматрано по годишњим добима,
најучесталији су ветрови из југоисточног правца (током зиме, пролећа и јесени) и северозападног (лети).
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5. Хидрографске и хидролошке карактеристике
Површинске воде
Хидрографију на територији општине чине река Тиса, детаљна каналска мрежа ХС ДТД и рибњаци.
Највећи природни водоток је река Тиса која тече западном периферијом чоканске општине и у дужини
од 30 km представља природну границу према сенћанској и ађанској општини. На овом сектору ширина Тисе је
различита.
Други водоток на територији општине је Златица, која је у ствари лева притока Тисе. Њена дужина
тока кроз територију општине износи 23,5 km. Њена пространа алувијална раван, затим бројни пресечени и
напуштени меандри сведоче да је Златица раније дивље отицала. Касније је Златица регулисана, тако да
данас oдвођење сувишних вода са угрожених терена чоканске општине, подељено је у неколико система за
одводњавање. Њиховом каналском мрежом одводњава се површина од 30.000 хa.
На територији чоканске општине постоје и бројна језера, баре и мочваре. Једно од таквих језера је
Мртва Тиса која опкољава потес Батка, а дужине је 2,5 km, просечне ширине око 120 метара, а површине око
0,3 km2.
Језеро Јама налази се северно од Санада, а према постанку је тзв. Провално језеро, настало
проваљивањем насипа, при чему су огромне масе воде издубиле језерски базен.
Постоји и једно вештачко језеро (рибњак) површине око 620 ha у близини Јазова.
Подземне воде
Кретање вода прве издани на територији општине Чока има пресудан утицај на дренираност читавог
подручја. Топографска површина чоканске општине састоји се од водопропусног земљишта, кроз које се вода
процеђује и понире до првог водонепропусног слоја.
Општину Чока чини седам катастарских општина са осам насеља: Чока, Црна Бара, Банатски
Моноштор, Јазово, Остојићево, Врбица, Падеј и Санад.Насеље Банатски Моноштор је у оквиру К.О. Црна Бара.
Обухват програма општине Чока одређен је површинама целих катастарских општина административне
општине Чока, укупне површине од 32.143 ха
УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Премер на територији Општине Чока израђен је још између 1904-1914 године .Обнова премера
извршена је у две к.о., Врбица и Падеј.У к.о.,Врбица обнова премера је извршен 1939 год., али не на целој
територији.Обнова премера за к.о.,Падеј извршена је 1957.године. Планови за ове две к.о. урађени су у
размери 1:2500.
К.о.Јазово,Остојићево, Санад, Црна Бара, Чока остале су у старом премеру. Ове к.о. су снимане
крајем XIX и почетком XX века.Планови су урађени у размери 1:2880.
Планови су у јако лошем стању, и свако даље одлагање обнове премера и комасације доводи у
питање одржавање премера и формирање базе катастра непокретности на целој територији општине
Чока. Треба актуелизовати брже уређење пољопривредног земљишта комасацијом.
Каналска мрежа за наводњавање и одводњавање је изграђена, али због неадекватног одржавања
функционисање исте је отежано. Коришћење канала за заливање је ограничено стањем система за
наводњавање. Проблем стања каналске мреже долази до изражаја у временским периодима високог нивоа
подземних вода и велике количине атмосферских падавина, тако да су велике површине пољопривредног
земљишта у тим периодима поплављене или су исушене у периоду кад их је потребно наводњавати. Због тога
је неопходно довођење каналске мреже у функцију, изградити недостајуће канале и редовно их одржавати.
На територији општине Чока пројектовано је још 340 ха каналске мреже , али она није изведена,тј.није
у функцији.С обзиром на земљишта која су превлажена и забарена, у општини Чока потребно је одводњавање
на још 8400 ха.
Пољски путеви су у знатној мери оштећени а велики број их је потпуно уништен (преорани и сл.).
Велике површине пољских путева су узурпиране од стране власника и корисника пољопривредног земљишта.
Обзиром на тренутно стање потребно је уложити знатна средства за изградњу, уређење и одржавање пољских
путева.
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ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Тренутно стање пољопривредног земљшта захтева пре свега предузимање мера на плану подизања
и гајења пољозаштитних појасева у општини Чока.
Потребно је спровођење комасације,добровољно груписање земљишта због велике уситњености
катастарских парцела и ради рационалнијег коришћења пољопривредног земљишта.
Пошумљавање и заснивање пољозаштитних појасева се предвиђа на основу Просторног плана
Републике Србије,и треба да буде у складу са основама шумског привређивања.Планом се предвиђа
повећање шумовитости за општину Чока са 1,5% на10,1%.
Потребно је онемогућити сечу преосталих шума и шумских засада. Такође, потребно је спречити
коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, сем у законом дозвољеним
случајевима.Корисници обрадивог пољопривредног земљишта дужни су да земљиште редовно обрађују као и
да врше систематско уклањање парложне траве на истом.
Потребна је, најмање сваке пете године, контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта и
количине унетог минералног ђубрива и пестицида.
У циљу заштите пољопривредног земљишта општина ЧОКА ће преузети мере за побољшање услова
за несметано функционисање пољочуварске службе, жетвеног штаба,противградну заштиту.
ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
Дана16.08.2013. године Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Чока је расписао Јавни позив за прикупљање података за стицање права
пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2014. годину.
Комисија за израду предлога Измене и допуне годишњег Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Чока предлога за 2014. годину, је користила податке из јавне евиденције
о непокретности и за тачност података одговара под пуном кривичном и материјалном одговорношћу.
Програм су сачинили следећи чланови Комисије:
 Косо Роберт с.р.
- председник
 Јанковић Роланд с.р.
- члан
 Хајнал Атила с.р.
- члан
 Попов Светлана с.р.
- члан
 Кенђур Душко с.р.
- члан
Овај пречишћени текст Програма ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2014-05 – XVII.
Дана: 21.05.2014.
Ч О К А

Председник СО –e Чока,
Марјанов Мирјана с.р.

* * * Н а п о м е н а:
- Табеларни део Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Чока за 2014. годину
се налази на приложеном ЦУ-у и чини саставни део
,,Службеног листа општине Чока '' бр. 4/2014.
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23.
На основу члана 26. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
Републике Србије", број 119/12), члана 18. став 4. Уговора о оснивању "Регионална
Депонија" д.о.о. и члана 77. става 1. тачке 30. Статута општине Чока ("Службени лист
општине Чока", бр. 3/2011-пречишћени текст),
Скупштина општине Чока на седници одржаној 21.05.2014. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Д.О.О. СУБОТИЦА

I
Именује се за члана Конкурсне комисије за именовање директора „Регионална
депонија“ д.о.о. (у даљем тексту: Комисија), као лице које је именовано заједнички од стране
Општина Сента и Чока, а за спровођење јавног конкурса за именовање директора
„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица:
- ИЗАБЕЛА ШУХАЈДА, дипломирани биолог, са пребивалиштем у Сенти,
ул. Војислава Илића бр. 19.
II
Члан Комисије се именује на период од три године.
III
Задатак члана Комисије је да сходно одредбама Уговора о оснивању "Регионална
Депонија" д.о.о. Суботица учествује у поступку именовања директора "Регионална Депонија"
д.о.о. Суботица.
IV
Ово Решење ступа на снагу након 8. дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Чока".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1 /2014-05 – XVII.
Дана: 21.05.2014. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.
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24.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС''
бр. 129/07) и члана 77. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока''
бр. 3/11- Пречишћени текст)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 21.05.2014. године
донела је

ОДЛУКУ
О ХУМАНИТАРНОЈ ПОМОЋИ ПОДРУЧЈИМА УГРОЖЕНИМ ОД ПОПЛАВЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се хуманитарна новчана помоћ намењена подручјима
угроженим од поплаве.
Члан 2.
Одборници Скупштине општине Чока у циљу солидарности се одричу права на
део месечне новчане накнаде за април месец у нето износу од 4.500,00 динара.
Члан 3.
Обрачунска служба Општинске управе Чока се обавезује да предметна новчана
средства из члана 2. ове одлуке уплати у корист динарског жиро рачуна Владе Србије за
помоћ угроженима у поплави бр. 840-3546721-89. Сврха уплате: ,,Отклањање последица
ванредних околности-поплаве“.
Члан 4.
Ова одлука се објављује у „ Службеном листу општине Чока“ и ступа на снагу даном
доношења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2014-05 – XVII
Дана: 21.05.2014. године
ЧОКА

Председник СО Чока
Марјанов Мирјана с.р.
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25.
На основу члана 18. став 2. тачка 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“ број 41/09, 53/2010 и 101/2011 ), Одлуке о образовању Савета за
безбедност општине Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 3/07), и Одлуке о изменама
Oдлуке образовању Савета за безбедност општине Чока („Службени лист општине Чока“
бр. 2/2013) и члана 7. Пословника о раду Савета за безбедност општине Чока,
Савет за безбедност општине Чока на својој седници одржаној дана 24.04.2014.
године, доноси

П Р О Г Р А М
ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА ОД НАПЛАЋЕНИХ И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА
ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ НА ПУТЕВИМА
ПО ЗАКОНУ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
У ОПШТИНИ ЧОКА У 2014. ГОДИНИ
Члан 1.
Овим Програмом одређује се начин трошења средстава од наплаћених и пренетих
средстава од новчаних казни за прекршаје на путевима по закону о безбедности саобраћаја
на територији општине Чока 2014. години.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Програма распоређују се на следећи начин:
- 50% - средстава распоређује се за поправку саобраћајне инфраструктуре,
- 50% - средстава распоређује се на следећи начин: 90% - средстава распоређује
се за опремање саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове
безбедности саобраћаја, а 10% - средстава за потребе едукација.
Члан 3.
Одређује се приоритет за расподелу средстава у оквиру средстава за опремање
саобраћајне полиције у 2014. години и то:
- набавка теренског возила за потребе саобраћајне полиције.
Члан 4.
Овај Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Општинског већа
општине Чока, а објављује се у ''Службеном листу општине Чока''.
Република Србија – АП Војводина
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
- Савет за безбедност општине Чока
Број: 8-1/2014-VI
Дана: 24.04.2014.год.
Ч О К А

Председник Савета
за безбедност општине Чока
Балаж Ференц с.р.

Број 4.

страна 49.

21.05.2014.

26.
На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине ('' Сл.гласник РС'' број 135/04, 36/09, 72/09
и 43/11), 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 Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине
бр 401-00-417/2014-01 од дана 18.04.2014.године,
Oпштинско веће општине Чока на седници одржаној 15.05.2014. године донелo је

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2014. ГОДИНУ
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 2014. годину.
I
За реализацију Програма планира се приход средстава у изнoсу од 409.530,00 динара и то по следећим
основама:
- посебна накнада за заштиту животне средине
- пренета средства из буџета општине Чока

140.000,00 динара
269.530,00 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) Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројектe 280.000,00 динара
Из ове ставке планира се реализација пројеката и програма који се односе на:
1. Санација неуређених депонија
280.000,00 динара
Осим наведеног, ова средства ће се користити за активности који ће бити реализовани у складу са решењима и
обавезама проистеклим из Закона о заштити животне средине, и у сарадњи са другим институцијама са територији општине
Чока.
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта Председника општине, а на
основу поднетих захтева надлежних предузећа са територије општине Чока, као и предлога надлежног одељења
Општинске управе општине Чока.
2) Едукативни програми, образовне активности и јачање свести о значају заштите животне средине
129.530,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачање свести и популаризације заштите животне средине, Општинска
управа општине Чока , надлежно одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам и стамбено комуналне
делатности ће у сарадњи са другим субјектима организовати или учествовати на предавањима, семинарима, трибинама,
манифестацијама из области заштите и унапређења животне средине и обележавању значајних датума и догађаја
- сајмови заштите животне средине
- акција очистимо нашу општину
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта Председника општине, а на
основу предлога надлежног одсека Општинске управе општине Чока.
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. гласник РС'' број 135/04, 36/09,72/09 и
43/11).
IV
Извештај о реализацији Програма сачињава Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам и
стамбено-комуналне делатности и доставља га Скупштини општине Чока на усвајање минимум једном годишње.
V
Буџетски фонд доставља Министарству извештај о коришћењу средстава остварених по основу накнаде из члана
85., 85а.
и 87. Закона о заштити животне средине најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину,
односно на захтев Министарства.
VI
Програм ступа на снагу осам дана по објављивању у ''Службеном листу општине Чока''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
Председник општинског већа Чока
ОПШТИНА ЧОКА
Балаж Ференц с.р.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 501-7/02/2014-III
Датум: 15.05.2014.године
Ч О К А

Број
Одлуке
22
23
24
25
26

С А Д Р Ж А Ј

Страна

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
општине Чока за 2014. годину
* * * Табеларни део Програма се налази на приложеном ЦД-у
Решење о именовању члана Конкурсне Комисије за именовање директора
,,Регионлна депонија'' д.о.о. Суботица
Одлука о хуманитарној помоћи подручјима угроженим од поплаве
Програм трошења средстава од наплаћених и пренетих средстава од новчаних
казни за прекршаје на путевима по закону о безбедности саобраћаја
у општини Чока у 2014. години
Програм коришћења средстава буџетског фонда
за заштиту животне средине општине Чока за 2014. годину

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

37
43
45
47
49

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

