СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА
CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
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53.

На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици с децом („Службени
гласник РС“, бр. 16/02,115/05 и 107/09 ), члана 32. став 1. тачка 6, члана 52. став. 1. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014), и члана 77. Статута општине
Чока ( ,,Службени лист општине Чока” бр. 3/2011 – пречишћен текст),
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 02.10.2014. године доноси:

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „РАДОСТ“ ЧОКА
Члан 1.
Утврђује се постојећа регресна скала за следеће категорије корисника услуга:
1. Социјално угрожени ( корисници социјалне помоћи) родитељи за услугу плаћају 50%
од пуне економске цене
2. Самохрани родитељи за услугу плаћају 75% од пуне економске цене
3. Родитељи који имају у предшколској установи двоје деце, за једно плаћају пун износ,
а за друго дете 75% од цене услуге.
Члан 2.
Сваки родитељ своја права из ове регресне скале може да користи само по једној основи.
Члан 3.
Трошкове боравка детета у целодневном и полудневном боравку у установи, у делу који не
пада на терет корисника услуга из члана 1. ове Одлуке, до пуног износа, регресираће општина Чока.
Члан 4.
О правима из ове Одлуке решава организациона јединица Општинске управе надлежна за
послове друштвених делатности, по прописима о општем управном поступку.
По жалби на Решење из става 1. овог члана, решава Општинско веће за Општину Чока.
Члан 5.
Захтев за признавање права за регресирање трошкова боравка у Предшколској установи,
подноси један од родитеља ,старатеља, хранитеља или усвојиоца Одсеку за друштвене делатности
општине Чока.
У зависности којој категорији припада, у смислу члана 1. ове Одлуке, подносилац захтева, уз
захтев прилаже следећу документацију:
1.
-

Социјално угрожени подносиоци захтева прилажу:
Фотокопију личне карте;
Извод из матичне књиге рођених за дете;
Доказ о пребивалишту за децу за коју се тражи остваривање права;
Потврду Предшколске установе о похађању Предшколске установе;
Решење о признавању права на новчану социјалну помоћ.

2.
-

Самохрани родитељи:
Фотокопију личне карте;
Извод из матичне књиге рођених за дете;
Доказ о пребивалишту за децу за коју се тражи остваривање права;
Потврду Предшколске установе о похађању Предшколске установе;
Доказ о статусу самохраног родитеља.

3.
-

Родитељи који имају у Предшколској установи двоје деце:
Фотокопију личне карте;
Извод из матичне књиге рођених за дете;
Доказ о пребивалишту за децу за коју се тражи остваривање права;
Потврду Предшколске установе да оба детета похађају Предшколску установу.
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Члан 6.
Право за регресирање трошкова боравка у Предшколској установи, признаје се од дана
поднетог захтева до краја календарске године, изузев у чл 1.став 1. тачка 1. корисника социјалне
помоћи чије право је временски ограничено.
За децу за коју је остварено право за регресирање трошкова боравка у Предшколској
установи, у претходној календарској години, Служба за друштвене делатности, по прибављеној
Потврди да се дете и даље налази у Предшколској установи, продужиће коришћење оствареног
права, у зависности од узраста детета, и у текућој календарској години.
За децу најстаријег предшколског узраста, право зa регресирање трошкова боравка у
Предшколској установи, продужава се до 30. јуна, ако је дете у полудневном боравку, а до 31.
августа, ако је дете у целодневном боравку.
Члан 7.
Предшколска установа доставља Служби за друштвене делатности месечни извештај о
целодневном, односно полудневном боравку, за сваког корисника регресне скале, за кога је донето
Решење, најкасније до петог у месецу за претходни месец, на обрасцима који одговарају обрацу ЦБ1
и обрасцу ПБ2“.
Члан 8.
Средства за регресирање трошкова боравка из члана 1. ове Одлуке, обезбеђују се
Предшколској установи, на основу поднетих извештаја Предшколске установе, из члана 7. ове
Одлуке.
Предметна средства из става 1. ове Одлуке, Начелник општинске управе утврђује решењем.
Члан 9.
Средства за регресирање дела трошкова до пуног износа, из члана 1. ове Одлуке,
обезбеђују се и преносе Предшколској установи из буџета Општине Чока.
У периоду престанка рада васпитних група полудневног боравка ( јули и август), Општинска
управа не обезбеђује средства за регресирање боравка за кориснике регресне скале из члана 1. ове
Одлуке.
Предшколска установа дужна је да предметна средства користи искључиво за намене за које
су иста додељена.
Члан 10.
Контролу наменског трошења средстава врши организациона јединица Општинске управе
Општине Чока, надлежна за послове финансија, на основу извештаја Предшколске установе, из
члана 7. ове Одлуке.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Чока''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2014-05 – XX
Дана: 02.10.2014.
Ч О К А

Председник СО –e Чока,
Марјанов Мирјана с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' бр.
129/07 и 83/2014 ), члана 50. Закона о јавним предузећима ( ,,Службени гласник РС'' бр.
119/2012 и 116/2013) и члана 77. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока''
бр. 3/11- Пречишћени текст )
Скупштинa општине Чока на својој седници одржаној дана 02.10.2014. године
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ,,ЧОКА'' ЗА 2014. ГОДИНУ

I
Овим Решењем даје се саглaсност на Одлуку о изменама и допунама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа ,,Чока'' за 2014. годину, која је усвојена од стране
Надзорног одбора Јавног предузећа дана 26.08.2014. године.

II
Одлука о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
,,Чока'' за 2014. годину чини саставни део 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 /2014-05 – XX
Дана: 02.10.2014.
Ч О К А

Председник СО –e Чока,
Марјанов Мирјана с.р.
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На основу члана 24. Статута Јавног комуналног предузећа Чока, Надзорни одбор
ЈКП Чока у духу својих овлашћења на својој редовној седници одржаној дана 26.08.2014.
године донео је следећу:

ОДЛУКУ
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) и изменама усвојеним од стране Скупштине општине Чока
доношењем Решења о давању сагласности („Сл. лист општине Чока“, бр.
2/2014), у поглављу „6. Финансијски план“ у поднаслову “ 6.3. Планиране
инвестиционе активности“ у табели под називом „Инвестициона улагања“ под
редним бројем 8. у колони 2. речи „Накладач (половни) и ровокопач“ бришу се и
замењују речима „ Нова комбинована машина ровокопач-утоваривач и додатни
алати и опрема за „Bobcat“ и „Weidemann“,
2. У табели под називом „ Инвестициона улагања“ под редним бројем 8. у колони 2.
речи „Чистач канализације под притиском“ бришу се и замењују речима „Ручни
алати за обављање комуналне делатности“.
3. У табели под називом „ Инвестициона улагања“ под редним бројем 8. у колони 6.
бројеви „4.500.000,00 и 5.500.000,00“ бришу се и замењују бројевима
„9.000.000,00 и 1.000.000,00“.
4. Остале колоне као и Програм пословања Предузећа за 2014.годину остају не
измењени и на снази.
5. Ову Одлуку доставити оснивачу ради добијања сагласности на исту.
ЈКП Чока
Број: 1319
Дана:26.08.2014.године
23320 Чока, Палих бораца бр.20

Председник Надзорног одбора ЈКП Чока
Шите Тибор с.р.
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Инвестициона улагања
( у динарима )
Ред.
Бр.

Назив објекта,
опреме, инвестиције

Остварено
2012

План
2013

Процена
2013

План
2014

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
8.

Водоводна мрежа
Опрема за водов.
Систем (,водомери,подводне пумпе)
Документација заобезб.сагласн.за
експл.подз.вода, књига евиденције
и надзор
Техничко усавр.
Бунара у општини Чока
Израда Главног пројекта новог бунара
Гасоводна мрежа
Гасомери
Опрема
Комбинована машина
Теретно возило
Путничко возило
- Нова комбинована машина
ровокопач-утоваривач
-Алати и опрема

Индекс
5/3
7

5/4
8

6/5
9

41,000,00

500,000,00

285.000.00

1.100.000.00

695

057

386

200,000,00

280,000,00

280.000,00

300.000,00

140

100

107

418,000,00

3,000,000,00

-

-

-

600.000,00

-

-

-

1.000.000,00

155

086

386

1.200.000,00
1.000.000,00
9.000.000.00

-

100
-

-

350.000,00

-

-

-

16.050.000,00

0,79

065

171

450,000,00
167,400,00

300,000,00

258.786.00

-

9,000,000,00
1,000,000,00
800,000,00

9.000.000,00
-

1.000.000.00

Ручни алати за обављање комуналне
делатности

500.000.00

8.
9.
10.
12.

Теретно возило (смећар, Трафиц)
Опрема за мерење протока отпад.вода
Хтз опрема
Грађевински објекат
(Пословни простор у склопу ЈКП Чока
вл. Пројектбироа Кикинда
УКУПНО:

10.500,000,0
2,031,108,00

13,718,508,00

1.000.00000

995.000,00

16,730,000,00

10.818.786.00
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55.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007 и 83/2014)
и члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС” број 119/2012) члана 2. и 3.
Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” број 88/2011) члана 77. Статута општине Чока
( ,,Службени лист Општине Чока” бр. 3/2011 – пречишћен текст),
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 02.10.2014. године донела је следећу :

ОДЛУКУ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ и дозвољава упис права својине у корист ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА на непокретностима над којима је досада имала право коришћења, а које су уписане код
Службе за катастар непокретности Чока у :
Листу непокретности број 2428 К.О. Чока:
- кат.парц. 191/1 Петра Драпшина њива 2. класе у површини од 05а 00м2,
- кат.парц. 2031/2 Маршала Тита земљиште под зградом-објектом 00а 99м2,
- кат.парц. 2031/2 Маршала Тита земљиште уз зграду у површини од 01а 19м2,
- кат. парц. 2151/2 Иве Лоле Рибара земљиште под зградом –објектом у површини од 01 а 39 м2 ,
- кат.парц 2151/2 Иве Лоле Рибара земљиште уз зграду –објекат у површини од 03 а 61 м2,
- кат.парц. 3178/3 Нађ сек њива 2. класе у површини од 01 а 87 м2,
- кат. парц. 3178/4 Нађ сек њива 2. класе у површини од 01 а 73 м2,
- кат.парц. 3178/5 Нађ сек њива 2. класе у површини од 00 а 25 м2,
- кат.парц. 3179/3 Нађ сек остало. вешт. створено у површини од 02 а 73 м2,
- кат.парц. 3179/6 Нађ сек ров у површини од 02 а 59 м2,
- кат. парц. 3179/9 Нађ сек ров у површини од 02 а 30 м2,
- кат. парц. 3179/12 Нађ сек ров у површини од 03 а 42 м2,
- кат.парц. 3179/15 Нађ сек њива 3. класе у површини од 02 а 60 м2,
- кат.парц. 3179/17 Нађ сек њива 3. класе у површини од 00 а 16 м2,
- кат.парц. 3179/18 Нађ сек њива 3. класе у површини од 00 а 35 м2,
- кат. парц. 3179/19 Нађ сек њива 3.класе у површини од 01 а 01 м2,
- кат.парц. 3180/5 Нађ сек њива 2. класе у површини од 08 а 07 м2,
- кат.парц. 3180/6 Нађ сек њива 2.класе у површини од 10 а 27 м2,
- кат.парц. 3180/7 Нађ сек њива 2 класе у површини од 01 а 14 м2,
- кат.парц. 3181/1 зграда ул. Петра Драпшина бр.154 у површини од 00 а 68 м2, --кат.парц. 3181/1
зграда ул. Петра Драпшина бр. 156. у површини од 01 а 11 м2,
- кат.парц. 3181/1 остало вештачки створено у укупној површини од 29 а 19 м2.
Укупно 30 а 98 м2
Укупно 81 а 65 м2
Листу непокретности број 3170 К.О. Чока:
 кат. парц. 699/4 земљиште под објектом у површини од 01а 59 м2, двособан стан број 6 II спрат
ул. Б. Кидрича бр. 2 I улаз стан број 6 у површини од 60,69 м2 .
Укупно 01 а 59 м2
Листу непокретности број 1612 К.О. Чока:
 кат. парц. 709, ул. Палих бораца бр.5 земљиште под зградом-објектом у површини од 03 а 87 м2,
 ул. Палих бораца бр.5 земљиште уз зграду – објекат у површини од 04 а 87 м2
Укупно 08 а 74 м2
 кат. парц. 710, ул. Палих бораца бр. 5 земљиште уз зграду - објекат у површини од 10 а 07 м2,
 кат. парц. 711, ул. Палих бораца бр. 5 земљиште уз зграду – објекат у површини од 03 а 99 м3.
Све укупно 22 а 80 м2
Укупно 08 а 74 м2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2014-05 – XX
Дана: 02.10.2014.
Ч О К А

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

Број
Одлуке

53
54

55

САДРЖАЈ
Одлукa о начину и условима регресирања трошкова боравка деце
у ПУ „Радост“ Чока
Решењe о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Програма пословања ЈКП Чока за 2014. годину
*** Одлука о изменама и допунама Програма пословања
ЈКП Чока за 2014. годину
*** Табеларни приказ: Инвестициона улагања
Одлукa о давању сагласности на упис права својине у корист
ЈКП Чока

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

Страна

189
193
195
197
199

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

