СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА
CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
„Службени лист општине Чока“ бр. 13.

страна 199.

28.06.2016.

43.

На основу члана 9. став 2. тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама (,,Службени
гласник РС'' бр. 34/01, 62/06 – др. Закон, 63/06, 116/08- др. Закон и 92/11 и 99/11-др. Закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014 ),
члана 2. става 1. алинеја 9 и члана 5. став 1. тачка 3) алинеја 1. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата
именованих и постављених лица и запослених у државним органима (,,Службени гласник РС'' бр.44/2008- пречишћен текст
и 2/12 ) , члана 4. става 2. Одлуке о радноправном статусу, коефицијентима, платама и накнадама изабраних и
постављених лица у општини Чока („Службени лист општине Чока“, број 12/2016) и члана 77.Статута општине Чока (
,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/11- пречишћен текст)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 28.06.2016.године донела је

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ЧОКА
Члан 1.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата лица постављена од стране Скупштине општине Чока односно од
стране Општинског већа општине Чока су одређени према коефицијенту Начелника округа и основни коефицијент за
Општинског јавног правобраниоца, Секретара Скупштине општине и Начелника општинске управе општине Чока је 14,85 и
то се увећава са додатним коефицијентом од 9.
Члан 2.
На основу сложености и одговорности послова постављених лица из члана 1. увећани коефицијент који укупно
износи 23,85 се повећава са 10%.
Члан 3.
За свако постављено лице из члана 1. ове Одлуке издаће се посебно Решење у складу са овом Одлуком.
Члан 4.
Ова Одлука ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока'' и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 3 /2016 –V- III
Дана: 28.06.2016. године
Ч О К А

Председник СО-е Чока
Олај Тибор с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 13.

страна 201.

28.06.2016.

44.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС’’, бр. 129/07
и 83/2014-др. закон), члана 77. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока’’, бр. 3/11- пречишћен текст ) члана
13. став 3-5. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом на
територијама општина Бачка Топола, Чока, Кањижа, Мали Иђош, Сента и Суботица и члана 28. става 8. Закона о Агенцији
за борбу против корупције („Службени гласник РС“ , број 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС, 112/13 – аутентично тумачење и
8/15-УС), Скупштина oпштине Чока, на својој седници одржаној дана 28.06.2016. године, донела је

Р Е Ш Е ЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСТАВНИКА У СКУПШТИНУ
ДРУШТВА СA ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
,,РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА'' СУБОТИЦА
I
РАЗРЕШАВА СЕ као представник oпштине Чока у Скупштини Друштва сa ограниченом одговорношћу за
управљање чврстим комуналним отпадом ,,РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА'' Суботица
- Ибољка Оноди из Чоке
као и заменик представника oпштине Чока у Скупштини Друштва сa ограниченом одговорношћу за управљање
чврстим комуналним отпадом ,,РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА'' Суботица
- Ева Шевењхази из Падеја.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

II

III
Ово Решење објавити у,,Службеном листу општине Чока''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 3 /2016 –V- III
Дана: 28.06.2016. године
Ч О К А

Председник СО-е Чока
Олај Тибор с.р.

45.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС’’, бр. 129/07 и
83/2014-др. закон ), члана 77. Статута oпштине Чока ( ,,Службени лист општине Чока’’, бр. 3/11- пречишћен текст ) члана
13. став 3-5. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом на
територијама општина Бачка Топола, Чока, Кањижа, Мали Иђош, Сента и Суботица,
Скупштина општине Чока, на својој седници одржаној дана 28.06.2016. године, донела је

Р Е Ш Е ЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСТАВНИКА У СКУПШТИНУ
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
,,РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА'' СУБОТИЦА
I
ИМЕНУЈE СЕ као представник општине Чока у Скупштину Друштва са ограниченом одговорношћу за
управљање чврстим комуналним отпадом ,,РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА'' Суботица
- Јагодица Поповић из Санада
а за заменика представника општине Чока у Скупштину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање
чврстим комуналним отпадом ,,РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА'' Суботица
- Ева Шевењхази из Падеја.
Лица из става 1. и 2. ове тачке именују се на мандатни период од четири године.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

II

III
Ово Решење објавити у,,Службеном листу општине Чока''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 3 /2016 –V- III
Дана: 28.06.2016. године
Ч О К А

Председник СО-е Чока
Олај Тибор с.р.
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46.

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014- др. Закон) , члана 46. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/2016) и члана 77. Став 1. тачка
10.) Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, број 3/2011-пречишћен текст),
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 28.06.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧОКА“
I
Оноди Ибољки, дипл. инг. хортикултуре из Чоке, даном доношење овог решења престаје мандат директора
Јавног Комуналног Предузећа „Чока“, због поднете оставке.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 3 /2016 –V- III
Дана: 28.06.2016. године
Ч О К А

Председник СО-е Чока
Олај Тибор с.р.

47.

На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 3. Закона о локалним изборима (,,Службени гласник РС'' бр. 129/07,
34/10-одлука УС и 54/11 ) и члана 77. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/11- пречишћен текст )
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 28.06.2016. године донела је

З А К Љ У Ч А К

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
I
УТВРЂУЈУ СЕ да је Вукоману Матовић из Чоке престао мандат одборника у Скупштини општине Чока,
подношењем оставке.
II
Горе наведеном одборнику престаје мандат даном доношења овог закључка.
III
Овај закључак ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 3 /2016 –V- III
Дана: 28.06.2016. год.
Ч О К А

Председник СО-е Чока
Олај Тибор с.р.

48.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007
и 83/2014- др. Закон) , члана 24. и 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/2016) и члана 77. став
1. тачка 10) Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, број 3/2011-пречишћен текст),
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 28.06.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧОКА“
I
Вукоман Матовић, дипломирани економиста из Чоке, даном доношења овог решења именује се за вршиоца
дужности директора Јавног Комуналног Предузећа „Чока“, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже до 6 месеци од дана именовања.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 3 /2016 –V- III
Дана: 28.06.2016. год.
Ч О К А

Председник СО-е Чока
Олај Тибор с.р.
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49.

На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007
и 83/2014- др. Закон) , и члана 77. став 1. тачка 22) Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, број 3/2011пречишћен текст), Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 28.06.2016. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

О ПРИХВАТАЊУ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА КУЛТУРНО – ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ЧОКА“ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
ПРИХВАТА СЕ План и Програм рада Културно – Образовног Центра „Чока“ за 2017. годину.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 3 /2016 –V- III
Дана: 28.06.2016. год.
Ч О К А

Председник СО-е Чока
Олај Тибор с.р.

50.

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 одлуке 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 03.06.2016. 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 2016. 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 у 2016. години.

-

Члан 2.
Средства из члана 1. овог Програма распоређују се на следећи начин:
50% - средстава рапоређује 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 2016.
години и то:
Опремање саобраћајне полиције – набавка опреме за потребе увиђајне екипе.
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: 031-18/2016-VI-11
Дана: 03.06.2016.год.
Ч О К А

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

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2017. ГОДИНУ
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и
112/2015), надлежни орган јединице локалне самоуправе - Општинска управа - Одељење за привреду, пољопривреду,
развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено - комуналне делатности
Општине Чока, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:
- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и
вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су
уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту:
инфраструктура) и
- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на
територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),
да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној
својини на територији општине Чока за 2017. годину, до дана 31. октобра 2016. године.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром
коју доставља физичко, односно правно лице:
1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром потписан од стране
физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
2. Извод из јавне евиденције о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе), односно ако
инфраструктура није укњижена у јавну евиденцију о непокретности правно лице доставља пописну листу и књиговодствену
документацију потписану и оверену у складу Законом о рачуноводству;
3. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);
(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре
дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2016. године, поднесу Захтев за излазак Републичке
пољопривредне инспекције ради утврђивања фактичког стања на терену. Записник је саставни део документације која
се доставља до 31. октобра 2016. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове
парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног
објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.);
4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном
статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);
5. Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за
инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца
захтева) са правним лице које је подигло инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац
захтева).
II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства коју доставља физичко,
односно правно лице:
1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно
одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
2. Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова објекта као доказ да објекат испуњава услове за
гајење животиња и као доказ да је лице власник, односно закупац објекта за гајење животиња (доставља подносилац
захтева);
3. Исправа из ветеринарске станице којом се потврђује да је подносилац захтева власник домаћих животиња
(прибавља јединица локалне самоуправе) ;
4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном
статуту најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе);
5. Записник Републичког ветеринарског инспектора (доставља подносилац захтева);
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(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу сточарства дужна су да
благовремено, а најкасније до 1. септембра 2016. године, поднесу Захтев Републичком ветеринарском инспектору да
утврди број условних грла, у складу са капацитетом, врстом и категоријом животиња из Решења о утврђивању
ветеринарско санитарних услова. Уколико Републички ветеринарски инспектор не затекне ниједну животињу у објекту
у тренутку контроле, код животиња које се узгајају у турнусима, он обрачунава број условних грла на основу
исправе лица о продаји,предаји на клање и извозу животиња, а највише до капацитета из Решења о утврђивању
ветеринарско санитарних услова. Записник је саставни део документације коју треба доставити до 31. октобра
2016. године)
6. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на
територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа
(доставља подносилац захтева)
7. Изјава подносиоца захтева, потписану од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу,
дату под кривичном и материјалном одговорношћу, која садржи:
- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне
самоуправе на којој је поднео захтев,
- изјаву колику површину пољопривредног земљишта поседује у свом власништву на територији јединице
локалне самоуправе на којој се подноси захтев;
- списак повезаних лица и површину пољопривредног земљишта коју та лица поседују у власништву на
територији јединице локалне самоуправе на којој је поднео захтев.
(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник,
ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се:
правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)
8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта
које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев
(прибавља јединица локалне самоуправе);
9. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта
које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева, на територији јединице локалне самоуправе на којој се
подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица који у изјави доставља
подносилац захтева :
- код подносиоца захтева физичког лица: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер
уколико имају пребивалиште на истој адреси.
- код подносиоца захтева правног лица за сва лица која су наведена у претходно прибављеном доказу из
Агенције за привредне регистре о повезаним лицима са подносиоцем захтева;
Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво
пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у
државној својини) односи се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.
Документацију из дела I тачке 2 и 4, односно из дела II тачке 4, 7 и 8 јединица локалне самоуправе прибавља најкасније до
30. новембра 2016. године.
Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у
складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем
програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена
по броју условних грла по записнику Републичког ветеринарског инспектора, умањује за површину пољопривредног
земљишта,у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08др.закон, 41/09 и 112/2015),
Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко
лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од
стране надлежног органа који издаје исправу.
За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања
Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у
висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног
лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања
закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.
Уколико се за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа утврди да су предмет
реституције, предметне катастарске парцеле ће се изузети из даљег поступка давања у закуп.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 12 часова, у просторијама Одељења за привреду,
пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено - комуналне
делатности Општинске управе Чока, Чока, Улица Потиска, бр.20, први (1) спрат, канцеларија број 30 или са сајта општине
Чока www.coka.rs
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Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2016. године.
Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија за израду
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ће га вратити подносиоцу неотворен.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком
на предњој страни: „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу власништва инфраструктуре за 2017. годину“
или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2017. годину“, надлежном органу јединице
локалне самоуправе Општинска управа - Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске
послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено - комуналне делатности за територији општине Чока, на
адресу: Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене
процедуре и стамбено - комуналне делатности Општинске управе општине Чока, 2320 Чока, ул.Потиска, бр. 20, На
полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Ева Шевењхази, телефон: 71-620, email:
razvojeva@coka.rs или лично у просторијама Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске
послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено - комуналне делатности Општинске управе Чока, Чока, Улица
Потиска, бр.20, први (1) спрат, канцеларија број 30.
Овај јавни позив објавити у Службеном листу општине Чока, интернет страници општине Чока :
www.coka.rs , на огласној табли општинске управе општине Чока, и огласним таблама месних заједница.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА
- Одељење за привреду, пољопривреду,
развој, урбанизам, за грађевинске послове
за спровођење обједињене процедуре
и стамбено - комуналне делатности
Број: 320-18/01/2016-III
Датум: 30.06. 2016. године
ЧОКА

Шеф Одељења- самостални стручни сарадник
Ева Шевењхази с.р.
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52.

На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/2007 и 83/2014- др.
Закон), и члана 115. став 1. тачка 7. Статута општине Чока (''Службени лист општине Чока'' бр. 3/11 – пречишћен текст) и
на основу закључка Владе РС 05 број: 121-3133/2012 од 26.04.2012. године, Председник општине Чока, дана 01.07.2016.
године, доноси

О Д Л У К У

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА ОБЛАСТ НЕГОВАЊЕ НАРОДНИХ ТРАДИЦИЈА
I.
Поставља се Киш Тот Ерика из Чоке за помоћника Председника општине Чока - за област – Неговање
народних традиција на мандатни период од 4 (четири) године.
II.
Помоћник Председника општине Чока из члана 1. ове Одлуке није на сталном раду у општини Чока.
Помоћник председника може бити разрешен и пре истека времена на које је постављен, даном подношења
оставке односно даном разрешења.
III.
Kоефицијент за обрачун и исплату накнаде за постављено лице, помоћника председника општине Чока из члана
1. ове одлуке износи 7,00.
IV.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 022-5/2016- VI
Датум: 01.07.2016. године
Ч О К А

Председник општине Чока
Стана Ђембер с.р.

53.

На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/2007 и 83/2014- др.
Закон), и члана 115. став 1. тачка 7. Статута општине Чока (''Службени лист општине Чока'' бр. 3/11 – пречишћен текст) и
на основу закључка Владе РС 05 број: 121-3133/2012 од 26.04.2012. године, Председник општине Чока, дана 01.07.2016.
године, доноси

О Д Л У К У

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА ОБЛАСТ РАД СА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
I.
Поставља се Андреа Богдановић из Црне Баре за помоћника Председника општине Чока - за област
– Рад са Месним заједницама на мандатни период од 4 (четири) године.
II.
Помоћник Председника општине Чока из члана 1. ове Одлуке није на сталном раду у општини Чока.
Помоћник председника може бити разрешен и пре истека времена на које је постављен, даном подношења
оставке односно даном разрешења.
III.
Kоефицијент за обрачун и исплату накнаде за постављено лице, помоћника председника општине Чока из члана
1. ове одлуке износи 7,00.
IV.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 022-6/2016- VI
Датум: 01.07.2016. године
Ч О К А

Председник општине Чока
Стана Ђембер с.р.

Број
Одлуке

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

САДРЖАЈ

Страна

Одлука о одређивању коефицијента за обрачун и исплату плата постављених лица
у органима општине Чока
Решење о разрешењу представника и заменика представника
у Скупштину Друштва за ограниченом одговорношћу за управљање чврстим
комуналним отпадом ,,Регионална депонија'' Суботица,
Решење о именовању представника и заменика представника
у Скупштину Друштва за ограниченом одговорношћу за управљање чврстим
комуналним отпадом ,,Регионална депонија'' Суботица,
Решење о престанку мандата директора Јавног Комуналног Предузећа ,,Чока''
Закључак о утврђивању престанка одборничког мандата одборника Скупштине
општине Чока
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног Комуналног Предузећа
,,Чока''
Закључак о прихватању План и Програм рада Културно – Образовног Центра ,,Чока''
за 2017. годину
Проргам трошења средстава од наплаћених и пренетих средстава од
новчаних казни за прекршаје на путевима по закону о безбедности саобраћаја
у општини Чока у 2016. години
Јавни Позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта
у државној својини на територији општине Чока за 2017. годину
Одлука о постављењу помоћника председника општине чока за област
- Неговање народних традиција
Одлука о постављењу помоћника председника општине чока за област
- Рад са месним заједницама

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

199
201
201
203
203
203
205
205
207
213
213

Тот Золтан, Секретар СО-е Чока
2.500,00 динара
840 – 745151843 - 03
97
47 211
Општински орган управе Чока
23320 Чока, Потиска бр. 20

• Н А П О М Е Н А:
,,Службени лист општине Чока'' бр. 13/2016 је због техничких разлога објављен
само на српском језику, док ће на мађарском језику бити објављен накнадно“.
Главни одговорни Уредник
• M E G J E G Y Z É S:
Csóka község 13/2016-оs számú Hivatalos Lapja műszaki okok végett csak szerb
nyelven jelenik meg, míg magyar nyelven utólagosan fog megjelenni.
Fő és felelős Szerkesztő

