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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
109.
У складу са чланом 8. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и
верским заједницама на територији општине Чока број 016-2/2013-11/6 од 29.05.2017. године, Решењем о
формирању комисије за спровођење поступка расподеле средстава по традиционалним црквама и верским
заједницама на територији општине Чока број 016-2/2017-13/8-VI од 08.02.2017.године,на основу записника о
спроведеном поступку и предлогу за расподелу средстава по конкурсу за доделу средстава традиционалним
црквама и верским заједницама на територији општине Чоке у 2020. години, Општинско вeћe општине Чока, на
седници одржаној дана 20.10.2020. године, доноси:
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ТРАДИЦИОНАЛІІИМ ЦРКВАМА
И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА БУЏ ETCKУ, ОДНОСНО КАЛЕНДАРСКУ 2020. ГОДИНУ
Након спроведеног јавног конкурса за расподелу средстава традиционалним црквама и верским
заједницама на територији општине Чока, Општинско вehe је уважило предлог комисије за спровођење поступка
расподеле средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Чока и донело
Одлуку о начину и висини расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице за буџетску, односно
календарску 2020. годину за следеће програме:
Р.Б.

Подносилац пријаве
Српска православна црква Падеј

1.

2.

Римокатоличка Жупа – Пресвето
Тројство Чока

3.

Српска православна црквена
општина Остојићево

4.

Римокатоличка жупа „Снежна
Госпа― Падеј
Римокатоличка црквена општина
„Свети Михајло Арханђелије―
Јазово
Римокатоличка Жупа „Свети
Јосип― Остојићево
Словача евангелистичка ав црква
Остојићево
Српска православна црквена
општина Санад
Српска православна црквена
општина Чока

5.

6.
7.
8.
9.

Назив пројекта

Вредност
пројекта
/РСД
317.000,00

Тражена
средства
/РСД
250.000,00

Одобрена
средства/РСД

1.764.000,00

480.000,00

480.000,00

400.000,00

261.390,00

261.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

192.240,00

192.240,00

140.000,00

1.574.675,00

410.000,00

410.000,00

Адаптација

500.000,00

300.000,00

200.000,00

Уређење старог дела
православног гробља у Санаду
Санација крова терасе
Црквене сале и уређење исте
УКУПНО:

394.200,00

394.200,00

394.000,00

308.700,00

308.700,00

175.000,00

5.570.815,00

2.716.530,00

2.430.000,00

Бетонирање колског улаза у
парохијски дом и насипање
стаза туцаником на
Православном гробљу
Санација штете на звонику
цркве
Текуће одржавање верских
објеката, Бетонирање прилаза
испред парохијског дома
Бетонерски радови око цркве и
изградња дела ограде
Набавка бочних улазних врата
Бетонски радови око цркве

250.000,00

Образложење:
Општинско вeћe формирало је Решењем број 016-2/2017-13/8-VI од 08.02.2017.године, комисију за спровођење
поступка расподеле средстава по традиционалиим црквама и верским заједницама на територији општине Чока.
Дана 21.09.2020. године расписан је од стране комисије Јавни конкурс за финансирање пројеката традиционалним
црквама и верским заједницама из буџета општине Чока за 2020. годину. У року за подношење пријава, односно
до дана 30.09.2020. године пристигло је, благовремено, 9 потпуних пријава.
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Чланом 8. став 2. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским
заједницама на територији општине Чока број 016-2/2013-11/6 од 29.05.2017. године прописано је да Општинско
вehe на основу записника и извештаја Комисије, доноси Одлуку о начину и висини расподеле средстава за
традиционалне цркве и верске заједнице за буџетску, односно календарску годину.
Комисија за спровођење поступка расподеле средстава по традииционалним црквама и верским заједницама на
територији опиштине Чока доставила је записник и извештај о спроведеном поступку и предлог Општинском
вeћy Чока за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Чока у
2020. години. На основу свега напред наведеног , а у складу са Чланом 8. став 2. Правилника о начину и поступку
доделе средстава традиционапним црквама и верским заједницама на територији општине Чока број 016-2/201311/6 од 29.05.2017. године, донета је Одлука као у диспозативу.
УПУTCTBO О ПPABHOM СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке незадовољни учесник конкурса може поднети
приговор Општинском вeћy у року од 8 дана од дана објављивања на званичном сајту општине и у „Службеном
листу општине Чока".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА — А.П. ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКО BEЋE ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: VI 016-2/2020-5/8
Дана: 20.10.2020. године
Председница општинског већа општине Чока
Чока
Ђембер Стана, с.р.

110.
На основу члана 8. став 2.Закона о безбедности саобраћаја на путевима (―Службени гласник РС‖,
бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018др.закон, 87/2018 и 23/2019), члана 2. Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја
на путевима (―Службени гласник РС‖, бр. 8/2020) и члана 65. Статута општине Чока (―Службени лист општине
Чока‖, бр. 2/2019), Општинско веће општине Чока, на својој седници одржаној дана 20.10.2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о оснивању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима у општини Чока
I
Оснива се Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима у општини Чока (у даљем
тексту: Савет), као стручно радно тело ради обављања послова из области безбедности саобраћајана на путевима,
који су у надлежности јединице локалне самоуправе, односно општине Чока.
II
Задатак Савета је да:
 да на годишњем нивоу припрема предлог Програма за рад савета, који усваја надлежни орган и на који
Агенција даје сагласност,
 континуирано анализира стање безбедности саобраћаја, показатеље безбедности саобраћаја (индикаторе)
и ставове учесника у саобраћају на подручју општине Чока и на својим седницама предлаже одређене
мере и активности,
 непрекидно прати и предлаже мере за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју
општине Чока,
 спроводи активности на изради и предлагању стратегије и годишњег плана безбедности саобраћаја на
путевима, које доноси Општинско веће општине Чока, у складу са Националном стратегијом и Акционим
планом које доноси Влада Републике Србије;
 сагледава и оцењује проблеме безбедности саобраћаја са прецизним одређивањем надлежности субјеката
који делују у систему безбедности саобраћаја на подручју општине Чока,
 подноси извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима Општинском већу општине Чока најмање
два пута годишње,
 обавља и друге послове везане за унапређење безбедности саобраћаја у складу са законом и подзаконским
актима.
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III
Савет сачињавају председник, заменик председника и 13 чланова.
Мандат председника, заменика председника и чланова Савета траје 4 године, с тим да након истека
мандата могу бити поново именовани.
















У Савет се именују:
Анид Исаковић, службеник Општинске управе Чока-председник Савета;
Роберт Косо, службеник Општинске управе Чока- заменик председника Савета;
Ирен Јо, службеница Општинске управе Чока, чланица Савета;
Радован Будовалчев, члан Општинског већа општине Чока задужен за област сарадње са месним
заједницама, члан Савета,
др Биљана Мусулин Јањић, директорица Дома здравља Чока, чланица Савета;
Зорица Бугарчић Челекетић, директорица ОШ ―Јован Поповић‖ Чока, чланица Савета;
Антоније Цицмил, директор ОШ ―Др Тихомир Остојић‖ Остојићево, члан Савета;
Станка Радовић, директорица ОШ ―Серво Михаљ‖ Падеј, чланица Савета;
Данијела Штеванов, в.д.директора Предшколске установе ―Радост‖ Чока, чланица Савета;
Јожеф Бата, директор Хемијско-прехрамбене средње школе Чока, члан Савета;
Снежана Звекић, председница Прекршајног суда у Сенти;
Владимир Никочев, представник Полицијске станице у Чоки, члан Савета;
Мирјана Крсмановић, представница ЈКП Чока, чланица Савета;
Винка Тошић, директорица Центра за социјални рад за општину Чока, чланица Савета;
Миодраг Малешев, председник Црвеног крста Чока, члан Савета.

IV
У раду Савета могу учествовати и представници заинтересованих лица задужених за унапређење
безбедности саобраћаја на путевима, када се разматарају питања из њихове надлежности и њихово учешће може
допринети квалитетнијем раду Савета.
V
Савет има секретара који обавља организационе и административно-техничке послове за потребе рада
Савета.
VI
За рад у Савету, председнику, заменику председника, члановима Савета и секретару припада накнада у
износу од 500,00 динара (петстодинара) по одржаној седници, као и накнада трошкова превоза за долазак на
седницу Савета и одлазак са седнице Савета, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају.
VII
Ово решење се објављује у ―Службеном листу општине Чока‖ и ступа на снагу даном доношења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: VI 016-2/2020-5/3
Дана: 20.10.2020. године
ЧОКА
Председница Општинског већа општине Чока
Ђембер Стана, с.р.
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111.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07, 83/14, 101/16 и
47/18), члана 65. Статута општине Чока (''Службени лист општине Чока'' бр. 2/19) и члана 3. Одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини („Сл.лист општине Чока― број 13/17), Општинско веће општине Чока дана 20.10.2020.године доноси,
РЕШЕЊE
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
I.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка јавног надметања ( у даљем тексту Комисија).
II.
Комисија се састоји од председника, заменика председника, чланова и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тот Золтан – председник Комисије,
Олај Тибор – заменик председника Комисије,
Радин Денис - члан
Терзин Благоја - члан
Булајић Бранко - члан
Нађ Тибор - члан
Шевењхази Ева – члан

Административно- техничке послове за потребе Комисије обавља Општинска управа – Оделење за
привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и
стамбено - комуналне делатности.
III.
Задатак Комисије из тачке I. овог Решења је да:
- предлаже почетну цену закупа пољопривредног земљишта у државној својини,
- на основу одлуке председника општине примењује почетну цену закупа пољопривредног земљишта у државној
својини по основу права пречег закупа, које је планирано Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта,
- прикупља изјава о прихватању или не прихватању пољопривредно земљиште које је опредељено Годишњим
програмом по основу права пречег закупа и услове под којима то земљиште се даје у закуп,
- даје предлог за доношење Одлуке о давању у закуп по праву пречег закупа председнику општине,
- на основу одлуке председника општине примењује почетну цену закупа пољопривредног земљишта у државној
својини, за надметања која су обухваћена Годишњим програмом и планирана за давање у закуп по класама и
културама,
- припрема предлог Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини,
- прикупља и разматра пристигле пријаве на оглас за јавно надметање,
- припрема и води записнике на дан јавног надметања.
- даје предлог за доношење Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,
- доноси пословник о раду Комисије,
- обавља и друге послове према инструкцији и предлогу Министарства надлежног за послове пољопривреде на
основу Закона о пољопривредном земљишту и Правилника о условима и поступку давања у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ( „Сл.гл.РС― бр 16/17,111/17,18/19,45/19,3/20 и 25/20)
IV.
Председнику, заменику председника и члановима Комисије припада накнада за рад у нето износу од
2.000,00 динара са припадајућим законским обавезама и путним трошковима по одржаној седници.
Исплату накнаде врши Општинска управа општине Чока - Одељење за финансије, на основу Извештаја о
присутности седницама овереног од стране председника Комисије.

„Службени лист општине Чока“ број 25.

страна 571.

20.10.2020. година

V.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Чока―.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
Општинско веће
Број: VI 016-2/2020-5/7
Дана: 20.10.2020. године
Ч О К А

Председница Општинског већа Чока
Стана Ђембер, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА

112.
На основу члана 58. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83-2014- др.закон,
101/2016-др.закон, и 47/2018), члана 61. став 1.тачка 23. Статута општине Чока (''Службени лист општине Чока'', бр. 2/2019) и
члана 1. Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Чока („Службени лист општине Чока―, бр. 21/2020),
Председник општине Чока, дана 16.10.2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЧОКА
ЗА ОБЛАСТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДА И ПОЉОПРИВРЕДА
I
Поставља се Ласло Кормањош из Чоке, за помоћника председника општине Чока за област економски развој,
привреда и пољопривреда (у даљем тексту: Помоћник председника општине).
II
Помоћник председника општине обавља послове из области економски развој, привреда и пољопривреда, покреће
иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које
је постављен и врши друге послове по налогу председника општине.
III
Помоћник председника општине поставља се у Посебној организационој јединици Oпштинске управе Чока,
Кабинету председника општине и Општинског већа, најдуже на период док траје дужност председника општине, почев од
20.10.2020. године, с тим да може бити разрешен и пре истека мандата на који је постављен.
Помоћник председника општине за свој рад одговара председнику општине Чока.
IV
Помоћник председника општине остварује права, обавезе и одговорности из рада и по основу рада у складу са
законом и другим прописима којима се регулишу права, обавезе и одговорности запослених у јединицама локалне
самоуправе.
V
Kоефицијент за обрачун и исплату зараде, за постављено лице, односно Помоћника председника општине Чока из
члана 1. овог решења износи 25,00.
VI
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: VI 022- 1 /2020
Датум: 16.10.2020. године
Ч О К А

Председник општине Чока
Стана Ђембер, с.р.

САДРЖАЈ

Број одлуке

Број одлуке

Страна

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА

109

ОДЛУКА О НАЧИНУ И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ТРАДИЦИОНАЛІІИМ ЦРКВАМА
И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА БУЏ ETCKУ, ОДНОСНО КАЛЕНДАРСКУ 2020. ГОДИНУ

567

110

РЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У ОПШТИНИ ЧОКА

568

111

РЕШЕЊE О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА

570

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА
112

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА
ОБЛАСТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДА И ПОЉОПРИВРЕДА

571

„Службени лист општине Чока“ излази по потреби
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
ИЗДАВАЧ:
АДРЕСА ИЗДАВАЧА:

Тот Золтан, Секретар Скупштине општине Чока
Скупштина општине Чока
23320 Чока, Потиска бр. 20
Тел: 0230/471 –000, факс: 0230/471-175

Главни и одговорни уредник
Тот Золтан, с.р.

