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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА 
 
93. 

На основу члана 13. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС„ број 

88/11, 15/16 и 104/16), члана 9. Закона о комуналним делатностима  („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 

и 95/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС„ број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016–

др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. Статута општине Чока  („Сл.лист општине Чока”, број 5/2021-

пречишћен текст), Скупштина општина Чока, на својој седници одржаној дана 20..09.2022. године, доноси 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЈАВНО – ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ 

ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА    

 

Члан 1. 

Покреће се поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за  

реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Чока.    

Члан 2. 

 Поступак реализације пројекта јавно приватног партнерства без елемената концесије за  

реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Чока спроводиће се у 

складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“ број 

88/2011,15/2016,104/2016 ) у даљем тексту: Закон.  

Члан 3. 
Скупштина Општина Чока  у складу са својим интерним актима именује стручни тим који  ће бити дужан 

да спроведе у  поступку јавно-приватног партнерства све радње до потписивања уговора са приватним партнером, 
да  изради Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за  реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног 
осветљења општине Чока и исти достави на сагласност Комисији за јавно-приватно партнерство РС и надлежним 
органима, припреми јавни позив, спроведе поступак  избора приватног партнера и предложи потписивање уговора 
са најповољнијим понуђачем, или да изврши све радње до окончања поступка и на други начин.  

 
Члан 4. 

Скупштина Општина Чока, као надлежни орган за одобравање и давање сагласности на Предлог пројекта 
јавно-приватног партнерства донеће одлуку у Законом предвиђеном року. 

 
Члан 5. 

Ова Одлука биће основ општини Чока да може са надлежним институцијама и органима спроводити 
поступак прописан Законом, као и да у својим актима код надлежних институција може ускладити Оснивачки акт 
у правцу реализације поступка јавно-приватног партнерства. 

Члан 6. 

 На све што овом Одлуком није дефинисано примењиваће се одредбе Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама, Закона о локалној самоуправи, Закона о јавној својини, Закона о јавним набавкама, као 
и подзаконских аката донетих на основу наведених закона. 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чока“. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА                                               

О П Ш Т И Н А   Ч О К А                                                                                                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  

Број: 016 - 1/2022 - V - XXII - 01                                 

Дана: 20.09.2022.                                              Председник Скупштине Општине Чока 

Ч   О  К   А                                                                                Олај Тибор, с.р. 
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94. 

На основу чл. 41 ст. 1 тач. 5 и чл. 42.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 87/2018), чл. 7. Уредбе о саставу, начину и 
организацији рада штабова за ванредне ситуације (,,Службени гласник РС“, бр. 27/2020) и  чл. 40. ст. 1. тач. 39. 
Статута општине Чока  („Службени лист општине Чока“, бр. 5/2021 - пречишћен текст) на предлог Председника 
општине Чока, Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана  20. септембра 2022. године доноси  

 
О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком, у циљу координације и руковођења заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама, у 

складу са законом, образује се Општински штаб за ванредне ситуације општине Чока, уређује се састав, 
надлежност, организација и друга питања од значаја за рад истог (у даљем тексту: Општински 
штаб).                                                         

Члан 2. 
Општински штаб чине командант штаба, заменик команданта штаба, начелник и чланови штаба. 
Командант Општинског штаба је председник општине Чока, по положају. 
Заменик команданта Општинског штаба је заменик председника општине Чока или члан Општинског већа 

општине Чока, по положају. 
Начелник Општинског штаба је руководилац надлежне службе или један од руководиоца односно 

представник подручне организационе јединице кога он предложи за постављење. 
Чланови Општинског штаба су: 

1. председник и секретар Скупштине општине Чока; 
2. чланови Општинског већа општине Чока у чијем делокругу су послови из области здравља, пољопривреде, 
водопривреде и шумарства, рада и социјалне политике, заштите животне средине; 
3. представници Општинске управе општине Чока у чијем делокругу су послови из области саобраћаја, грађевине, 
енергетике, јавног информисања, трговине и услуга; 
4. руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, руководиоци организационих јединица одбране, 
полиције, хуманитарних организација, удружења грађана, других правних лица и установа у чијем делокругу су 
послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. 
 

Члан 3. 
Општински штаб именује и разрешава Скупштина општине. 
Општински штаб чине: 

1. Стана Ђембер, председница општине – командант Општинског штаба; 
2. Михајло Поповић, заменик председника општине – заменик команданта Општинског штаба; 
3. Стојков Томић Гордaна, стручно лице, представник Сектора за ванредне ситуације, при МУП-у, 

Одељења у Кикинди – начелник Општинског штаба; 
4. Тибор Олај, председник Скупштине општине – члан; 
5. Елвира Моноки, секретар Скупштине општине – члан; 
6. Светлана Радин, члан Општинског већа за област привреде и пољопривреде– члан; 
7. Радован Будовалчев, члан Општинског већа за област сарадње са месним заједницама – члан; 
8. Златомир Рајић, члан Општинског већа за област националне мањине – члан; 
9. Јанош Тертеи, члан Општинског већа за област међународна сарадња и култура – члан; 
10. Роберт Јакша,члан Општинског већа за областекономски развој и пројекти – члан; 
11. Тамара Ардала, начелник Општинске управе – члан; 
12. Иван Матић, заменик начелника Општинске управе – члан; 
13. Ференц Балаж, помоћник председника општине – члан; 
14. Ева Шевењхази, шеф Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове 

за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности – члан; 
15. Душанка Kлиска, инспектор за заштиту животне средине – послови заштите од пожара – члан; 
16. Роберт Косо, шеф Одељења за  инспекцијске послове – члан; 
17. Бранко Петров,Представник МУП-а  ПУ Кикинда, ПС Чока – члан; 
18. др. Биљана Мусулин Јањић, директор Дома здравља Чока – члан; 
19. Сенка Мишковић, Представник Центра Министарства одбране Кикинда – члан; 
20. Ференц Барлог, командир ВСЈ  Одељења у Чоки – члан; 
21. Вукоман Матовић, директор ЈКП ,,Чока'' – члан;  
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22. Винка Тошић, директор Центра за социјални рад Чока – члан; 
23. Данијела Малешев, службеник на пословима одбране и послови у вези ванредних ситуација – члан;  
24. Данијела Штеванов, директор Предшколске установе „Радост“ Чока – члан; 
25. Миодраг Зец, задужен за цивилну заштиту - члан; 
26. Милорад Малешев, секретар ОО Црвеног Крста Чока – члан; 
27. Јожеф Потлока, представник ВПД ,,Горњи Банат''  Кикинда – члан; 

 
Члан 4. 

За секретара Општинског штаба, одређује се Славица Медић. 
Општински штаб може да чини и помоћно особље као што су возачи, курири и др. 

 
Члан 5. 

Општински штаб обавља следеће послове: 
1. предлаже председнику општине доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације; 
2. руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 
3. руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 
4. руководи и координира спровођење мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући 

у обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености и ризика од будућих ванредних ситуација; 
5. разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама; 
6. прати стање и организацију система заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање; 
7. наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у 

ванредним ситуацијама; 
8. стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим 

мерама за смањење ризика од катастрофа; 
9. разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособљених 

правних лица; 
10. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама; 
11. наређује приправност - спремност за ванредне ситуације; 
12. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 
13. израђује предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду; 
14. спроводи годишњи план рада; 
15. доноси наредбе, закључке и препоруке; 
16. сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе; 
17. именује повереника цивилне заштите и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима; 
18. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији општине Чока; 
19. подноси Скупштини општине Чока на усвајање, предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду; 
20. ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за општину Чока. 

 
Члан 6. 

Општински штаб, поред послова из члана 5.ове Одлуке, спроводи активности на разматрању стања 
спремности за организовани одговор на ризике и претње и упознаје се са достигнутим степеном развоја и изградње 
система заштите и спасавања. 
     Ради спровођења активности из става 1.овог члана, организује се и спроводи обучавање, оспособљавање 
и стручно усавршавање чланова Општинског штаба. 
 

Члан 7. 
Општински штаб, дужан је да донесе Пословник о свом раду и годишњи план рада. 
Пословник о раду садржи, начин припремања седница Општинског штаба, утврђивање дневног реда, 

заказивање и вођење седнице, начин расправе и одлучивање о доношењу наредби, закључака и препорука као и 
друга питања од значаја за рад. 

Општински штаб, на предлог Општинске управе, Одељења за општу управу и друштвене делатности, 
доноси годишњи план рада. 

Члан 8. 
Сазивање Општинског штаба, налаже командант, а у његовом одсуству заменик команданта или начелник 

штаба. 
     Сазивање Општинског штаба, спроводи секретар Општинског штаба. 
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Члан 9. 
Наредбе Општинског штаба, које се односе на обавезе и задатке органа општине Чока, посебних 

организација, привредних друштава и других правних лица, установа и хуманитарних организација на територији 
општине Чока, дужни су да спроводе њихови руководиоци и да о томе достављају извештаје Општинском штабу. 

Извештај из става 1.овог члана обухвата: 
1. стање на угроженом подручју; 
2. ефекте и последице које је изазвала елементарна непогода или друга несрећа; 
3. стање људских и материјалних капацитета ангажованих на задацима заштите и спасавања; 
4. реализацију постављених задатака; 
5. потребе за додатним снагама и средствима; 
6. друге податке битне са аспекта спровођења мера и задатака заштите и спасавања. 

 
Члан 10. 

У извршавању послова и задатака из своје надлежности, Општински штаб доноси, наредбе, закључке и 
препоруке. 

Наредбом се одлучује о употреби снага и средстава заштите и спасавања, средстава помоћи и других 
средстава која се користе у ванредним ситуацијама и налаже извршавање задатака, односно мера заштите и 
спасавања. 

Закључком се: утврђује одређени став о питањима из области заштите и спасавања; формира стручно-
оперативни тим и утврђују његови задаци; процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; утврђује 
мишљење на одређена акта које штаб разматра; одлучује о другим питањима о којима се не одлучује наредбом. 

Препоруком се предлажу мере за побољшање стања и организације заштите и спасавања, односно 
препоручује предузимање мера, радњи и поступака којима се умањује ризик од опасности. 
 

Члан 11. 
За извршавање специфичних задатака заштите и спасавања, Општински штаб може образовати стручно-

оперативне тимове. 
Стручно-оперативни тимови, по правилу, образују се за извршавање задатака заштите и спасавања и то: 

евакуације; збрињавања; склањања; радиолошко-хемијско-биолошке заштите; заштите и спасавања од пожара и 
експлозија; заштите и спасавања од поплава и несрећа на води и под водом; заштите и спасавања од техничко-
технолошких несрећа, односно удеса, као и за извршавање других задатака заштите и спасавања које одреди 
Општински штаб. 

У састав стручно-оперативних тимова улазе руководиоци и експерти из надлежне службе, органи 
Општине, посебних организација, научних установа, привредних друштава и других правних лица у чијем 
делокругу су послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. 

Радом стручно-оперативног тима руководи руководилац тима којег именује штаб. 
    Стручно-оперативни тим одговара начелнику штаба. 

 
 

Члан 12. 
Финансијска средства за припремање, опремање, обуку и рад Општинског штаба обезбеђују се на 

посебној позицији у буџету општине Чока, а на основу Финансијског плана усвојеног од стране општинског већа 
Чока. 

Чланови Општинског штаба, стручно-оперативни тимови, као и секретар и помоћно особље, за свој рад 
на задацима из члана 5.и 6. ове одлуке могу примати накнаду, чију висину, у зависности од обављеног посла и 
расположивих средстава утврђује Општински штаб. 

Члану Општинског штаба који не оправда изостанак са седнице Општинског штаба и не доприноси 
организацији задатака из члана 5.и 6. ове одлуке неће бити исплаћена надокнада о чему одлуку доноси 
Општински штаб. 

 
Члан 13. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне 
ситуације општине Чока ("Службени лист општине Чока", број 5/2021). 
 

Члан 14. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Чока". 
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95. 

На основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Чока ( «Службени лист општине Чока» бр. 5/2021 - пречишћен 
текст) Скупштина општине Чока на седници одржаној дана  20.09.2022. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ УЧЕШЋА ОПШТИНЕ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ 
СРЕДСТАВА ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРEДЊИХ ШКОЛА 

 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком регулише се начин, услови и висина учешћа општине Чока у обезбеђивању средстава за превоз 
ученика средњих школа са подручја општине Чока  и подручја општина удаљених до 50 км од Чоке. 
 

Члан 2. 
Средства се обезбеђују из буџета општине Чока која су предвиђена за трошкове превоза ученика. 
 

Члан 3. 
Учешће општине Чока у обезбеђивању средстава за превоз ученика са пребивалиштем на територији општине Чока  
који похађају наставу  у «Хемијско-прехрамбеној средњој школи» Чока, одређује се у висини од 100% од цене 
месечне карте коју би ученик платио на одговарајућој релацији. 
Учешће општине Чока у обезбеђивању средстава за превоз ученика са пребивалиштем на територији општина 
удаљених до 50 км од Чоке, који уписују ПРВИ разред «Хемијско-прехрамбене средње школе» Чока, одређује се у 
висини од 100% од цене месечне карте коју би ученик платио на одговарајућој релацији. 
 

Члан 4. 
Учешће општине Чока у обезбеђивању средстава за превоз ученика са пребивалиштем на територији општине Чока 
који похађају школске центре ван општине Чока, одређује се у висини од 30% од цене месечне карте, коју ученик 
плаћа на одговарајућој релацији. 
 

Члан 5. 
Заинтересовани ученици средњих школа право на надокнаду путних трошкова остварују подношењем захтева на 
оглас који расписује Одсек за друштвене делатности Општинске управе  општине Чока почетком сваке школске 
године. 
Оглас се објављује на огласној табли општине Чока, огласним таблама  месних канцеларија, сајту Општине, као и 
у средствима јавног информисања. 
 

Члан 6. 
Захтев из члана 5. ове Одлуке могу да поднесу ученици средњих школа који испуњавају следеће услове:  
-да су редовни ученици средње школе  
-да свакодневно користе превозна средства међумесног саобраћаја ради похађања наставе. 
 

Члан 7. 
Ученици средњих школа приликом пријаве на оглас за остваривање права на надокнаду путних трошкова уз захтев 
који се добија у Услужном центру Општинске управе Чока и Месним канцеларијама, достављају још као доказ да 
испуњавају услове из члана 6. ове Одлуке, потврду од школе да су редовни ученици средње школе .  
 

Члан 8. 
Свим ученицима који испуњавају услове из члана 6. и 7. ове Одлуке признаје се право на накнаду у износу од 30% 
или 100% путних трошкова у складу са чланом 3. и чланом  4.  ове Одлуке. 
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Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у «Службеном листу општине Чока». 
 

Члан 10. 
Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге Одлука о висини учешћа општине Чока у обезбеђивању 
средстава за превоз ученика средњих школа.(«Службени лист општине Чока» бр.4/15) 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЧОКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                 
Број: 016 - 1/ 2022 - V - XXII - 03                       Председник Скупштине општине Чока 
Дана:  20.09.2022. године                                                           Олај Тибор, с.р. 
Ч О К А    
 

 
 
96. 
 

На основу члана 32.  став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007,  
83/2014- др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2018 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 52. Статута општине 
Чока  („Службени лист општине Чока“, број 5/2021 – пречишћен текст)  

Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана  20.09.2022. године донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
О  УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ  ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ 

 
I 

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Чока“  за период од 01.01.2022. године  до 30.06.2022. године, који је 
усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чока“ Одлуком број 852/2 од дана 29.07.2022. 

II 
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Чока”. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА                  
О П Ш Т И Н А      Ч О К А                               
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА              
Број: 016 – 1 /2022 – V – XXII - 04               Председник  Скупштине општине  Чока                     
Дана: 20.09.2022. год.                                                                   Олај Тибор, с.р. 
Ч   О  К   А    
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