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РЕПУБЛИКА СРБИЈА - AП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНАЧОКА

Број: 400-38/2022-IV
Дана : 31.07.2022. године

ЧОКА

На основу члана 39. став 1. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја („Сл гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)
и уважавајући Упутство за израду и објављивање информатора о раду државног
органа ( ,,Службени гласник РС'' бр. 68/2010 )
Општина Чока, Потиска бр.20. Чока, дана 31.07.2022 године објављује

ИНФОРМАТОР
О РАДУ ОПШТИНЕ ЧОКА

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И
ИНФОРМАТOРУ

Информатор о раду Општине Чока припремљен је на основу члана 39.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( ,,Сл . гласник
РС'' , бр . 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ) и у складу са Упутством за израду и
објављивање информатора о раду државног органа («Сл. гласник РС», бр .
68/2010 ) које је донето на основу члана 40. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја .
Информатор се на захтев заинтересованог лица издаје и у штампаном облику.

Лица одговорна за тачност и доступност података које садржи
Информатор:

Информатор издаје општина Чока.
Лица одговорна за тачност и доступност података су:
- председник општине Чока, Ђембер Стана, дипл. менаџер
- начелник Општинске управе Чока, Тамара Ардала, дипл.правник
- секретар Скупштине општине Чока, Елвира Моноки, дипл.правник
Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ
информацијама од јавног значаја je Јо Ирен – Шеф одељења за финансије.
Датум објављивања Информатора : 31.07.2022.

Подаци о доступности информатора у електронском и физичком
облику:

www.coka.rs, Општина Чока, 23320 Чока, Потиска бр.20.
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II. ОРГАНИЗАЦИОНАСТРУКТУРА

Одлука о организацији Општинске управе Чока: - Извод из Одлуке
Члан 6.

1.
2.

Основне организационе јединице су:

Одељење за инспекцијске послове;
Одељење за општу управу и друштвене делатности;
• Oдсек за општу управу и заједничке послове
• Одсек друштвених делатности
• Одсек управљања људским ресурсима
3. Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам за
грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и
стамбено комуналне делатности;
4. Одељење за финансијe
5.
6.

Посебне организационе јединице су:

Служба за послове Скупштине општине;
Кабинет Председника општине и Општинског већа;

Члан 7.

Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове врши послове који се односе на: послове

комуналног инспектора, послове инспектора заштите животне средине, послове
инспекцијског надзора у грађевинарству.
Одељење за инспекцијске послове води првостепени управни поступак.
Учествује у изради нормативних аката Општинске управе из надлежности овог
одељења.
Одељење за инспекцијске послове обавља послове утврђене Одлуком о
општинској управи, а који се односе на надзор над применом Закона о планирању и
изградњи и над применом других прописа и општих аката, стандарда, техничких
норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и
реконструкцију објеката високоградње, нискоградња и других објекат а, као и на
извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на
прописан начин; праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и
подзаконских аката из области заштите животне средине, стратешке процене утицаја
на животну средину, интегрисаног спречавања и контроли загађивања животне
средине, заштите ваздуха, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе,
заштити од буке, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину;
доношење решења и налагање мера у области заштите животне средине и праћење
њиховог спровођења; праћење стања, предлагања мера и инспекцијски надзор над
законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и инспекцијски
надзор над поступањем предузетника и грађана у погледу придржавања закона, других
прописа и општих аката; надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних
површина; јавну хигијену, надзор над уређењем Општине, јавних зелених површина,
функционисањем јавне расвете, снабдевања насеља водом и одвођења отпадних вода,
снабдевања електричном и топлотном енергијом, изношењем и депоновање смећа,
сахрањивањем, одржавањем гробаља, рада кафилерија; надзор над вршењем
димничарских услуга; надзор над обављањем делатности пијаца; надзор над
одржавањем чистоће јавних површина, над раскопавањем улица и других јавних
површина и друге послове комуналне хигијене; праћење стања, предлагање мера и
инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању,
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заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над
применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај; надзор над вршењем
истовара и утовара робе из моторних возила; праћење стања, предлагање мера и
инспекцијски надзор над законитиошћу у обављању друмског локалног превоза и то:
ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за
сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; извршење извршних или
коначних решења из делокруга Општинске управе; вођење потребних евиденција;
сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене
података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски
надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова; пружање стручне помоћи, припрему
документације, израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и
спасавања који обухватају превентивне мере
заштите којима се спречавају
елементарне непогоде или ублажава њихово дејство; израду мера заштите и спасавања
у случају непосредне опасности од елементарних непогода; предузимање мера
ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода;
организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и
спасавања који би објединили све превентивне и оперативне мере заштите живота и
имовине грађана; предузимање мера и праћење реализације мера из планова одбране и
планова за ванредне ситуације, посебно у делу предузимања превентивних мера и
процене ризика; сагледавање последица штета насталих елементарном непогодом и
другим ванредним догађајима; послови заштите од пожара; обављање стручних и
административних послова за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације и
јединица цивилне заштите.
Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.
Члан 8.

Одељење за општу управу и друштвене делатности

Одељење за општу управу и друштвене делатности врши послове који се

односе на: унапређење организације рада и модернизацију Општинске управе,
примену закона и других прописа у општем управном поступку у Општинској управи;
вођење бирачког списка; послове при Услужном центру -писарнице и архиве, оверу
потписа, рукописа и преписа; надзор над радом месних канцеларија, вођење матичних
књига, књига држављана, промене личног имена; вођење управног поступка у области
остваривања заштите права и дужности грађана пред установама и другим
организацијама у управним стварима из надлежности општине, решавање у управним
стварима ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за
решавање у одређеној управној ствари, а то не може да се утврди ни по природи
ствари; стара се о равноправном коришћењу језика у службеној употреби у општини
у поступцима пред органима општине, јавним предузећима, и установама чији је
оснивач општина; о употреби грба и заставе општине; вођење евиденције о печатима
општине, жиговима и штамбиљима који су у употреби и прибавља сагласност за
њихову израду, коришћење и уништавање.
Одељење врши послове који се односе на задовољавање одређених потреба
грађана у области предшколског, основног и средњег образовања, примарне
здравствене заштите, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе,
информисања и остваривања надзора над законитошћу рада установа у области
друштвених делатности чији је оснивач општина, врши послове везане за борачко –
инвалидску заштиту.
Води управни поступак у области дечијег додатка, родитељског додатка,
накнаде зараде за време породиљског одсуства.
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Врши послове у вези са безбедношћу и здрављу запослених у Општинској
управи, израђује акт о процени ризика на радном месту и у радној околини као и
друге послове у складу са прописима који се односе на безбедност и здравље на
раду.
Врши стручне послове који се односе на: вођење персоналне евиденције у
вези са радним односима; евиденција у вези са коришћењем рачунарске опреме и
других средстава опреме, коришћење и одржавање зграде и службених просторија,
обезбеђење других услова рада за Општинску управу и друге органе, обезбеђење
рационалног коришћења пословног простора, друге сервисне послове, послове
достављања, послове текућег и инвестиционог одржавања, и обезбеђивања пословних
зграда, одржавање хигијене и др.
Обавља стручне - техничке послове за потребе свих одсека и служби
Општинске управе на коришћењу информатичке технологије и експлоатације
рачунарске опреме, послове анализе и унапређења информационог система
Општинске управе. Иницира увођење нових апликативних решења ради спровођења
и примене стандардизованих аката Општинске управе, увођење нових хардверских
решења и врши заштиту података информационог система Општинске управе у
складу са прописима, организује усавршавање и обуку корисника, обавља послове
информатичке и аутоматске обраде података за потребе Скупштине општине,
Председника општине, Општинског већа и Општинске управе.
Врши послове уноса, контроле, ажурирања архивског обезбеђивања података,
врши техничко и програмско одржавање и развој рачунарске мреже органа општине,
израђује и одржава web страницу општине.
Стара се о социјалној заштити грађана прати и обезбеђује функционисање
установа у области социјалне заштите, издаје дозволе за почетак рада установа
социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица. Утврђује испуњеност
услова за пружање социјалне заштите, предлаже нормативе и стандардне за
обављање делатности установа чији је оснивач општина, иницира и предлаже
доношење прописа о правима у социјалној заштити. Врши послове у вези са
збрињавања избеглих, прогнаних и привремено расељених лица на територији
општине.
Израђује, прати и координира реализацију спровођења задатака везаних за социјалну
карту општине. Обавља послове везане за уређивање и стварање услове за бригу о
деци и младима, обавља послове везане за доношење и реализацију стратегија и
акционих планова за децу и младе као и омладинско организовање.
Потпомаже рад организација и удружења грађана, стара се о обезбеђивању и заштити
људских права, индивидуалних и колективних права, припадника националних
мањина и етничких група.
Члан 9.
У оквиру Одељењa за општу управу и друштвене делатности ради
ефикаснијег обављања послова образују се следеће организационе јединице:
• Oдсек за општу управу и заједничке послове
• Одсек друштвених делатности
• Одсек управљања људским ресурсима

Члан 10.

Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам за
грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и
стамбено комуналне делатности
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Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске
послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности
врши послове који се односе на послове везане за привреду и предузетништво,
туризам: извршава законске обавезе и обавезе из других прописа које су поверене
општини из области привреде, предузетништва и туризма; обавља послове које
утврди Скупштина општине и Општинско веће, прати реализацију програма
пословања предузећа и израђује извештаје за потребе органа општине, покрајине и
Републике Србије; врши послове у поступку подношења захтева према Агенцији за
привредне регистре и издаје уверења о статусу радње оснивача за период до
преузимања надлежности од стране Агенције за привредне регистре.
Обавља послове који се односе на пољопривреду, рибарство, шумарство,
водопривреду: врши и послове везане за реализацију Закона о пољопривредном
земљишту и то: израђује годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, израђује текст одлуке и огласа за давање у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, спроводи поступак јавне
лицитације, сачињава предлог одлука и уговоре о давању у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта и прати њихову реализацију, врши послове везане за
наменско коришћење средства остварених закупом пољопривредног земљишта, као
и послове везане за спровођење одлуке о пољочуварској служби; врши израду
решења о претварању пољопривредног земљишта у непољопривредно земљиште;
сачињава извештаје и доставља их надлежним органима, припрема нацрте аката које
разматра и доноси председник општине, Општинско веће и Скупштина општине;
врши послове прописане Законом о водама ( израђује водна акта, предузима
потребне мере код водоснабдевања).
Обавља послове везане за развој и сарадњу са Месним заједницама; израђује
конкурсне пријаве, прати реализацију пројеката, израђује извештаје, сарађује са
ресорним министарствима и покрајинским секретаријатима.
Обавља послове везане за урбанизам, грађевинарство, обједињене процедуре
и стамбено – комуналне делатности које се односе на: уређење, развој и обављање
комуналних делатности, старање о обезбеђивању материјалних и других услова за
трајно обављање комуналних делатности, праћење остваривања основних
комуналних функција ( снабдевање водом и одвођење отпадних вода, управљање
отпадом, управљање гробљима, управљање пијацама, делатност зоохигијене,
чишћење јавних површина, одржавање јавних зелених површина, саобраћаја, превоз
путника на територији општине, одржавање јавне расвете и др.) у складу са Законом
о комуналним делатностима и другим прописима; прати доношење програма
комуналних предузећа на територији општине и њихову реализацију; врши надзор
над обављањем комуналних делатности, као и послове у вези са ценама комуналних
услуга; води поступак о коришћењу паркинг места за лица са посебним потребама;
извршава законске обавезе у области управљање отпадом, ветерине, добробит
животиња; доноси програме одржавања и изградње објеката заједничке комуналне
потрошње; доноси програм одржавања, заштите и развоја путева из своје
надлежности, поверава предузећима пројектовање, изградњу, санацију и
реконструкцију путева и путних објеката и других радова на путевима из своје
надлежност; организује одржавање улица, јавних паркиралишта, саобраћајница у
насељима и других јавних површина ради несметаног и безбедног одвијања
саобраћаја; израђује решења о утврђивању посебног режима саобраћаја у складу са
законом и општинским одлукама; спроводи обједињену процедуру за: издавање
локацијских услова; издавање грађевинске дозволе; пријаву радова; издавање
употребне дозволе; за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење
објеката на инфраструктурну мрежу; за прибављање исправа и других докумената
које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за
издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове
ажурирано јула 2022

6-

надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и
за упис права својине на изграђеном објекту. У оквиру обједињене процедуре
спроводи се и измена локацијских услова, односно решења о грађевинској дозволи;
спроводи обједињену процедуру и у специјалним случајевима издавања решења
ближе описаним у члану 145. Закона о планирању и изградњи.
Обавља и послове општинске управе који се односе на спровођење поступка
израде просторног плана, плана генералне регулације, плана детаљне регулације
општине, генералног урбанистичког плана седишта општине, урбанистичког
пројекта, потврђивање пројекта препарцелације, утврђивање земљишта за редовну
употребу објекта и за формирање грађевинске парцеле, пренамену пољопривредног
земљишта, кад се планским документом промени намена пољопривредног земљишта
у грађевинско земљиште, израду средњорочног и годишњег програма уређивања
грађевинског земљишта, спроводи поступак легализације и уклањања објеката по
захтеву странке. Доноси решења о рушењу за објекте за које се утврди приликом
инспекцијског надзора, да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена њихова
стабилност и да представљају опасност за живот и здравље људи, суседне објекте
и безбедност саобраћаја; врши прибављање грађевинског земљишта, управљање
грађевинским земљиштем, давање грађевинског земљишта у закуп ради изградње и
уређивања, обезбеђење уређења грађевинског земљишта кроз припрему
средњорочних и годишњих програма уређивања грађевиског земљишта, старање о
заштити и рационалном и одрживом коришћењу грађевинског земљишта, доношење
планова развоја, припремање стручне подлоге за одређивање висине закупнине које
плаћају закупци грађевинског земљишта; издаје одобрење за заузимање јавне
површине и за постављање привремених објеката на јавним површинама (киосци и
летње баште, покретне тезге и сл.)
Врши све стручне и административне послове који се односе на откуп и закуп
станова; води евиденцију о општинским становима и закљученим уговорима о
откупу, односно закупу станова; израђује извештаје органима јединице локалне
самоуправе, секретаријатима и министарствима из оквира своје надлежности,
израђује нацрте аката из стамбене и комуналне области, прати прописе из области
становања и комуналних делатности. Води управни поступак по захтеву странака и
израђује решења из комунално стамбене области,спроводи поступак исељења
бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама.
Врши послове који се односе на праћење стања и предузимање мера за
заштиту и унапређење животне средине на подручју општине, припрему и
спровођење акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине
на подручју општине, у складу са законима, прописима и актима општине и стара се
и обезбеђује услове за очување и заштиту природе и природних добара, врши послове
који се односе на праћење стања и предузимање мере унапређења енергетске
ефикасности; израђује годишњи програм и извештај о реализацији програма и о
стању заштите животне средине; спроводи поступак процене утицаја на животну
средину и издавање дозволе управљња отпадом;
Врши административне послове предвиђене Законом о енергетици и Законом
ефикасном коришћењу енергије и другим прописима; доставља годишњи извештај о
потрошњи енергије ресорном министарству.
Обавља послове из области имовинско- правних односа и обавља послове
везане за враћање земљишта, одузетог по раније важећим прописима, обавља
административно- стручне послове за Комисију за повраћај земљишта; сарађује са
катастром непокретности и са Општинским јавним правобраниоцем; предлаже
доношење одговарајућих одлука из области јавне својине; стара се о спровођењу
позитивних прописа приликом преображаја државне својине у друге облике својине;
учествује у поступку идентификације и рашчишћавања имовинско- правног стања
грађевинског земљишта.
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Прати законске прописе из надлежности одељења и обезбеђује благовремено,
тачно и законито спровођење истих. Прати и контролише усклађеност аката и
материјала које разматра и усваја Скупштина општине и председник општине из
свог делокруга; сачињава потребне анализе, извештаје и информације, као и
предлоге аката из своје надлежности; обавља правне послове у предметима
арондације, депоседирања пољопривредног земљишта, враћања пољопривредног
земљишта и слично; сачињава попис имовине, предлаже мере за евидентирање и
коришћење исте.
Даје упутства странкама у вези са продајом станова, враћањем
пољопривредног земљишта и сл. сачињава типске уговоре у вези са продајом
станова, експропријацијом и враћањем пољопривредног земљишта; води евиденцију
у вези са предлозима катастарских промена, води укњижбу купопродајних уговора,
деобних нацрта, експропријације, арондације, административног преноса права
коришћења, одрицања права власништва у корист државне својине; ажурира и ради
попис општинске имовине са документима катастар непокретности , прати промену
корисника исте, открива узурпацију имовине општине и предлаже предузимање
одговарајућих мера у циљу заштите исте; припрема одговоре односно образложења
у поступцима правосудских органа из свог делокруга рада, учествује у сачињавању
уговора.
Отказује уговоре о закупу станова на којима право коришћења има општина;
припрема и предлаже нацрте аката из свог делокруга рада које доноси Скупштина
општине, Председник општине и Општинско веће. Обавља и друге послове стручно
административног и техничког карактера које му повери Скупштина општине,
Председник општине,Општинско веће, Начелник општинске управе.
Врши све послове везане за имовинско правне односе у циљу заштите,
очувања и евиденције непокретности општине, врши послове око управљања и
располагања истима.
Члан 11.

Одељење за финансије

Одељење за финансије координира поступак припреме буџета, разрађује
смернице за припрему буџета, анализира захтеве за финансирање директних
корисника буџетских средстава и предлаже износе апропријација који се уносе у
нацрт буџета, припрема нацрт буџета, контролише план извршења буџета директних
корисника буџетских средстава, врши евентуалне корекције и прослеђује
кориговани план трезору ради извршења буџета и управљања готовинских
средствима, контролише предузете обавезе ради утврђивања усклађености са
донетим буџетом, одобрава их и прослеђује одобрене преузете обавезе трезору ради
извршења буџета, прати примања и издатке буџета, врши анализу остварења
планова, даје препоруке директном кориснику буџетских средстава по питањима
буџета.
Врши финансијско планирање
пројекције и праћење прилива на
консолидованом рачуну трезора, анализира захтеве за праћење расхода,
готовинских токова и сервисирање дуга, дефинише тромесечне, месечне и дневне
квоте, преузетих обавеза и плаћања а које се тичу, управљања готовинским
средствима, управљања консолидованим рачуном трезора на који се уплаћују сва
примања и из којег се врше сва плаћања из буџета, отвара и контролише рачуне и
подрачуне код управе за трезор, управљања банкарским односима, управљања
ликвидношћу, разрађује поступке
за
наплату примања, контролише
расходе,управља процесима одобравања обавеза, извршава плаћања на терет
буџетских средстава, управља преговорима и споразумима зајмова, води
евиденције о дуговима, управља приливима по основу позајмљивања.
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Води главну књигу трезора евидентирањем трансакција и пословних догађаја
o приходима и примањима, расходима и издацима о стању и променама на
имовини, обавезама и изворима финансирања - све у складу са контним планом и
на нивоима буџетске класификације прописане законом, води главну књигу
директног корисника средстава буџета, води помоћне књиге добављача, основних
средстава, плата, књигу благајне, саставља тромесечне финансијске извештаје и
годишњи финансијски извештај, врши консолидацију финансијских извештаја
директног корисника средстава и индиректних буџетских корисника. Припрема
годишњи финансијски извештај – завршни рачун буџета општине који се заснива
на консолидованим финансијским информацијама из главне књиге трезора и
информацијама из извештаја директних корисника средстава, саставља биланс
стања, биланс прихода и расхода, извештај о капиталним расходима и
финансирању, извештај о новчаним токовима, извештај о извршењу буџета,
објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења, извештај
о примљеним донацијама и кредитима и извештај о коришћењу средстава из
текуће и сталне буџетске резерве.
Врши обрачун зарада и накнада за изабрана, именована и постављена лица и
за запослене раднике у Општинској управи. Припрема и доставља пореске пријаве
о порезима и доприносима пореској управи, води прописану евиденцију о зарадама,
извршава административне забране, обезбеђује податке за потребе статистике, других
органа и за потребе радника.
Врши исплате рачуна, обавља друга плаћања и води комплетно благајничко
пословање преко динарске благајне.
Обавља послове стручне помоћи буџетским корисницима у припреми
програма и пројеката за коришћење средстава донатора и страних инвеститора код
решавања проблема од интереса за општину.
У складу са материјалним прописима којима су уведени и уређени локални
јавни приходи одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији,
води порески поступак ( утврђивање, наплату и контролу ) за локалне јавне приходе
и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито:
Учествује у утврђивању стопе изворних прихода општине као и начина и
мерила за одређивање висине локалних такса и накнада.
Води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе на
основу податка из јединственог регистра пореских обвезника који води Пореска
управа.
Врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем
за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник ( самоопoрезивање ) у
складу са законом.
Врши канцеларијску контролу ради провере и утврђивања законитости и
правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у
складу са законом.
Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом.
Врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних
пореских давања у складу са законом.
Води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника
изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку.
Примењује јединствени информациони систем, за локалне јавне приходе.
Води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима
Планира и спроводи обуку запослених из области буџета, финансија, локалне
пореске администрације и других области уколико се укаже потреба.
Пружа основну стручну правну помоћ пореским обвезницима о пореским
прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних
прихода, у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи.
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По службеној дужности доставља Пореској управи доказе о чињеницама које
сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање
или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна
Пореска управа.
Обезбеђује примену прописа о слободном приступу информација од јавног
значаја.
Врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену
евиденцију.
Обавља и друге послове у складу са законом и Статутом општине. Врши
послове припреме, израде и подношења нацрта аката из свог делокруга рада, а које
доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.
Обавља друге стручне, административне и техничке послове везане за
извршавање задатака из делокруга рада одeљења, као и послове које му повери
Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и Начелник Општинске
управе.
Израђује годишњи план јавних набавки за потребе Општине Чока. Координира
планирање јавних набавки, одговорно је да се сви поступци јавних набавки спроведу
благовремено и у складу са законом. Прати законске прописе из области јавних
набавки.
Учествује у спровођењу поступка јавних набавки и у раду комисије за јавне
набавке.
Води евиденцију, прати закључење уговора јавним набавкама и израђује
извештаје.
Члан 12.

Служба за послове Скупштине општине

Служба за послове Скупштине општине обавља послове, за потребе
председника Скупштине и Скупштине општине и њихових радних тела. Врши
стручне и организационе послове који се односе на: припремање седница и вођење
седница, обраду аката усвојених на седницама; сређивање, евидентирање и чување
изворних аката и докумената о раду Председника СО -е и Скупштине општине,
пружање стручне помоћи одборничким групама и одборницима у изради предлога
које подносе Скупштини и њеним телима; прибављање одговора и обавештења које
одборници траже; послови превођења, објављивања аката органа општине; избор,
именовања и постављања; вођење одговарајућих евиденција; врши проверу
усаглашености нормативних аката (одлука, решења и закључака) које доноси
Скупштина са законом и другим прописима, и води евиденцију аката СО и послове
умножавања материјала.
Врши послове припреме и објављивања ,,Службеног листа општине Чока''
Врши праћење прописа за које је надлежна локална самоуправа и иницира
усаглашавање аката са законским и другим променама, даје правна мишљења
Скупштини општине у вези правних аката које доносе.
Врши послове превођења и умножавања материјала и послове дактилографа,
пружа стручну помоћ одборничким групама у изради предлога које подносе
Скупштини и њеним сталним радним телима, пружа стручну помоћ одборницима,
прибавља одговоре и обавештења које одборници траже, обрађује представке и
предлоге грађана, врши вођење одговарајућих евиденција, врши проверу
усаглашености нормативних аката (одлука решења и закључака) које доноси
Скупштине општине, са законом и другом прописима.
Обавља и друге послове стручног, административног и техничког карактера
које јој повери Скупштина општине и Председник скупштине општине.
ажурирано јула 2022
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Члан 13.

Кабинет Председника општине и Општинског већа

Кабинет Председника општине и Општинског већа врши послове стручне и
административно – техничке послове који се односе на рад Председника општине и
заменика Председника општине, врши припреме за радне и друге састанке
Председника општине и заменика Председника општине, прати активности на
релацији утврђених обавеза и координира остваривање јавности у раду, поступа са
захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, одржава контакте
са представницима средстава јавног информисања, врши пријем странака које се
непосредно обраћају Председнику општине и заменику председника општине,
припрема информације за потребе Председника и заменика председника општине,
сређује, евидентира и чува документа из делокруга рада Председника и заменика
председника општине,обавља протоколарне послове за Председника и заменика
председника општине, као и за друге функционере локалне самоуправе, врши пријем
телефонских позива и позивање телефонских бројева за потребе Председника
општине и заменика председника општине, председника Скупштине општине,
начелника Општинске управе и евидентира поруке за њих, врши примање и слање
порука телефаксом и електронском поштом, обавештава Начелника општинске
управе о путовањима и потребама за издавање путних налога, коришћењу путничких
аутомобила, организује послове око чајне кухиње, и обављање свих других послова
по налогу Председника општине и Начелника општинске управе.
Обавља и друге послове стручног, административног и техничког карактера
које повери Председник општине, Заменик председника општине, Општинско веће
и Начелник општинске управе.
Кабинет Председника општине и Општинског већа учествује у стручној и
нормативној припреми аката, припремању прописа и других општих и појединачних
аката из области рада локалне самоуправе. Врши стручне и организационе послове
који се односе на: припремање седница, обраду аката усвојених на седницама,
сређивање евиденције и чување изворних аката и докумената о раду Општинског
већа.
Члан 14.
Председник општине посебном одлуком оснива службу за
инспекцију општине.

буџетску

Служба за буџетску инспекцију надлежна је за спровођење инспекције над:
1.
Директним и индиректним корисницима буџета општине,
2.
Јавним предузећима основаним од стране општине, правним лицима
основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима општина
има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од
50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима средства
чине више од 50% од укупног прихода,
3.
Правним лицима и другим субјектима којима су директно или
индиректно дозначена средства буџета општине за одређену намену, правним
лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и
субјектима који користе средства буџета општине по основу задуживања,
субвенција, остале државне помоћи у било ком облику донација
дотација и др.
Права и обавезе одговорности запослених у служби из ст. 1. овог члана
ажурирано јула 2022
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примењују се прописи којима се уређују радни односи запослених у Општинској
управи.
Члан 15.
За извршење послова Општинске управе за обављање послова ван седишта
Општинске управе као организациони облик Општинске управе образују се месне
канцеларије.
Месне канцеларије се могу образовати за територију једне или више месне
заједнице.
Образују се следеће месне канцеларије; Остојићево, Падеј, Јазово, Црна Бара,
Врбица и Санад.
Члан 16.
Месне канцеларије врше послове који се односе на: оверу рукописа, преписа и
потписа; издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом; вршење
послова пријемне канцеларије за општинске управе; вршење административно техничких и других послова, зборова грађана; чување нађених ствари до предаје
економату или другом надлежном органу; вођење других евиденција када је то
предвиђено законом и другим прописима (о деци дораслој за основну школу, о
обвезницама месног самодоприноса и слично); пружање стручне помоћи у поступку
изјашњавања грађана за месни самодопринос; пружање стручне помоћи месним
заједницама.
Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности
повери Општинска управа.
У месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе,
организације и установе на основу уговора који закључује начелник Општинске
управе, односно лице које он овласти, са представницима органа, организација и
установа за које обављају послове.
Надзор над извршавањем послова у месним канцеларијама врши Начелник
општинске управе.
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ОПШТИСКЕ УПРАВЕ
ЧОКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОДЕЛЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЛЕЊЕ ЗА ОПШТУ
УПРАВУ И ДРУШТ ДЕЛ.

ШЕФ ОД ЕЉЕЊА

• комунални инспектор
• инспектор
заштите животне
средине
• грађевински инспектор

ШЕФ ОД ЕЉЕЊА
2.1. .Одсек за за општу управу
и заједничке послове
• шеф одсека за
општу управу и
заједничке послове
• послови у
услужном центру
• послови
поштанског
саобраћаја у уговорној пошти у Јазову

•

инжењер система и
мреже-ИТ администратор
• матичар за
матично подручје
Чока и вођење
бирачког списка
• заменик
матичара за матично подручје Чока
• Послови у чајној
кухињи

2.2.
Одсек
делатности

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВ.
ПОЉОПРИВ,РАЗВОЈ,
УРБАНИЗАМ ЗА ГРАЂ.
ПОСЛОВЕ, ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕД.
ПРОЦЕДУРЕ И СТАМБ.
КОМУН. ДЕЛАТНОСТИ
ШЕФ ОД ЕЉЕЊА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ФИНАНСИЈЕ

ШЕФ ОД ЕЉЕЊА

• Послови привреде,
пољопривреде,
шумарства,
водопривреде, руралног
развоја и заштите
животне средине
• Послови
грађевинарства,
обједињене процедуре
и регистратор регистра
обједињених
процедура
• Послови
грађевинарства,
урбанизма,обједињене
процедуре , енергетске
ефикасности
•
Нормативно
правни послови за
органе општине

• шеф рачуноводства
• послови јавних
прихода и расхода
• послови јавних
набавки
•
послови обрачуна и
благајне
• послови канцеларијске
контроле
•
аналитичко
оперативни послови

друштвених

• шеф одсека друштвених делатности и
безбедности здравља на
раду
•

СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА
ПОСЛОВЕ СКУПШТИНE И
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА И ОПШ. ВЕЋА

послови борачкоинвалидске заштите и
послови друштв. бриге
о деци

•

послови додатка на
децу
2.3. Одсек управљања
људским ресурсима
• управљање
људским ресурсима
• послови кадровске
евиденције и радних
односа запослених
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послови превођења
дактилограф и админист.
послови за седнице
скупшт. општ. послови
референта
О.В. и председн.
општине
посл. техничког
секретара
возач
5.1. СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
5.1.2. ЗАМЕНИК
СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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СПИСАК РАДНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЧОКА
Презиме и име запосленог
1.

АРДАЛА ТАМАРА

2.

МАТИЋ ИВАН

Бр. радног
Назив радног места
места у
систематизацији
1
Начелник општинске управе
2

Заменик начелника Општинске
управе

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
3.

КОСО РОБЕРТ

4.

ПЕТРИЊАЦ ЖЕЉКА

4

5.

КЛИСКА ДУШАНКА

7

3и5

Шеф одељења и комунални
инспектор
Грађевински инспектор
Инспектор за заштиту животне
средине – Послови заштите од
пожара

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
6.

ПАЛАТИНУШ МАРИЈА

8

Шеф одељења

Одсек за општу управу и заједничке послове
7.

ЗАКИЋ ПЕТАР

10

Послови у услужном центру

8.

ШИМОН ВИШЊИЋ
СУЗАНА
(на одређено време)

11

Послови поштанског саобраћаја у
уговорној пошти Јазово

9.

БАЛАЖ ИБОЈА

12

10. ЈО МЕЛАНИЈА

13

11. АРОК ХАЈНАЛКА

13

12. КАЛМАР ЕДИТ
(на одређено време до
поратка раднице са
функције)
ЂЕМБЕР СТАНА (мирује
радни однос до престанка
функције)

13

Матичар за матично подручје
Чока и вођење бирачког списка
Заменик матичара за матично
подручје Чока
Заменик матичара за матично
подручје Чока
Заменик матичара за матично
подручје Чока

13. СИВЕРИ МАРА

18

Послови у чајној кухињи – кафе
куварица
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Одсек друштвених делатности
14. МЕДАН СЛАВКО
(на одређено време)

20

15. МАРИЋ ТАМАРА
16. МАЛЕШЕВ ДАНИЈЕЛА

21
21А

Послови борачко-инвалидске
заштите и послови друштвене
бриге о деци
Послови додатка на децу
Послови одбране и послови у вези
ванредних ситуација

Одсек послова управљања људским ресурсима
17. НАДРЉАНСКИ ЗОРИЦА

23

Послови кадровске евиденције и
радних односа запослених

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, УРБАНИЗА, ЗА
ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
18. ШЕВЕЊХАЗИ ЕВА

24

Шеф одељења

19. ШЛЕЗАК КЛАРА

27

20. КОБРЕХЕЛ ЗОЛТАН

26

21. ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА
(на одређено време)
22. УРБАН ТИБОР

28

Послови грађевинарства,
урбанизма, обједињене процедуре
и енергетске ефикасности
Послови грађевинарства,
обједињене процедуре и
регистратор регистра
обједињених процедура
Послови имовинско правне
природе
Послови комунално-стамбене
делатности

30

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
23. ЈО ИРЕН

31

Шеф одељења

24. ЋИРКОВИЋ ДОРОТЕЈА
(на одређено време)

32

Послови јавних прихода и
расхода

25. РАДИН ИВАНА
(на одређено време)

32

Послови јавних прихода и
расхода

26. ИСАКОВИЋ АНИД
(на одређено време до
поратка радника са
функције)

33

Службеник за послове јавних
набавки

ТОТ ЗОЛТАН (мирује
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радни однос до престанка
функције)
27. ВИШЊИЋ ЗОРИЦА
(на одређено време)
28. МАРИЋ СВЈЕТЛАНА
(на одређено време)
29. СТОИЉКОВИЋ СОЊА

34

Шеф рачуноводства

35

Послови обрачуна и благајне

36

30. ПАВЛОВ ВЕСНА

37

Инспектор канцеларијске
контроле
Референт аналитичко
оперативних послова

САМОСТАЛНИ СЛУЖБЕНИЦИ
31. ЖИВКОВИЋ АНА

38

Интерни ревизор

ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ:
СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
32. БАРТА ОТИЛИЈА

40

Послови превођења за српски и
мађарски језик

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
33. МЕДИЋ СЛАВИЦА

42

34. БАЛАЖ ФЕРЕНЦ

43

Правно технички послови у
кабинету Председника Општине и
послови Општинског већа
Помоћник председника општине
за област екологије и културе
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ПОСТАВЉЕНА И ИЗАБРАНА ЛИЦА
1. ЂЕМБЕР СТАНА
Висока –Модерне бизнис студије

2. ПОПОВИЋ МИХАЈЛО
Висока- Правни факултет
3. ОЛАЈ ТИБОР
Висока – Економски факултет
4. БУДОВАЛЧЕВ РАДОВАН
ССС – техничар хортикултуре
5. РАЈИЋ ЗЛАТОМИР
ССС –економска
6. ЈАКША РОБЕРТ
ССС – Техничка школа
7. TЕРТЕИ ЈАНОШ
ССС – Хемијско -прехрамбена
8. СВЕТЛАНА РАДИН
Висока – Економски факултет
9. БАЛАЖ ФЕРЕНЦ
Висока – Пољопривредни факултет

10. МОНОКИ ЕЛВИРА
Висока – Правни факултет
11. ДАВИДОВ ГАВРИЛО
Висока – Правни факултет
12. АРДАЛА ТАМАРА
Висока – Правни факултет
13. МАТИЋ ИВАН
Висока – Правни факултет

Председница општине Чока
Заменик председника општине Чока
Председник Скупштине општине Чока
Члан општинског већа
Члан општинског већа
Члан општинског већа
Члан општинског већа
Члан општинског већа
Помоћник председника општине Чока

Секретар скупштине општине Чока
Заменик секретара скупштине општине
Начелник Општинске управе општине Чока
Послови саветника пацијената
Заменик начелника Општинске управе

III – ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА ,ОПИС ОВЛАШЋЕЊА
И ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Општина у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са
Уставом и законом:
доноси програме развоја Општине и појединих делатности,
доноси просторни план Општине,
доноси урбанистичке планове,
доноси буџет и усваја завршни рачун,
утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за
одређивање висине локалних такси и накнада,
уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности ( пречишћавање и
дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских вода и отпадних вода,
производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски
превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у општини и у
насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова,
зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна
расвета, уређивање и одржавање гробља и сахрањивање и др. ) као и организационе,
материјалне и друге услове за њихово обављање, оснива јавна предузећа ради
обављања комуналних делатности на својој територији,
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7. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и
утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда.
8. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и
заједничке просторије у стамбеним зградама,
9. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење
послова уређења и коришћење грађевинског земљишта и утврђује висину
накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта,
10. доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара
се о унапређењу општег оквира за привређивање у општини, промовише
економске потенцијале Општине, иницира усклађивање образовних профила у
школама са потребама привреде, олакшава пословање постојећих привредних
субјеката и подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових
радних места,
11. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује,
висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над
коришћењем пословног простора,
12. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите
природних вредности и програме заштите животне средине односно локалне
акционе и санационе планове у складу са стратешким документима и својим
интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и
унапређење животне средине,
13. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију
и реконструкцију, одржавање, коришћење, развој и управљање локалним и
некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу,
14. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто – такси превоза
путника,
15. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност
надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва,
16. оснива установе и организације у области основног образовања и културе од значаја
за општину и за припаднике свих националних заједница, примарне здравствене
заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује
њихово функционисање,
17. оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово
функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које
оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање
услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности
установа чији је оснивач, доноси прописе о правима о социјалној заштити и обавља
послове државног старатеља,
18. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за
општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији
општине, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва припадника свих
националних заједница на територији општине, обезбеђује средства за
финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области културе од значаја
за општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији
општине и ствара услове за рад музеја и библиотеке и других установа културе
чији је оснивач,
19. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара
и ствара услове за њихово отклањање односно ублажавање њихових последица,
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20. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара
се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури,
21. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и
чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и
водопривредне дозволе за објекте локалног значаја,
22. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са
природним лековитим својствима,
23. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину
боравишне таксе,
24. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује
радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге
услове за њихов рад,
25. управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о
њиховом очувању и увећању,
26. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом
домаћих и егзотичних животиња,
27. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса,
28. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову
организацију и рад,
29. ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права,
30. доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и
стварања једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже
развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним
потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим
грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим
социјално – хуманитарним организацијама на својој територији,
31. подстиче и помаже развој задругарства,
32. организује службу правне помоћи грађанима,
33. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и
индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и
етничких група, стара се о остваривању, заштити и унапређењу
равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене
на стварање једнаких
могућности остваривања права и отклањања неравноправности,
34. утрврђује језике и писма националних мањина, који су у службеној употреби на
територији општине и обезбеђује њихово равноправно коришћење у поступцима
пред органима општине, јавним предузећима, установама и организацијама, чији је
оснивач општина, обезбеђује истицање назива места, река, језера и других
географских назива, назива улица и тргова, назива органа општине, саобраћајних
знакова, обавештења и упозорења за јавност и других јавних натписа на језику и
писму националне мањине, који је у службеној употреби у општини према њеној
традицији,
35. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно
информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на
територији општине, оснива телевизијске и радио станице ради извештавања на
језику националних мањина, који су у општини у службеној употреби, као и ради
извештавања на језику националних мањина, који нису у службеној употреби када
такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права,
36. прописује прекршаје за повреде општинских прописа,
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37. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем
прописа и других општих аката из надлежности Општине,
38. уређује организацију и рад мировних већа,
39. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине,
40. помаже рад организација и удружења грађана ,
41. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и
акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и
42. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане у складу са
уставом, законом и Статутом''.

Поверени послови:
Поједини послови државне управе законом се могу поверити свим или појединим
општинама, у интересу ефикаснијег и рационалнијег остваривања права и обавеза грађана
и задовољавања њихових потреба од непосредног интереса за живот и рад. Средства за
обављање поверених послова обезбеђују се у буџету Републике Србије у складу са
врстом и обимом послова.
Општина обавља као поверене послове поједине послове инспекцијског надзора
из области, просвете, здравства, заштите животне средине, рударства, промета робе и
услуга,пољопривреде, водопривреде и шумарства и друге инспекцијске послове у складу
са законом.

Председник општине:
• Председник општине Чока: Ђембер Стана.
• Заменик председника општине Чока: Поповић Михајло.
Председник општине Чока у складу са законом:
1. представља и заступа општину,
2. предлаже начин решавања
питања о којима одлучује Скупштина
општине,
3. наредбодавац је за извршење буџета,
4. оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских
средстава,
5. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у
установама које се финансирају из буџета општине и на број и структуру
запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела
програма корисника буџета општине, a на предлог директора установа,
6. усмерава и усклађује рад општинске управе,
7. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим Статутом
или Одлуком Скупштине општине,
8. информише јавност о свом раду,
9. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачном актом или
радњом државног органа или органа општине онемогућава вршење
надлежности општине,
10. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје
надлежности,
11. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима општине.
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Општинско веће општине Чока
• Председник Општинског већа: Ђембер Стана.
• Заменик председника Општинског већа: Поповић Михајло.
• Чланови Општинског већа:
- Будовалчев Радован, за област сарадње са месним заједницама
- Рајић Златомир, за област националне мањине
- Радин Светлана, за област привреде ипољопривреде
- Тертеи Јанош, за област међународна сарадња и култура
- Јакша Роберт, за област економски развој и пројекти.
Општинско веће у складу са законом:
1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина,
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката
Скупштине општине,
3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине
не донесе буџет пре почетка фискалне године,
4. врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте
општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим
општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине,
5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у управним стварима из
надлежности општине,
6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и
дужности Републике односно Аутономне Покрајине,
7. поставља и разрешава начелника општинске управе,
8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје
надлежности,
9. информише јавност о свом раду,
10. доноси Пословник о раду,
11. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о
давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на
непокретности које користе органи општине уз сагласност Дирекције за
имовину Републике Србије,
12. врши и друге послове које утврди Скупштина општине,
13. даје сагласност на одлуку о ценама комуналних услуга,
14. даје сагласност на финансијски план месних заједница или другог облика
месне самоуправе.

Општинска управа

1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће,
2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и
Општинског већа,
3. Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима
грађана, предузећа, установа и других организација у управном стварима из
надлежности општине,
4. Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других аката
Скупштине општине,
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5. Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини,
6. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина
општине, Председник општине и Општинско веће,
7. Доставља извештај о свом раду Општинском већу и Скупштини
општине најмање једанпут годишње .
Начелник Општинске управе: АрдалаТамара.
Заменик начелника Општинске управе: Матић Иван.

IV – ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ
РАДА
• Прописи, Одлуке, правила којима се уређује јавност рада, искључује и
организује јавности рада органа су:
- Статут Општине Чока – објављен у ,,Службеном лист општине Чока'' бр.2/19
- Пословник о раду Скупштине – објављен у ,,Службеном листу општине
Чока'' бр. 7/19

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ:

• Порески индентификациони број: 101417479
• Радно време општине Чока: од 7,00 до 15,00 часова
• Адреса: 23320 Чока, Потиска улица бр. 20. и Електронска адреса: www.coka.rs
Лицу овлашћеном за поступање по захтевима за слободан приступ информација од
значаја је:
а/ 23320 Чока, Потиска улица бр. 20.
б/. Емаил адреса: opstina@coka.rs, www.coka.rs
ц/. Јо Ирен – лице задужено за поступање по захтевима за приступање информације
тел: 0230-471- 000, 471- 010, 0230 – 71 – 011. Број телефакса: 0230 - 471- 175
• Контакт особа за сарадњу са новинарима и јавним гласилима:
Тамара Марић, тел: 0230-471- 000, 471- 010, 0230 – 471 – 011, Број телефакса:
0230 - 471- 175.
• Опис приступачности просторија за рад општине и њених
организационих јединица лицима са идентитетом. Улаз у зграду прилагођен са
инвалидитетом.
• Могућност присуства седницама, упознавање са временом и местом одржавања
седница: седнице Скупштине се снимају и снимак исте се даје преко локалне
кабловске телевизије.

V – СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ
ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган
јавне власти , настала у раду или у вези са радом органа јавне власти , садржана у
одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес
да зна . Сматра се да оправдани интерес јавности да зна постоји увек када се ради
о информацијама којима располаже орган власти које се односе на угрожавање,
односно заштиту здравља становништва и животне средине , а ако се ради о другим
информацијама којима располаже орган власти , сматра се да
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оправдани интерес јавности да зна постоји , осим ако орган власти докаже
супротно.Списак најчешће тражених информација од јавног значаја односе се на рад
органа Општинске управе.

VI. - ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА,

ОПИС ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ

Општина у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са
Уставом и законом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

доноси програме развоја Општине и појединих делатности,
доноси просторни план Општине,
доноси урбанистичке планове,
доноси буџет и усваја завршни рачун,
утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за
одређивање висине локалних такси и накнада,
уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности ( пречишћавање и
дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских вода и отпадних вода,
производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски
превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у општини и у насељима,
одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених,
рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета,
уређивање и одржавање гробља и сахрањивање и др. ) као и организационе,
материјалне и друге услове за њихово обављање, оснива јавна предузећа ради
обављања комуналних делатности на својој територији,
стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и
утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда.
спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и
заједничке просторије у стамбеним зградама,
доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење
послова уређења и коришћење грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде
за уређивање и коришћење грађевинског земљишта,
доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара
се о унапређењу општег оквира за привређивање у општини, промовише економске
потенцијале Општине, иницира усклађивање образовних профила у школама са
потребама привреде, олакшава пословање постојећих привредних субјеката и
подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних места,
уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује,
висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем
пословног простора,
стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите
природних вредности и програме заштите животне средине односно локалне
акционе и санационе планове у складу са стратешким документима и својим
интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и
унапређење животне средине,
уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију
и реконструкцију, одржавање, коришћење, развој и управљање локалним и
некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу,
уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто – такси превоза
путника,
оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног
министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва
оснива установе и организације у области основног образовања и културе од значаја
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17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

за општину и за припаднике свих националних заједница, примарне здравствене
заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује
њихово функционисање,
оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово
функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које
оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање
услуга
социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности
установа чији је оснивач, доноси прописе о правима о социјалној заштити и обавља
послове државног старатеља,
организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за
општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији општине,
подстиче развој културног и уметничког стваралаштва припадника свих
националних заједница на територији општине, обезбеђује средства за финансирање
и суфинансирање програма и пројекта у области културе од значаја за општину и за
националне заједнице чији припадници живе на територији општине и ствара
услове за рад музеја и библиотеке и других установа културе чији је оснивач,
организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара
и ствара услове за њихово отклањање односно ублажавање њихових последица,
доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара
се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури,
уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и
чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и
водопривредне дозволе за објекте локалног значаја,
стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са
природним лековитим својствима,
подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину
боравишне таксе,
стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује
радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове
за њихов рад,
управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о
њиховом очувању и увећању,
уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом
домаћих и егзотичних животиња,
организује вршење послова правне заштите својих права и интереса,
образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову
организацију и рад,
ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права,
доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања
једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој
различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама
као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и
подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално –
хуманитарним организацијама на својој територији,
подстиче и помаже развој задругарства,
организује службу правне помоћи грађанима,
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33. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и
колективних права припадника националних мањина и етничких група,
34. стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца,
усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности
остваривања права и отклањања неравноправности,
35. утрврђује језике и писма националних мањина, који су у службеној употреби на
територији општине и обезбеђује њихово равноправно коришћење у поступцима
пред органима општине, јавним предузећима, установама и организацијама, чији је
оснивач општина, обезбеђује истицање назива места, река, језера и других
географских назива, назива улица и тргова, назива органа општине, саобраћајних
знакова, обавештења и упозорења за јавност и других јавних натписа на језику и
писму националне мањине, који је у службеној употреби у општини према њеној
традицији,
36. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно
информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на
територији општине, оснива телевизијске и радио станице ради извештавања на
језику националних мањина, који су у општини у службеној употреби, као и ради
извештавања на језику националних мањина, који нису у службеној употреби када
такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права,
37. прописује прекршаје за повреде општинских прописа,
38. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем
прописа и других општих аката из надлежности Општине,
39. уређује организацију и рад мировних већа,
40. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине,
41. помаже рад организација и удружења грађана,
42. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и
акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и
43. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане у складу са
уставом, законом и Статутом''.

Поверени послови:

Поједини послови државне управе законом се могу поверити свим или појединим
општинама, у интересу ефикаснијег и рационалнијег остваривања права и обавеза
грађана и задовољавања њихових потреба од непосредног интереса за живот и рад.
Средства за обављање поверених послова обезбеђују се у буџету Републике Србије у
складу са врстом и обимом послова.
Општина обавља као поверене послове поједине послове инспекцијског надзора
из области заштите животне средине, грађевинарства, промета робе и услуга, и друге
инспекцијске послове у складу са законом.
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VII – НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Назив закона или другог акта о утврђивању његовог делокруга и време
и место објављивања акта :

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018)
- Статут општине Чока (,,Службени лист општине Чока “ бр. 5/2021-пречишћен текст).

Списак прописа које орган примењује у вршењу овлашћења :

Програми развоја Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, прописи из
области урбанистичког планирања и грађења, прописи из области финансирања
локалне самоуправе, буџетског система и финансијског пословања, прописи из области
комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење
атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом,
линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање
депонија, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др, прописи из области
становања, социјалног становања, одржавања стамбених зграда и безбедности њиховог
коришћења, прописи у вези исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке
просторије у стамбеним зградама, прописи у вези уређења и коришћења грађевинског
земљишта, прописи у вези коришћења пословног простора, прописи у вези заштите и
унапређивања животне средине, прописи о уређују послова који се односе на изградњу,
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање
локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу, прописи у вези превоза
у линијској пловидби који се врши на територији општине, као и у вези одређивања
делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и
постављати пловни објекти, прописи у вези робних резерви, прописи који се односе на
предшколско и основно образовање, културу, примарне здравствене заштите, физичке
културе, спорта, дечје заштите и туризма, прописи из области социјалне заштите,
прописи у вези заштите културних добара од значаја за општину, прописи у вези заштите
од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара, прописи у вези
коришћења и уређења пољопривредног земљишта, ерозивних подручја, пашњака и о
привођењу пашњака другој култури, прописи у вези коришћења и управљања изворима,
јавним бунарима и чесмама и водопривредних услова за објекте локалног значаја,
прописи у вези очувања, коришћења и унапређења подручја са природним лековитим
својствима, прописи у вези туризма, прописи у вези угоститељства, занатства и
трговине, прописи у вези управља имовином општине и коришћења средстава у
државној својини, прописи у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних
животиња, прописи у вези правне заштите права и интереса општине, прописи у вези
остваривања, заштите и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних
права припадника националних мањина и етничких група,прописи из области службене
употребе језика и писма националних мањина који су у службеној употреби на
територији општине, прописи о јавном информисању од локалног значаја на српском
језику и језику националних мањина који се користе на територији општине, прописи у
вези рада мировних већа, итд.
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- 26 1) Закони:
- Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 98/2006),
- Закон о обележавању дана жалости на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“
бр. 101/2005 и 30/2010 ),
- Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“ бр.43/200
1,101/2007 и 92/2011 ),
- Закон о изгледу и употреби заставе, грба и химне Републике Србије („Сл. гласник РС“
бр. 36/2009),
- Закон о печату државних и других органа („Сл. гласник РС“ бр. 101/2007),
- Закон о референдуму и народној иницијативи („Сл. гласник РС“ бр. 48/94 и 11/98),
- Закон о финансирању политичких странака ( „Сл.лист СРЈ“, бр. 73/2000 и „Сл. гласник
РС“ бр. 72/2003 -и др.закон и 75/2003-испр. 60/2009-одлука УС, 97/2008, 43/2011 и др.
закона )
- Закон о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009 и 99/2011),
- Закон о локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,34/2010 -одлука УС,
54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020),
- Закон о избору народних посланика („Сл гласник РС“, бр. 35/2000, 57/2003одлука УС, 72/2003-др.закон, 75/2003-испр.др.закона, , 18/2004, 101/2005-др.закон,
85/2005-др.закон, 28/2011 -одлука УС, 36/2011, 104/2009-др.закон и 68/2020),
- Закон о избору председника Републике („Сл. гласник РС“ бр. 111/2007 и 104/2009-др.закон),
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2016),
- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,
18/2016, 47/2018 и 9/2020-др.закон),
- Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. Гласник РС“бр.
99/2009 и 67/2012 -одлука УС),
- Закон о службеној употреби језика и писма („Сл. гласник РС“ бр. 45/91, 53/93,
67/93,48/94, 101/2005-др.закон , 30/2010, 47/2018 и47/2018-испр.),
- Закон о националним саветима националних мањина („Сл. гласник РС“ бр.72/2009,
20/2014- одлука УС, 55/2014 и 47/2018),
- Закон о заштити слобода и права националних мањина („Сл. лист СРЈ бр. 11/2002, „Сл.
лист СЦГ бр. 1/2003-Уставна повеља, Сл. гласник РС“ бр. 72/2009-др.закон, 97/2013 одлука УСи 47/2018),
- Закон о државној управи („Сл гласник РС“ бр. 79/2005,101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и
30/2018-др.закон),
- Закон о спречавању корупције („Сл. гласник РС“ бр.35/2019 и 88/2019),
- Закон о матичним књигама („Сл. гласник РС“ бр. 20/2009, 145/2014 и 47/2018),
- Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018),
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“ бр.106/2015,106/2016-аутентично
тумачење, 113/2017-аутентично тумачење, 54/2019 и 95/2018-аутентично тумачење),
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016),
- Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“ бр. 93/2014 , 22/2015 и
87/2018),
- Закон о равноправности полова („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009),
- Закон о управним споровима („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009),
- Закон о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“ бр. 22/2009),
- Закон о експропријацији („Сл. гласник РС“ бр. 53/95, „Сл. лист СРЈ“ бр. 16/2001, „Сл.
гласник РС“ бр. 20/2009 , 55/2013 -одлука УС и 106/2016-аутентично тумачење),
- Закон о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“ бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист
СРЈ“ бр.
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- 27 29/96 и „Сл. гласник РС“ бр. 115/2005),
- Закон о промету непокретности („Сл. гласник РС“ бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015),
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. закон,
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020),
- Закон о облигационим односима („Сл лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и
57/89 „Сл. Лист СРЈ“ бр.31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 и „Сл.гласник РС“, бр.
18/2020),
- Закон о избеглицама ( ,,Сл.гласник РС'' бр.18/1992, 42/2002,45/2002 и 30/2010 ),
- Породични закон („Сл. гласник РС“ бр. 18/2005, 72/2011 др.закон и 6/2015 ),
- Закон о задужбинама, фондовима и фондацијама („Сл гласник СРС“ бр. 59/89 и
,,Сл.гласник РС'' 88/2010),
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009 и
43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2016, 95/2018-др.закон),
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл.гласник РС''
бр.87/2018),
- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010),
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласниок РС“ бр. 135/2004 и
88/2010 ),
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009),
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник
РС“ бр. 135/2004 и 25/2015),
- Закон о добробити животиња („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009),
- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 и 10/2013 ),
- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ( ,,Сл.гласник
РС''бр.30/2010 ),
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.91/2019),
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о превозу у друмском саобраћају (Сл. гласник РС“ бр.46/95, 66/2001, 61/2005,
91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 и др. закони)
о
безбедности
саобраћаја
на
путевима
(Сл.
гласник
РС“
- Закон
бр.41/2009,53/2010,101/2011, 32/2013- одлука УС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016одлука УС, 24/2018,41/2018, 41/2018-др.закон , 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др.закон)
- Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 , 14/2016 и 95/2018др.закон)
- Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“ бр.104/2016 и 9/2020-др.закон),
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020),
- Закон о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", бр. 96/2015, 83/2018 и 81/2020-одлука УС),
- Закон о водама("Сл. гласник РС", бр. 30/2010 ,93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон)
- Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", број. 62/2006, 65/2008 – др. Закон,
41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон),
- Закон о пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник РС", број 41/2009,10/2013- др
закон и 101/2016),
- Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник РС", број
10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016),
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 57/2011, 80/2011-исп., 93/2012, 124/2012,
145/2014 и 95/2018),
- Закона о рударству и геолошким истраживањима (“Службени гласник РС“, број 101/2015 и
95/2018-др.закон)

- Закон о ефикасном коришћењу енергије (Сл. гласник РС“ бр. 25/2013)
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- 28 - Закон о путевима („Сл. гласник РС“ бр.41/2018 и 95/2018-др.закон),
- Закон о туризму („Сл. гласник РС“ бр.17/2019),
- Закон о јавним службама („Сл гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и
83/2014),
- Закон о основама система образовања и васпитања („Сл гласник РС“ бр. 88/2017,
27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020),
- Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл гласник РС“ бр. 18/2010, 101/2017,
113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон и 10/2019 ),
- Закон о средњој школи („Сл. гласник РС“ бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закон и 6/2020),
- Закон о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009 ,13/2016, 30/2016-испр. и 6/2020),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“бр.
120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010 ),
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2011, 93/2012,
62/2013, 108/2013,142/2014 и 68/2015-др.закони, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,
31/2019, 72/2019 и 149/2020),
- Закон у буџету Републике Србије за 2016. годину (“Сл. гласник РС“ бр.103/2015),
- Закон у буџету Републике Србије за 2020. годину (“Сл. гласник РС“ бр.84/2019, 60/2020уредба и 135/2020),
- Закон о финансирању локалне самоуоправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/2006, 47/2011,93/2012 и
99/2013,125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019 и
126/2020),
- Закон о платном промету („Сл лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003, „Сл. гласник РС“ бр.
43/2004, 62/2006,111/2009 , 31/2011, 139/2014),
- Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“ бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004,
62/2006, 65/2006,31/2009,44/2009,18/2010,50/2011,91/2011-одлука УС, 7/2012 93/2012,
114/2012, 8/2013,47/2013,48/2013-испр., 108/2013, 6/2014, 57/2014, 5/2015, 112/2015, 5/2016,
7/2017, 113/2017,7/2018,95/2018, 4/2019, 86/2019 и 5/2020)
- Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003,
61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009,73/2010, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012,
47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015,83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 3/2018,
50/2018, 95/2018, 38/2019, 86/2019, 90/2019, 98/2020 и 144/2020),
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл гласник РС“ бр. 80/2002,
84/2002- испр., 23/2003 -испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, -др.Закон, 62/2006
др.Закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013,
68/2014 аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019
и144/2020),
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр.73/2019),
- Закон о евиденцијама у области рада („Сл. гласник СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. Гласник РС“ бр.
101/2005 и 36/2009.)
- Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон и 95/2018),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр . 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013, 75/2014, 13/2017одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење),
- Закон о социјално -економском савету („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004),
- Закон о штрајку („Сл. лист СРЈ бр. 29/96, „Сл хласник РС“ бр. 101/205 др.закони,103/2012-одлука УС),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2015, 113/2017др.закон),
- Закон о заштити од пожара(Сл гласник РС“ бр. 111/2009 , 20/2015, 87/2018 и 87/2018др.закон)
- Закон о спречавању злостављања на раду ( ,,Сл.гласник РС'' бр. 36/2010),
- Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“ бр.34/2001,
62/2006, 63/2006,116/2008, 92/2011, 99/2011- и др.закони , 10/2013, 55/2013, 99/2014 и
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- 29 21/2016-др.закон),
- Закон о регионалном развоју ( сл.гл. РС број 51/2009, 30/2010 и 89/2015-др.закон)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре (Сл.гл. РС број 99/2011 и
83/2014 и 31/2019)
- Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидидтетом („Сл.гласник РС“
бр.33/2006 и 13/2016)
2) Уредбе , одлуке , правилници и упутства и други подзаконски

акти донети у поступку примене горе навадених закона
3) Одлуке и други прописи Аутономне Покрајине Војводине .
4) Општинске одлуке – Одлука о општинској управи
(,,Службени лист Општине Чока'' бр.16/2010 и 14/2013, 4/2015, 20/2016,
23/2016 , 13/2017 и 11/2018)

Сажет опис у чему се састоји или може састојати поступање органа у оквиру
његових овлашћења и обавеза :
Општина доноси опште акте из области овлашћења, послова и задатака,
поверних јој Уставом, Законом о локалној самоуправи и другим прописима и
обезбеђује њихово спровођење, обезбеђује и контролише рад установа и других
организација, чији је оснивач.
Општинска управа у оквиру свог делокруга рада обавља управне, стручне и
друге послове на основу и у оквиру Устава, Закона и Статута општине Чока.

VIII. – УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
ПРИКАЗ УСЛУГА КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ ЗА
ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОПИС ПОСТУПАКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА , ОПИС ПОСТУПАЊА
ОДЕЉЕЊА ПО ДОБИЈЕНОМ ЗАХТЕВУ
Сви поднесци, захтеви, пријаве, жалбе и др. подносе се овом Одељењу поштом
или путем писарнице Општинске управе, Потиска бр 20, контакт телефон 0230-471620 канцеларија бр 30,31 или 0230-471-000 локал 121 канцеларија бр 21.
Област : УРБАНИЗАМ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
У складу са чланом 132. [с3] Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) од дана 01.01.2016
год. размена докумената и поднесака у обједињеној процедури обавља се
електронским путем кроз Централни информациони систем (CIS) .
Упутство за коришћење портала за електронско подношење захтева као и
захтеви и обрасци ван обједињене процедуре се налазе на сајту
http://www.coka.rs/sr/download/urb-grad.php.
.
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Преглед података о пруженим услугама по захтеву грађана или по
службеној дужности од 01.12.2020. године до 31.03. 2021. године
Група
Грађевинске
дозволе

Остали захтеви

Тип поступка
Измена грађевинске дозволе
Пријава радова
Упис права својине и издавање
решења о кућном броју

Локацијски услови
Издавање локацијских услова
Решења о одобрењу Издавање решења о одобрењу
радова
извођења радова
Употребне дозволе

Издавање употребне дозволе

Остали захтеви

Пријава радова

Статус предмета
Захтев усвојен
Укупно
Захтев усвојен
Укупно
Захтев усвојен
Укупно
Захтев одбачен
Захтев усвојен
Укупно
Захтев усвојен
Укупно
Захтев усвојен
Укупно
Захтев усвојен
Укупно
УКУПНО

Укупно
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
9

Информацијаолокацији

9

Потврдапрепарцелације

1

Потврдаурбанистичкогпр
ојекта

/

Одобрење зауређење
јавнеповршине
Предметиозакоњења завршени
Предметиозакоњења започети

/

Година
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

10 завршенo , 5 започетo

Преглед података о пруженим услугама по захтеву грађана или по
службеној дужности од 01.04.2021. године до 30.09.2021. године
Група

Тип поступка

Локацијски
услови

Издавање локацијских услова

Грађевинске
дозволе

Издавање грађевинске дозволе

Решења о
Издавање решења о одобрењу
одобрењу радова извођења радова

Статус предмета Укупно
Захтев одбачен
0
Захтев усвојен
8
Укупно
8
Захтев одбачен
1
7
Захтев усвојен
Поступак
1
обустављен
Укупно
9
Захтев одбачен
1
Захтев усвојен
6
Укупно
7
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Употребне
дозволе

Издавање употребне дозволе
Достављање техничке документације
у погледу мера заштите од пожара
Захтев за остале поступке
Одустанак од захтева

Пријава завршетка израде темеља
Пријава завршетка објекта у
конструктивном смислу
Пријава радова

Остали захтеви

Упис права својине и издавање
решења о кућном броју

Захтев усвојен
Укупно
Захтев одбачен
Захтев усвојен
Укупно
Захтев усвојен
Укупно
Захтев усвојен
Укупно
Захтев одбачен
Захтев усвојен
Укупно
Захтев одбачен
Захтев усвојен
Укупно
Захтев одбачен
Захтев усвојен
Укупно
Захтев усвојен
Укупно
УКУПНО

Информација о локацији

9

Потврдапре парцелације

1

Потврда урбанистичког
пројекта

/

Одобрење за уређење јавне
површине
Предмети озакоњења завршени
Предмети озакоњења започети

/

1
1

2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

0

1
1
2
2
1
1
0
2
2
1

1

2
1
4
5
1
1
39

2021
2021
2019
2019

9 завршенo , 5 започетo

Преглед података о пруженим услугама по захтеву грађана или по
службеној дужности од 01.10.2021. године до 30.06.2022. године
Група
Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења о одобрењу
радова
Остали захтеви

Тип поступка
Издавање локацијских
услова
Издавање грађевинске
дозволе
Измена грађевинске
дозволе
Издавање решења о
одобрењу извођења
радова
Достављање техничке
документације у погледу
мера заштите од пожара

Статус предмета
Захтев усвојен
Укупно
Захтев усвојен
Укупно
Захтев усвојен
Укупно
Захтев усвојен

Укупно
3
3
4
4
1
1
1

Година
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Укупно
Захтев усвојен

1
4

2021
2021

Укупно

4

2021
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Захтев усвојен
Укупно
Захтев одбачен
Пријава завршетка
објекта у конструктивном Захтев усвојен
смислу
Укупно
Захтев усвојен
Пријава радова
Укупно
Захтев одбачен
Издавање локацијских
Захтев усвојен
услова
Укупно
Издавање локацијских
Захтев усвојен
услова на основу
усаглашеног захтева
Укупно
Захтев усвојен
Измена локацијских
услова
Укупно
Захтев одбачен
Издавање грађевинске
Захтев усвојен
дозволе
Укупно
Издавање грађевинске
Захтев усвојен
дозволе на основу
усаглашеног захтева
Укупно
Захтев усвојен
Измена грађевинске
дозволе
Укупно
Захтев одбачен
Издавање решења о
одобрењу извођења
Захтев усвојен
радова
Укупно
Захтев одбачен
Издавање употребне
дозволе
Укупно
Захтев одбачен
Издавање употребне
дозволе на основу
Захтев усвојен
усаглашеног захтева
Укупно
Достављање техничке
Захтев усвојен
документације у погледу
мера заштите од пожара Укупно
Захтев усвојен
Пријава завршетка
израде темеља
Укупно
Пријава завршетка
Захтев усвојен
објекта у конструктивном
смислу
Укупно
Захтев одбачен
Пријава радова
Захтев усвојен
Укупно
УКУПНО
Пријава завршетка
израде темеља

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења о одобрењу
радова

Употребне дозволе

Остали захтеви

Информација о локацији

13

Потврда пре парцелације

1

Потврда урбанистичког
пројекта

/

Одобрење за уређење
јавне површине

/
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1
1
2
2
4
4
4
1
1
2
1

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022

1
1
1
1
1
2
1

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

1
2
2
1
5
6
2
2
1
1
2
4

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

4
4
4
4

2022
2022
2022
2022

4
1
7
8
61

2022
2022
2022
2022
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Предмети озакоњења завршени
Предмети озакоњења започети

14 завршенo, 15 започетo

Област привреда , пољопривреда, развој, стамбено – комуналне делатности,
заштита животне средине, саобраћај, имовинско правни послови
01.12.2020.до 31.03.2021.године
Издате паркинг картице за
особе са инвалидитетом

21

Регистрациона пријава
оснивања радње

0

Регистрациона брисања радње

1

Пријава промена

0

Издавање уверења за ПИО

0

Захтев за промену намене

0

Издавање Потврде за потребе
Р.Пољоп. Газдинства
Одношење лешева угинулих
животиња по пријави
Организовање хумано хватање
паса луталица
Одлуке о давање у закуп пољ.
зем. у држ. својини

5

Уговори о давање у закуп
пољ. зем. у држ. својини
Захтеви физичких
лица–увођење у посед
Захтеви за остваривање правa
пречег закупа

43
2
28
71

170ha

0

Решење о промени режима
саобраћаја
Решење о категоризацији
угост. објекта

0

Решењe o издавању дозволе
управ. отпадом

1

Решење у области заштите
животне средине

1

0
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Достава података агенцији за
реституцији

-

Издавање решења/ одобрења
за заузимање јавне површине

5

Захтев за испитивање
земљишта - Н,
- НПК
Поднете пријаве за исплату
надокнаде штете од уједа паса
луталица

4

Регистрација стамбених
заједница

0

Уговори о заузимању
јавне површине

2

Конверзија
Израда и доношење
општинских аката
реализација
послова/
пројеката
из
области
комуналних
делатности,
урбанизма, грађевинарства
Сузбијање
комараца
,
дератизација и дезинсекција
У току реализација пројекта

1
Донет је ПДР за блок 10 и 11 насељеном
месту Чока,
Дата је сагласност на Програм пословања
ЈКП Чока

Извођење радова реконструкције и санације
објекта Основне школе Јован Поповић у Чоки
У току је израда пројектно техничке
документације фискултурне сале за основну
школу у Чоки

Област привреда , пољопривреда, развој, стамбено – комуналне делатности,
заштита животне средине, саобраћај, имовинско правни послови
01.04.2021. до 30.09.2021.године
Издате паркинг картице за
особе са инвалидитетом
Регистрациона
пријава оснивања
радње
Регистрациона брисања радње

2
4
1
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-

Пријава промена

2

Издавање уверења за ПИО

2

Захтев за промену намене

-

Издавање Потврде за потребе
Р.Пољоп.Газдинства
Одношење лешева угинулих
животиња по пријави
Одлуке о давање у закуп
пољ.зем у држ. својини

11

Уговори о давање у закуп
пољ.зем у држ. својини

13

Захтеви физичких лица
– увођење у посед

13

Захтеви за остваривање право
пречег закупа

50
33

-

Решење о промени режима
саобраћаја
Решење о категоризацији
угост.објекта

0

Решење о издавању дозволе
управ.отпадом

1

Решење у области заштите
животне средине
Достава података агенцији за
реституцији

4

Издавање решења/ одобрења за
заузимање јавне површине

79

Захтев за испитивање
земљишта - Н,
- НПК
Поднете пријаве за исплату
надокнаде штете од уједа паса
луталица

0

-

0
1
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1

-

Уговори о заузимању
јавне површине
Конверзија
Израда и доношење
општинских аката
У току реализација пројекта

1
Завршено извођење радова реконструкције и
санације објекта Основне школе Јован Поповић у
Чоки
У току је израда пројектно техничке
документације фискултурне сале за основну
школу у Чоки
У току је реализација пројекта
-уређење атарских путева
-уређење каналске мреже за одводњавање на
пољопривредном земљишту
-изградња зелене пијаце у Падеју
-гасификација насељених места општине Чока
Завршени су радови на санацији коловоза у
насељеним местима .
Завршени су радови на обележавању
хоризонталне сигнализације на путевима.

Област привреда , пољопривреда, развој, стамбено – комуналне делатности,
заштита животне средине, саобраћај, имовинско правни послови
01.10.2021. до 30.06.2022.године

Издате паркинг картице за
особе са инвалидитетом
Регистрациона
пријава оснивања
радње
Регистрациона брисања радње

16
7
4

Захтев за препи решења

-

Пријава промена

1

Регистрациона пријава
предузетника
Издавање уверења за ПИО

2

Захтев за промену намене

-

Издавање Потврде за потребе
Р.Пољоп.Газдинства

42
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Одношење лешева угинулих
животиња по пријави
Одлуке о давање у закуп
пољ.зем у држ. својини

102
127

Уговори о давање у закуп
пољ.зем у држж. својини

110

Захтеви физичких лица
– увођење у посед

430

Захтеви за остваривање право
пречег закупа
Решење о промени режима
саобраћаја
Решење о категоризацији
угост.објекта
Решење о издавању дозволе
управ.отпадом
Решење у области заштите
животне средине
Достава података агенцији за
реституцији
Издавање решења/ одобрења за
заузимање јавне површине
Захтев за испитивање
земљишта - Н,
- НПК

63
/
1
0
3
1
18

300 парцела

Поднете пријаве за исплату
надокнаде штете од уједа паса
луталица

1

Регистрација стамбених
заједница

1

Уговори о заузимању
јавне површине

-

Конверзија

3

Израда и доношење
општинских аката

10

Експропријација

31
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Шеф oдељења за општу управу и друштвене делатности

Палатинуш Марија, тел. 0230 - 471-000, 471-010, 471-011 локал бр. 106, канцеларија
бр. 32.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРОСЕЧНОМ
МЕСЕЧНОМ ПРИХОДУ ПО ЧЛАНУ ПОРОДИЦЕ
(за учешће на конкурс за кредите,стипендије и домове ученика)
•
•
•
•
•

Оверена ИЗЈАВА о броју, сродству и занимању чланова породице са
потписима два сведока (оверава се у услужном центру Општинске
управе)
Доказе о примањима чланова породице из радног односа и
пензијског, социјалног и инвалидског осигурања
Доказе о приходима из пољопривреде
За незапосленог члана извод из евиденције незапослених
Докази о ученичком,студентском статусу чланова породице као
и доказ о служењу војног рока

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ
МЕСЕЧНИХ КАРАТА
•

•
•

Школска потврда о уписаној школској години са назнаком да је
год уписао први пут
Фотокопија сведочанства или ђачке књижице са задњом променом
Фотокопија личне карте или здравствене књижице

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ
ОПШТИНЕ ЧОКА
•
•
•
•

Пријава на конкурс(образац се добија у услужном центру)
Уверење о уписаној години студија са назнаком да је год уписао први пут
Фотокопија личне карте
Фотокопија платне картице или број жиро рачуна

Послови борачко – инвалидске заштите и послови друштвене бриге о
деци
Славко Медан, тел. 064-861-96-72, канцеларија бр. 35.

За остваривање права на личну инвалиднину потребно је
доставити:

-

оригинал уверења о начину и околностима рањавања, повреде или озледе,
оригинал медицинске документације из времена рањавања,
нови медицински налази не старији од шест месеци,
оригинал извода из МК рођених,
оригинал уверење о држављанству,
оригинал уверење од суда да се не води кривични поступак,
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За остваривање права на породичну инвалиднину потребно је
доставити:
-

-

оригинал уверења о начину и околности погибије лица по основу ког се
подноси захтев за остваривање права,
оригинал извода из МК рођених за лице по основу ког се подноси захтев,
оригинал извода из МК умрлих за погинуло лице,
оригинал извода из МК рођених подносиоца захтева,
оригинал извода из МК веначних ,
оригинал потврде за децу да се налазе на школовању,
изјаву о заједничком домаћинству

За остваривање права на месечно новчано примање потребно је
доставити:
-

-

уверење Службе за катастар непокретности о имовном стању,
уверење Фонда ПИО да ли је подносилац захтева корисник пензије, а
уколико јесте уверење о укупно примљеној пензији из претходне
године,
уверење Агенције за привредне регистре да ли подносилац захтева
уписан у регистар привредних субјеката,
уверење Пореске управе о оствареној заради,
за децу потврде о школовању,
изјава о заједничком домаћинству са два сведока.

За остваривање права на везаност за постељу корисника
месечног новчаног примања потребно је доставити:
-

-

оригинал медицинску документацију од лекара специјалиста,
отпусне листе из болница ако има , лабораторијски налаз,
Образац бр.1. – Предлог за вештачење , прибављен од лекара
специјалисте медицине рада

За остваривање права на пракинг места за инвалиде на јавним
паркиралиштима
-

-

Право на коришћење паркинг места за инвалиде на јавним
паркиралиштима имају следеће особе са инвалидитетом са
пребивалиштем, односно боравиштем на територији општине Чока:
Лица којима су оштећени екстремитети битни за управљање
возилом,
Лица оболела од тешке неуромишићне болести, дистрофије,
параплегије, квадриплегије, мултиплекс склерозе, и церебралне
парализе, која за кретање користе инвалидска колица,
Лица којима је по прописима пензијског и инвалидског осигурања
утврђено телесно оштећење најмање 70%односно потпуни губитак
радне способности као последица болести,
Лица која имају оштећење вида најмање 90%,
Лица са менталним дефицитом,
Ратни и мирнодопски војни инвалиди,
Цивилни инвалиди рата од прве до четврте групе,
Лица на дијализи ако им возило служи за њихов лични превоз.
Инвалидна лица могу да користе јединствену паркинг карту на
територији општине Чока на свим јавним паркиралиштима и на
територији Републике Србије искључиво на паркинг местима
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-

резервисаним за возила особа са инвалидитетом.
За остваривање права подноси се захтев Служби Општинске управе
надлежној за борачко-инвалидску заштиту.Уз зхатев се обавезно
прилажу фотокопије:
Решења о инвалидности,
Саобраћајне дозволе за возило регистровано на име корисника ( или
члана породичног домаћинства који живи на истој адреси),
Личне карте корисника (и личне карте члана породичног
домаћинства)
Потврде здравствене установе о неопходности дијализе ( за лица на
дијализи)
Других релевантних доказа по оцени органа Општинске управе који
води поступак.

МАТИЧАРСКИ ПОСЛОВИ
- Матичар за матично подручје Чока: Ибоја Балаж,
- заменик матичара за матично подручје Чока: Меланија Јо
- заменик матичара за матично подручје Чока Хајналка Арок
- заменик матичара за матично подручје Чока Калмар Едит.
Бр. тел. 0230 - 471-000, 471-010, 471-011 локал бр. 107, канцеларија бр. 28.

МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ,ВЕНЧАНИХ И
УМРЛИХ
ВРСТА ПОСТУПКА

1. Изводи из матичних књига ,
2. Интернационални изводи из матичних књига
3. Уверење о чињеницама из матичних књига
4. Уверење о слободном брачном стању
5. Пријава за закључење брака,
6. Закључење брака ван службених просторија
7. Закључење брака ван радног времена
8. Пријава за закључење брака са страним држављанином
9. Пријава смрти
10. Издавање потврде о пријави смрти
11. Смртовница ( ПОКРЕТАЊЕ ОСТАВИНСКОГ ПОСТУПКА)
12. Упис чињенице рођења , венчања и смрти држављанина Републике
Србије настала ван њене територије
13. Уверење о држављанству ,
14. Промена личног имена,
15. Накнадни упис рођења
16. Накнадни упис смрти
17. Накнадни упис венчања
18. Исправке у матичним књигама
19. Признавање очинства
20. Слање извештаја о насталим уписима и променама у матичним књигама
21. Уписивање извештаја-накнадне уписе и забелешке на основу извештаја из
друге општине
22. Састављање извештаја и слање ДЕМ-обрасца за статистику
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МЕСТО ПОСТУПКА : Ако су се чињенице рођења ,венчања или смрти
десиле у насељеним местима у општини Чока , грађани се обраћају
матичару матичног подручја у Чоки
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ :
1.Изводи из матичних књига
Документи :
- Захтев који се добија у седишту матичног подручја Чока
- Потврда о уплати таксе
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА :
Прималац : Буџет Републике Србије
Жиро рачун 840 -742221843-57,шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ 450,00 динара
Рок израде : одмах, а најкасније наредног дана.
2.Интернационални изводи из матичних књига
Документи :
- Захтев који се добија у седишту матичног подручја Чока
- Потврда о уплати таксе
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА :
Прималац : Буџет Републике Србије
Жиро рачун 840 -742221843-57,шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ 760,00 динара
Рок израде : одмах, а најкасније наредног дана.
3.Уверење о чињеницама из матичних књига
Документи:
- Захтев који се добија у седишту матичног подручја Чока
- Потврда о уплати таксе
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА :
Прималац : Буџет Републике Србије
Жиро рачун 840 -742221843-57,шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ: 820,00 динара
Рок израде : одмах, а најкасније наредног дана.
4. Уверење о слободном брачном стању
Документи :
- Захтев који се добија у седишту матичног подручја Чока
- Уверење о пребивалишту за подносиоца захтева ,
- Извод из МК Рођених за подносиоца захтева ,
- Фотокопија личне карте или путне исправе , извод из МК Рођених за
лице са којим жели да се склопи брак
- Потврда о уплати таксе
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА :
Прималац : Буџет Републике Србије
Жиро рачун 840 -742221843-57,шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ 1.230,00 динара
Рок израде : одмах, а најкасније наредног дана.
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5. Пријава за закључење брака
Документи :
- Извод из матичне књиге рођених
- Уверење о држављанству
- Лична карта (на увид) ,
- Доказ да је ранији брак престао или да је оглашен неважећим
за лица која су била у браку
- дозвола надлежног органа за склапање брака пре пунолетства
- по потреби и друге исправе (податци за два сведока) .
6. Закључење брака ван службених просторија
Документи :
- Захтев који се добија у седишту матичног подручја Чока
- Потврда о уплати таксе
Општинска административна такса : Прималац : Општина
Чока
Жиро рачун 840 -742251843-73,шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ: 3.900,00 динара
7. Закључење брака ван радног времена
Документи :
- Захтев који се добија у седишту матичног подручја Чока
- Потврда о уплати таксе
Општинска административна
такса : Прималац : Општина
Чока
Жиро рачун 840 -742251843-73,шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ 790,00 динара .
8. Пријава за закључење брака са страним држављанином
Документи:
- извод из матичне књиге рођених,
- Да је извод на интернационалном обрасцу или да је
преведен од овлашћеног судског тумача и да има печат
апостилле.
- Доказ да по прописима земље чији је држављанин ( лични подаци стр.
држављанина ) не постоје сметње за закључење брака са
држављанином Републике Србије ( да су наведени сви лични подаци
држављанина Републике Србије) и да су слободног брачног стања.
- Путна исправа на увид ( или фотокопија )
9. Пријава смрти
Документи:
- Потврда о смрти послато електронски од стране
лекара који је установио смрт
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10. Смртовница (ПОКРЕТАЊЕ ОСТАВИНСКЕ РАСПРАВЕ) За
покретање оставинског поступка неопходно је састављати
смртовнице. Матичар је дужан да у року од 30 дана по извршеном
упису смрти у МК Умрлих достави смртовницу оставинском суду
11. .Упис чињенице рођења , венчања и смрти држављанина
Републике Србије рођених , венчаних и умрлих у
иностранству. Документи :
- Интернационални изводи рођених, венчаних и умерлих по конвенцији на
„А“,“Б“ и „Ц „обрасцу , или инострани изводи ( оверени apostillom )
преведени од овлашћеног судског тумача , уколико са земљом где је
чињеница наступила , нема конвенције.
- Потврда о пребивалишту.
12. Уверења о држављанству
Напомена: Грађани могу своја уверења о држављанству подићи код
матичне службе код свих матичних служба Републике Србије.
Документи :
Захтев који се добија у седишту матичног подручја Чока
- Потврда о уплати таксе
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА :
Прималац : Буџет Републике Србије
Жиро рачун 840 -742221843-57,шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ 820,00 динара
Рок израде: одмах, а најкасније наредног дана.
13. ПРВОСТЕПЕНИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА
Документи:
- Захтев који се добија код службеног лица
- Извод из МК Рођених,
- Извод из МК Венчаних
- Уверење о држављанству
- Уверење да лице који тражи промену није под истрагом (СУД, МУП)
- Лична карта на увид или (фотокопија)
- И по потреби и друга документа
- Потврда о уплати таксе

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА :

Прималац : Буџет Републике Србије
Жиро рачун 840 -742221843-57,шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ 820,00 динара
Рок израде : месец дана од дана пријема захтева.
14. Упис чињенице рођења, закључења брака и смрти држављанина СФРЈ
који је имао држављанство друге републике СФРЈ или је држављанин
друге државе настале на територији СФРЈ и који је стекао држављанство
Републике Србије , уписују се у матичну књигу по месту његовог
пребивалишта, односно боравишта.
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15.ПРВОСТЕПЕНИ УПРАВНИ ПОСТУПАК

Исправке у матичним књигама
Документи :
- Захтев који се добија код службеног лица
- Исправе које служе као докази на основу којих треба да се
исправи грешка у матичним књигама.
Рок: месец дана од дана пријема захтева.

-

16.Признавање
очинства Документи:
- захтев код службеног лица ,
- записник
- Личне карте оба родитеља
- Изводе из МК Рођених за дете ,(уколико није уписан у
месту где се признаје очинство )
- Извод из МК Рођених и уверење о држављанству за оба
родитеља ( уколико нису уписани у месту где се
признаје очинство)
Рок: месец дана од дана пријема захтева
Од 01.01.2019. године грађани могу изводе из матичних књига и уверења о
држављанству подићи по месту становања на територији Републике Србије.

Вођење Јединственог бирачког списка

Тел. 0230 - 471-000, 471-010, 471-011, локал: 107., канцеларија бр.28.
Опис послова:
- Вођење и ажурирање свакодневно аутоматским обрадом података
бирачки списак за општину Чока; -ЈБСС.
- Обрада података добијених од стране МУП-а;
- Сарађивање са матичарима општине и сарађивање са матичним
службама других општина;
- Припремање, израђивање и достављање решења о промени адреса,
смртног случаја, промени личног имена и о пунолетству ;
- У току избора издавање потврде о бирачком праву;
- Вођење Посебног Бирачког списка Националног Савета Националне мањине
- Вођење и ажурирање свакодневно аутоматском обрадом података
П о с е б а н бирачки списак Националних Савета Националне
мањине за општину Чока.
Свакодневно у току радног врема од 7,00 -15,00 часова омогућен је увид у у
Јединствени Бирачки списак и у Посебан Бирачки Списак Националне
мањине.
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Послови услужног центра
- тел. 0230 - 471-000, 471-010,471-011, локал: 104., канцеларија бр. 1.
У Услужном центру се свакодневно обављају послови и радни задаци у складу са
Законом и прописима из области канцеларијског пословања и архивске грађе. :
Пријема, отварања, прегледања и распоређивања пристигле поште - свакодневно, пријем
поднесака од грађана и достављање надлежним органима на решавање, пружање
стручне помоћи странкама приликом састављања поднесака и других аката, давање
обавештења грађанима о делокругу рада појединих органа, о времену пријема странака,
обавештавање грађана, на њихов захтев, о току рада по поднетим поднесцима,
здруживање и развођење аката и предмета, евидентирање предмета, увођење истих у
основну и посебну евиденцију , класификацију предмета по материји, експедовање
поште - свакодневно, а на основу Закона о општем управном поступку и Правилника о
концеларијском пословању.
Врши се оверавање потписа, рукописа и преписа, овера фотокопија свих
докумената , изјава о заједничком домаћинству које су најчешће биле потребне ради
остваривања права грађана на здравствену заштиту, у сврху остваривања права на
ученичке и студентске кредите и домове, за упис за даље школовање, путовања
малолетне деце за иностранство у пратњи трећег лица,, пуномоћи, овере потписа на
купопродајном уговору за препис саобраћајних средстава , на основу Закона о
оверавању потписа, рукописа и преписа, уз наплату админситративне таксе или без
наплате, како је регулисано Законом о административним таксама. Овера докумената
што је је везано за оверу по службеној дужности, социјална дечја , борачка и инвалидска
заштита, школовање, запошљавање, упис у матичне књиге,трошкове сахрањивања ослобођено је од плаћања административне таксе, а на основу Закона о Републичким
административним таксама.
Код овера фотокопија докумената потребно је обавезно приказати оригинални
документ, а код овере потписа обавезно је лично присуство странке и са собом
поседовати важећу личну карту.,
Осим наведеног током целе године врши се архивирање завршених предмета,
одлагање истих а рхивски депо,претрага за архивираним предметима по захтеву
странака као и уредно извештавање надлежног Историјског архива а постојећој
архивској грађи, користећи се Законом о архивској грађи и регистратурског материјала.
Радно време са странкама је сваког радног дана од 07,00 до до 15,00 часова.
Марић Тамара : – Послови додатка на децу: тел. 0230 - 471-000, 471-010, 471-011, локал:
117., канцеларија бр. 1.

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ
ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
ВРШИ СЕ НА ОСНОВУ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА:
1. извештаја о привременој спречености за рад – дознака,
2. извода из матичне књиге рођених за децу,
3. фотокопија оверене здравствене књижице мајке,односно корисника права,
4. решења послодавца о праву на породиљско одсуство,прво на одсуство са рада ради неге
детета,односно праву на одсуство ради посебне неге детета,
5. уговора о раду,
6. потврде послодавца о дужини радног односа запосленог непрекидно и непосредно пре
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остваривања права,
7. потврде послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, по основу
времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу
упроценту утврђеном у члану 108. став 1 тачка 4.Закона о раду(“Сл.гласник
РС”,бр.24/05,61/05 и 54/09),за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње
коришћење одсуства,за сваки месец појединачно,
8. обрачуна зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави
запосленом,у складу са законом,за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме
отпочиње одсуство,за сваки месец појединачно,
9. извештаја (извода банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за
сваки месец појединачно),
10.решења надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за
обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за последњих 12 месеци који претходе месецу
у коме је започето коришћење одсуства,и по истеку годинепотврде о коначној основици
– само за лице које самостално обавља делатност
11.решење надлежног органа о привременом затварању радње,односно о привременом
поверавању обављања те делатности другом лицу,односно личне изјаве да у време трајања
одсуства неће обављати исту или другу делатност,самоза лице које самостално обавља
делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице,
12.извештаја надлежне здравствене установе да је дете мртворођено,односно да је умрло
пре уписа у матичну књигу риђених а извода из матичне књиге умрлихза дете које је
умрло после уписа у матичну књигу рођених у случају из члана 95.Закона о раду

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ПОДНОСИЛАЦ
ЗАХТЕВА ПРИЛАЖЕ СЛЕДЕЋЕ;
1. изводи из матичне књиге рођених за сву децу у породици,
2. уверење да је држављанин РС
3. фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства,а за децу
пријаве пребивалишта,
4. фотокопију своје оверене здравствене књижице,
5. потврду о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева за
сваког члана заједничког домачинства који остварује приходе,
6. потврду о катастарским приходима у претходној години за сваког члана
заједничког домаћинства из места рођења и становања,
7. потврду о својству редовног ученика за децу школског узраста
(основна и средња школа)
8. доказ у вези стамбеног простора,
9. доказ о незапослености (уверење и радна књижица)
10. *потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање,
11. *акт о разврставању за дете ометено у развоју,
12. *акт о продужењу родитељског права,
13. *доказе на основу којих се остварује статус самохраног родитеља(извод из матичне
књиге умрлих за другог родитеља,доказ о поверавањау детета након развода брака или
престанку ванбрачне заједнице, одлука суда о вршењу родитељског права, извод
из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа,
потврда казнено -поправне установе)
14. докази о хранитељству или старатељству
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ПРИЛОЗИ ОЗНАЧЕНИ ЗВЕЗДИЦОМ ДОСТАВЉАЈУ СЕ САМО У СЛУЧАЈУ
ДОКАЗИВАЊА ТИХ СТАТУСА.
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА (МАЈКА) ДЕЦЕ ПРИЛАЖЕ СЛЕДЕЋЕ;
1. изводи из матичне књиге рођених за сву своју децу живорођену децу (оригинали
или оверене фотокопије),
2. уверење о држављанству за себе (оригинал који не може бити старији од 6.месеци)
3. фотокопију своје личне карте,
4. фотокопију своје оверене здравствене књижице,
5. пријаву пребивалишта за децу,
6. уверење надлежног органа старатељства да непосредно брине о детету и да децу
претходног реда рођења није дала на усвојење,није лишена родитељског права, да
деца нису смештена у установу социјалне заштите и да није лишена родитељског
права.
У изузетним случајевима право може остварити и отац.
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ
ПОМОЋ ПОРОДИЦИ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА;
(право се остварује на основу Одлике СО Чока)
1. извод из матичне књиге рођених за сву живорођену децу (оригинал или
оверена фотокпија)
2. фотокопију личне карте мајке
3. уверење о пребивалишту за дете -децу,
4. уверење органа старатељства да непосредно брине о детету и да децу претходног
реда рођења није дала на усвојење,није лишена родитељског права,да деца нсису
смештена у установу социјалне заштите и да није лишена родитељског права,
5. фотокопију картице текућег рачуна.
У изузетним случајевима право може остварити отац.
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПОТПУНО РЕГРЕСИРАЊЕ
ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ ТРЕЋЕГ
ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РОЂЕЊА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛАЖЕ
СЛЕДЕЋЕ;
(право се остварује на основу Одлуке СО Чока)
1.
2.
3.
4.

фотокопију личне карте
изводе из матичне књиге рођених за децу (оригинали или оверене фотокопије)
уверење о пребивалишту за дете -децу за коју се тржи остваривање права
потврду предшколске установе о уписду детета у целодневни, односно
полудневни боравак.
Захтев подноси један од родитеља, редослед рођења деце утврђује се по мајци.
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УЗ ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
ПО УТВРЂЕНОЈ РЕГРЕСНОЈ СКАЛИ ЗА СЛЕДЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНКА
(ппаво се остварује на основу Одлуке СО Чока)
1.
2.
3.

Социјално угрожени родитељи (корисници социјалне помоћи),
Самохрани родитељи,
Родитељи који имају у предшколској установи уписано двоје деце,
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- Оверена фотокопија личне катре подносиоца захтева,
- Изводи из матичне књиге рођених за дете-децу (оригинали или оверене фотокопије),
- Уверење о пребивалишту за дете-децу за које –коју се тражи остваривање права,
- Потврду предшколске установе о упису детета у целодневни односно полудневи боравак,
- У зависности од категорије корисника родитељи прилажу Решење о признавању права на новчану
социјалну помоћ,доказ о статусу самохтаног родитеља односно потврду о упису оба детета у
предшколску установу.
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У
КОЈОЈ СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ДЕТЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛАЖЕ (Одлука АПВ)
1.
доказ о пребивалишту у општини -граду на територији АПВ најмање годину
дана пре рођења трећег детета,
2. изводе из матичне књиге рођених за сву живорођену децу(оригинали или оверене
фотокопије),
3. уверење надлежног органа старатељства да мајка,односно отац непосредно брину о
детету за које подносе захтев, да њена односно његова деца претходног реда рођења
нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвојење, и да мајка, односно
отац нису лишени родитељског права у односу на њену,односно његову децу
претходног рада рођења,
4.
фотокопију картице текућег рачуна
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СТИЦАЊУ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ
ЗАШТИЋЕНОГ КУПЦА (Уредба Владе РС)
1. доказ о брају чланова домаћинства (оверена изјава са два сведока),
2. доказ о укупним месечним примањима свих чланова домаћинства),
3. доказ службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о
поседовању непокретности и приходима од непокретности),
4. доказ о праву својине на непокретности у којој живи домаћинство(уверење
службе ЛПА),
5. доказ о закупу стана/куће
6. последњи рачун за електричну енергију/природни гас на адреси становања.
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ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
(примењује се од 01.јула 2018.године)
Члан 11.
Права на финансијску подршку породици са децом, у смислу овог закона, јесу:
1) накнада зараде, односно накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства
са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета;
2) остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета;
3) родитељски додатак;
4) дечији додатак;
5) накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског
старања;
6) накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју
и децу са инвалидитетом;
7) накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане
социјалне помоћи;
8) регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално
угрожених породица.
Права из става 1. тач. 1) до 7) овог члана јесу права од општег интереса и о њиховом
обезбеђивању стара се Република Србија.
О обезбеђивању права из става 1. тачка 8) овог члана стара се општина, односно град,
у складу са овим законом.
АП Војводина, општина, односно град могу, ако су обезбедили средства, да утврде и
друга права, већи обим права од права утврђених овим законом и повољније
услове за њихово остваривање.

МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ МАЈКЕ ЗА ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДЕТЕ
Остваривање права на основу Одлуке АПВ од 01.01.2019. године
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XI. – ПОСТУПАК ПРУЖАЊА УСЛУГА
Поступак пред надлежним органом Општинске управе покреће се по службеној
дужности или поводом захтева странке. Надлежни орган ће покренути поступак по
службеној дужности кад то одређује закон или други пропис и кад утврди или сазна да с
обзиром на постојеће чињенично стање треба покренути поступак ради заштите јавног
интереса. У управним стварима у којима је по Закону или природи ствари за покретање и
вођење поступка потребан захтева странке, орган може покренути и водити поступак
само ако постоји такав захтев. Уз захтев странака подноси потребне доказе за решавање
конкретне управне ствари. Захтев се предаје у писарници – пријемној канцеларији у
услужном центру Локалне Самоуправе Чока ( приземље, Чока, улица Потиска бр. 20 ).
Службено лице које води поступак пре доношења решења мора утврдити све
одлучне чињенице и околности које су до значаја за доношење решења и странкама
омогућити да остваре и заштите своја права и правне интересе ( у скраћени или посебном
испитом поступку ) које предвиђа Закон о општем управном поступку ).
На основу одлучних чињеница утврђених у поступку орган надлежни за
решавање доноси решење о управној ствари која је предмет поступка. Рок за доношење
решења, ако није потребно спровести посебан испитни поступак, је месец дана од дана
подношења захтева, а у осталим случајевима два месеца, ако посебном законом није
прописан краћи рок.
Против решења донесеног у првом степену има право на жалбу. За решавање по
жалби надлежни је орган одређен Законом.
Жалба се подноси у року од 15 дана достављања решења и то непосредно се
предаје или шаље поштом органу који је донео првостепено решење.
У жалби се мора навести решење које се побија и означити назив органа који га је
донео, као и број и датум решења. Добровољно је да жалилац у жалби изложи у ком је
погледу незадовољан решењем, али жалбу не мора посебно образложити. У жалби
се могу износити нове чињенице и докази, али је жалилац дужан да образложи због чега их
није изнео у првостепеном поступку.
ПРЕГЛЕД ЗАХТЕВА И ЖАЛБИ И ОДЛУКА ПОВОДОМ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА
И УЛОЖЕНИХ ЖАЛБИ
( Подаци се могу видети из Извештаја Општинске управе општине Чока за 2007,
2008,2009,2010,2011,2012 и 2013 годину ).
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X – ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖАНИМ УСЛУГАМА
- УСЛУЖНИ ЦЕНТАР И ПОДАЦИ У ВЕЗИ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА,
РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗА ПОРОДИЉЕ И РЕФУНДАЦИЈА
2020
Овера потписа,
рукописа,
Отворених
предмета по
Примљено
поднесака
Издатих
потврда,уверења и
УКУПНО

Захтев за родитељски
додатак РС
Матерински додатак
породици у којој се роди
треће/четврто дете АПВ
Захтеви за дечији додатак
Школске потврде за
кориснике дечијег додатка
Потпуно регрec. за 3. и 4
Накнада зараде за породиље
Једнократна новчана помоћ
породици из буџета
Општине
Регресирање трошкова
боравка у П.У по регресној
скали

2021

ИЗВРШЕН

2706

2706

2043

2043

1050

1050

956

956

5057

5057

6154

6154

8813

8813

9153

9153

ПРИМЉЕНО

2020

РЕШЕНО

2021 (до 31.03.)

ПРИМЉЕНО

РЕШЕНО

84

84

15

15

5

5

-

-

249

249

60

60

389

389

240

240

20
40

20
40

2
10

22
10

86

86

13

13

10

10

5

5
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- БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА
2021
ПРИМЉЕНО

Захтеви о признању права за повећаног
месечног примања по основу везаности за
постељу

РЕШЕНО

-

-

Захтеви за признавање права на
месечно новчано примање

1

1

Признавање својства ратног војног
инвалида

3

3

10

10

Уверења за РВИ

2021
ПРИМЉЕНО

РЕШЕНО

Захтеви за признавање
статуса борца

31

22

Захтев за
породичну инвалиднину

1

1

2

2

-

-

Захтев за признавање
права на помоћ у случају смрти
ратног војног инвалида
Захтев за
инвалидски додатак
РВИ у радном односу
Захтев за увећану
породичну инвалиднину по
чл.36. Закона
Захтев за паркинг
карте за инвалидна лица
Захтев за признавање
права на повећање месечног
новчаног примања по основу
с а мо х р а н о с т и
Захтев за исплату
заосталог прримања
УКУПНО

-

ПО ЖАЛБИ

-

24

24

-

-

2

2
74

65
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2022
РЕШЕНО

ПРИМЉЕНО

Захтеви о признању права за повећаног
месечног примања по основу везаности за
постељу

-

-

Захтеви за признавање права на
месечно новчано примање

1

1

Признавање својства ратног војног
инвалида

-

-

8

8

Уверења за РВИ

2022
ПРИМЉЕНО

РЕШЕНО

Захтеви за признавање
статуса борца

-

-

Захтев за
породичну инвалиднину

-

-

Захтев за признавање
права на помоћ у случају смрти
ратног војног инвалида

1

Захтев за
инвалидски додатак
РВИ у радном односу

-

Захтев за увећану
породичну инвалиднину по
чл.36. Закона

1
-

-

-

Захтев за паркинг
карте за инвалидна лица

16

16

Захтев за признавање
права на месечно новчано
примање

1

1

Захтев за исплату
заосталог прримања

-

-

УКУПНО

ПО ЖАЛБИ

18

18

ажурирано јула 2022

-

- 54 - -

- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА
2020

Издавање уверење о
просечном приходу по члану
породице
ученички
и
студентски кредит
Издавање уверења о
просечном
месечном
приходу по члану породице
ученички и студентски
домови
Издавање потврда о
регресирању месечне карте
средњошколаца
Захтев за доделу
студентске стипендије општинске
УКУПНО

2021

ПРИМЉЕНО

РЕШЕНО

ПРИМЉЕНО

РЕШЕНО

74

74

96

96

66

66

82

82

227

227

256

256

68

68

73

73

435

435

507

507
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- МАТИЧАРСКИ ПОСЛОВИ

БРОЈ ЗАХТЕВА И БРОЈ ИЗДАТИХ ИЗВОДА ИЗ МК И УВЕРЕЊА ИЗ КД ОД
01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ:

ЧОКА

МКР
1574

МКВ
370

МКУ
865

УВЕР.
605

БРОЈ ЗАХТЕВА И БРОЈ ИЗДАТИХ ИЗВОДА ИЗ МК И УВЕРЕЊА ИЗ КД ОД
01. ЈАНУАРА ДО 31. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ:
ЧОКА

МКР
1047

МКВ
204

МКУ
259

УВЕР.
410

БРОЈ УПИСА У МК ОД
01. ЈАНУАРА ДО 31. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ:
ЧОКА

МКР
14

МКВ
31

МКУ
71

БРОЈ ПРВОСТЕПЕНИХ УПРАВНИХ ПОСТУПКА ОД
01. ЈАНУАРА ДО 31. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ:
Промена личног имена
Исправке/промене у матичним књигама
Признавање очинства
БРОЈ СМРТОВНИЦЕ:
БРОЈ ДЕМ-ОБРАСЦА

12
5
1
46
116
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XI.

– ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2021.GODINU
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2021.GODINU
ZAVRŠNI RAČUN OPŠTINE ČOKA ZA 2021.GODINU
ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2022.GODINU
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2022.GODINU
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XII. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Закон о јавним набавкама ( ,,Службени гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015)
1)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОД 01.01.2020. Г. ДО 30.11.2020. Г.

Реднибр.

II
добра
услуге
радови
УКУПНО

1
2
3

2)

Врста предмета јавне набавке

Укупан број поступака
набавки мале
вредности
III

Укупна вредност закључених
уговора о јавној набавци (у
хиљадама динара) без ПДВ
IV

2
10
1
13

1500
19393
4956
25849

ЈАВНА НАБАВKА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ОД 01.01.2020. Г. ДО 30.11.2020. Г.
Реднибр.

Врстапредметајавненабавке
II

1
2

добра
услуге

3

радови

УКУПНО

Укупан број поступака
набавки велике
вредности
III

Укупна вредност уговора о
јавној набавци (у хиљадама
динара динара) без ПДВ
IV

2
1
4
7

21500
7000
190119
218619

3) ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ОД 01.01.2020. Г. ДО 30.11.2020. Г.

II

III

Укупна вредност уговора о
јавној набавци (у хиљадама
динара динара) без ПДВ
IV

1
2

услуге
услуге

3

радови

1
0
0
1

700
0
0
700

Реднибр.

Врста предмета јавне набавке

УКУПНО

Укупан број поступака

ПОНУДА

Закон о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ број 91/2019)
1) ЈАВНА НАБАВKЕ- ОТВОРЕН ПОСТУПАК ОД 01.12.2020. Г. ДО 31.03.2021. Г.

Редни бр.

Врста предмета јавне набавке
II

1.
2.
3.

добра
услуге
радови
УКУПНО

Укупан број поступака
набавки

Укупна вредност уговора о
јавној набавци (у хиљадама
динара динара) без ПДВ

III

IV

1
2
0
3

7.250
7.447
0
83.169
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2) ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ОД 01.12.2020. Г. ДО
31.03.2021. Г.

II

III

Укупна вредност уговора о
јавној набавци (у хиљадама
динара динара) без ПДВ
IV

1
2

добра
услуге

3

радови

0
1
0
1

0
798
0
798

Реднибр.

Врста предмета јавне набавке

УКУПНО

Укупан број поступака

Закон о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ број 91/2019)
1) ЈАВНА НАБАВKЕ- ОТВОРЕН ПОСТУПАК ОД 01.12.2020. Г. ДО 30.09.2021. Г.

Редни бр.

Врста предмета јавне набавке
II

1.
2.
3.

добра
услуге
радови
УКУПНО

Укупан број поступака
набавки
III

Укупна вредност уговора о
јавној набавци (у хиљадама
динара динара) без ПДВ
IV

4
7
1
12

12.707
18.714
19.980
51.404

2) ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ОД 01.12.2020. Г. ДО
30.09.2021. Г.

II

III

Укупна вредност уговора о
јавној набавци (у хиљадама
динара динара) без ПДВ
IV

1
2

добра
услуге

3

радови

0
1
0
1

0
798
0
798

Реднибр.

Врста предмета јавне набавке

УКУПНО

Укупан број поступака

Закон о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015):
• План јавних набавки за 2020.годину
Закон о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ број 91/2019):
• План јавних набавки за 2020.годину
• План јавних набавки за 2021.годину
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XIII. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Исплаћене дотације од 01.01. до 31.03.2021. године по тачки 34. упутства за израду
Информатора су биле следеће
Дотација политичким странкама, по решењу број: 401-2/2020-IV:

•

o СНС
o СВМ
o СПС

28.756,50 динара
18.738,39 динара
5.338,62 динара

Што укупно износи 52.833,51 динара.
•

На основу уговора бр.031-19/2021- VI, I и II квартал по Конкурсу за спорт пренета су средства
за:
•
•
•
•

СТК Слога Остојићево, у износу од 200.000,00 динара
ФК Слога Остојићево, у износу од 251.762,50 динара
ШК Пролетер, у износу од 90.000,00 динара
ФК Јадран Санад, у износу од 179.623,00 динара

•
•
•
•
•

ФК Чока, у износу од 174.781,50 динара
СТК ЧОКА, у износу од 341.816,50 динара
ФК ТИСА, у износу од 175.749,50 динара
Карате клуб Чока, у износу од 290.000,00 динара
Одбојкашки клуб Чока, у износу од 234817,50 динара

Што укупно износи 1.938,550,50 динара.
•

На основу уговора бр.031-19/2020- VI, суфинансирање пројеката, по Конкурсу за спорт пренета
су средства за:
•
•
•

ФК Слога Остојићево, у износу од 401.000,00 динара
ФК Тиса Падеј, у износу од 150.000,00 динара
ФК Чока, у износу од 150.000,00 динара

Што укупно износи 701.000,00 динара.
•

На основу рачуна број 1, 2 и 3/2021, пренешена су средства за покриће дела трошкова
наводњавање Јамурине, у износу од 15.409,00 динара

•

На основу захтева пренешена су средства у укупном износу од 271.500,00 динара за Црвени
крст, за редован рад и за рад кухиње.
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Исплаћене дотације од 01.04. до 30.09.2021. године по тачки 34. упутства за израду
Информатора су биле следеће
Дотација политичким странкама, по решењу број: 401-2/2021-IV:

•

o СНС
o СВМ
o СПС

57.513,00 динара
37.476,78 динара
10.677,24 динара

Што укупно износи 105.677,02 динара.
•

На основу уговора бр.031-19/2021- VI, III и IV квартал по Конкурсу за спорт пренета су средства
за:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СТК Слога Остојићево, у износу од 100.000,00 динара
ФК Слога Остојићево, у износу од 251.762,50 динара
ШК Пролетер, у износу од 45.000,00 динара
ФК Јадран Санад, у износу од 179.623,00 динара
ФК Чока, у износу од 174.781,50 динара
СТК ЧОКА, у износу од 170.908,25 динара
ФК ТИСА, у износу од 175.749,50 динара
Карате клуб Чока, у износу од 290.000,00 динара
Одбојкашки клуб Чока, у износу од 117.408,75 динара

Што укупно износи 1.505.233,50 динара.
•

На основу уговора бр.031-19/2021- VI, суфинансирање пројеката, по Конкурсу за спорт пренета
су средства за:
•
•
•
•
•

ФК Слога Остојићево, у износу од 401.000,00 динара
ФК Тиса Падеј, у износу од 150.000,00 динара
СТК Чока, у износу од 480.000,00 динара
СТК Слога Остојићево, у износу од 100.000,00 динара
ФК Јадран Санад, у износу од 150.000,00 динара

Што укупно износи 2.050.000,00 динара.
•

На основу уговора бр. 031-22/2021- IV за I, II i III квартал, по Конкурсу за културу пренешена су
средства за:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КУД Вук Караџић, у износу од 187.500,00 динара
КУД Свети Сава, у износу од 187.500,00 динара
КУД Тихомир Остојић, у износу од 187.500,00 динара
МКД Ракоци Ференц II. , у износу од 30.000,00 динара
МКК Тисасентмиклош, у износу од 93.750,00 динара
КУД Вишљани из Остојићева, у износу од 93.750,00 динара
Чипет Чапат из Црне Баре, у износу од 22.500,00 динара
МКK Такач Рафаел , у износу од 30.000,00 динара
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Што укупно износи 831.750,00 динара.
На основу уговора бр. 031-22/2021- IV суфинансирање пројеката, по Конкурсу за културу
пренешена су средства за:
-

МКД Пирош Тулипан, у износу од 100.000,00 динара
МКД Мора Ференц, у износу од 350.000,00 динара
Иновациони Центар Падеј, у износу од 50.000,00 динара
КД Петефи Шандор, у износу од 30.000,00 динара
КД Црна Бара, у износу од 20.000,00 динара
КД Ракоци Ференц, у износу од 90.000,00 динара

Што укупно износи 640.000,00 динара.
•

На основу уговора бр. 031-21/2021-IV за I, II и III квартал, по Конкурсу за удружења
пренешена су средства за:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Удружење жена „Арвачка“ Јазово 52.5000,00 динара,
Удружење жена Сунце Падеј 52.500,00 динара
Актив жена „Орхидеја“ Остојићево 52.500,00 динара
ОУ Пензионера, Чока 22.500,00 динара
Удружење „Ромско срце“ Чока 60.000,00 динара
Удружење пољопривредника Чока 67.500,00 динара
Омладинска организација Осмех Јазово 37.500,00 динара
Удружење жена „Ђурђевак“, Врбица 22.500,00 динара
Удружење пољопривредника „Банат“, Црна Бара 22.500,00 динара
Удружење жена „Невен“, Санад 52.500,00 динара
Удружење ловаца „Јастреб“, Санад 37.500,00 динара
Удружење ловаца „Срндаћ“, Врбица 45.000,00 динара
Удружење ловаца „Остојићево“, Остојићево 37.500,00 динара
Удружење ловаца „јазово“, Јазово 25.000,00 динара
КД Петефи Шандора, Црна бара 30.000,00 динара
Удр. Одгајивача оваца Чоканска цигаја 22.500,00 динара
КД Црна Бара, Црна бара 18.750,00 динара
Удружење пољопривредника Јазово 82.500,00 динара
Удружење жена „СЈАЈ“, Чока 52.500,00 динара
Чипет Чапат из Црне Баре, у износу од 26.500,00 динара
Колпинг друштво Србије, Падеј у износу од 60.000,00 динара

Што укупно износи 903.750,00 динара.
•

На основу уговора бр. 031-21/2021-IV суфинансирање пројеката, по Конкурсу за удружења
пренешена су средства за:
•
•
•
•

Удружење пољопривредника Падеј у износу од 38.711,00 динара
Удружење пољопривредника Јазово , у износу од 110.000,00 динара
Лила Акац, Падеј у износу од 70.000,00 динара
Удружење ловаца „Јелен“, Чока 50.000,00 динара

Што укупно износи 268.711,00 динара.
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•

На основу рачуна број 4, 5, 6, 7,8 и 9/2021, пренешена су средства за покриће дела
трошкова наводњавање Јамурине, у износу од 30.936,00 динара

На основу захтева пренешена су средства у укупном износу од 2.151.500,00 динара за Црвени
крст, за редован рад и за рад кухиње
•

На основу уговора бр. 64-2/2021-II, по Конкурсу за суфинансирање медија пренета су средства:
•
•
•
•
•
•
•
•

Explore Media, у износу од 50.000,00 динара
Ален Марић ПР, у износу од 266.666,66 динара
DVP продукција, у износу од 50.000,00 динара
Радио Макс, у износу од 666.666,66 динара
Новосадска ТВ, у износу од 666,666,67 динара
VIDEO NET , у износу од 33.333,33 динара
Импрес ДОО , у износу од 266.666,66 динара
ВТВ Суботица , у износу од 800.000,00 динара

Што укупно износи 2.766.666,64 динара

Исплаћене дотације од 01.10. до 31.12.2021. године по тачки 34. упутства за израду
Информатора су биле следеће
Дотација политичким странкама, по решењу број: 401-5/2021-IV:

•

o СНС
o СВМ
o СПС

28.756,50 динара
18.738,39 динара
5.338,62 динара

Што укупно износи 52.833,51 динара.
•

На основу уговора бр. VI 031-19/2021-7, по Конкурсу за спорт пренета су средства за:
•
•
•
•
•
•

СТК Слога Остојићево, у износу од 100.000,00 динара
ШК Пролетер, у износу од 85.000,00 динара
ФК Јадран Санад, у износу од 50.000,00 динара
ФК Чока, у износу од 50.000,00 динара
СТК ЧОКА, у износу од 170.000,00 динара
Одбојкашки клуб Чока, у износу од 117.408,75 динара

Што укупно износи 572.408,75 динара.
•

На основу уговора о финансирању-суфинансирању међународне манифестације бр. VI 03134/2021-7 пренета су средства за:
•

•

Карате клуб Чока, у износу од 250.000,00 динара

На основу захтева пренешена су средства у укупном износу од 1.689.000,00 динара за Црвени
крст, за редован рад и за рад кухиње.
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•

На основу уговора бр. VI 031-33/2021-VI по Конкурсу за културу пренешена су средства за:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КУД Вук Караџић, у износу од 202.500,00 динара
КУД Свети Сава, у износу од 202.500,00 динара
КУД Тихомир Остојић, у износу од 202.250,00 динара
МКД Ракоци Ференц II. , у износу од 80.000,00 динара
МКД Данко Пишта из Чоке, у износу од 30.000,00 динара
МКК Тисасентмиклош, у износу од 71.250,00 динара
Чипет Чапат из Црне Баре, у износу од 57.500,00 динара
МКK Такач Рафаел из Падеја , у износу од 100.000,00 динара
Удружење Орпхеус из Чоке у износу од 50.000,00 динара
КД из Црне Баре у износу од 50.000,00 динара
Иновациони центар из Падеја у износу од 50.000,00 динара
Пирош тулипан из Остојићева у износу од 50.000,00 динара.
КУД Вишљани из Остојићева у износу од 71.250,00 динара.
МКД Мора Ференц из Чоке у износу од 310.000,00 динара.

Што укупно износи 1.527.250,00 динара.
•

На основу уговора бр. VI 031-32/2021-1 по Конкурсу за удружења пренешена су средства за:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Удружење жена „Арвачка“ из Јазова у износу од 17.500,00 динара,
Удружење жена „Сунце „ из Падеја у износу од 17.500,00 динара
Актив жена „Орхидеја“ из Остојићева у износу од 17.500,00 динара
Удружење жена „Невен“, из Санада у износу од 17.500,00 динара
Удружење „Ромско срце“ из Чоке у износу од 2.009.500,00 динара
Општинско удружење пензионера из Чоке у износу од 7.500,00 динара
Удружење пољопривредника Чока у износу од 57.500,00 динара
Удружење жена „Ђурђевак“ из Врбице у износу од 11.250,00 динара
Удружење ловаца „Срндаћ“, из Врбице у износу од 55.000,00 динара
Удружење ловаца из Остојићева у износу од 12.500,00 динара
Удружење ловаца из Јазова у износу од 87.500,00 динара
Удружење „Осмех“ из Чоке у износу од 12.500,00 динара
Културно друштво „Петефи Шандор“ из Банатског Моноштора у износу од
60.000,00 динара
Удр. Одгајивача оваца Чоканска цигаја у износу од 7.500,00 динара
КД „Лила Акац“ из Јазова у износу од 45.500,00 динара
Културно друштво из Црне Баре у износу од 6.250,00 динара
Удружење пољопривредника Банат из Црне Баре у износу од 7.500,00 динара
Удружење жена „СЈАЈ“, из Чоке у износу од 17.500,00 динара
Културно удружење „Чипет Чапат“ из Црне Баре, у износу од 8.750,00 динара
„Колпинг друштво Србије“ из Падеја у износу од 20.000,00 динара
Удружење пољопривредних произвођача „Врбички пролећни бели лук“ из
Врбице, у износу од 150.000,00 динара
Сент Иштван Кираљ из Јазова у износу од 40.000,00 динара
Удружење за заштиту и одгој ситних животиња из Остојићева у износу од 5.000,00
динара
Коњички клуб „Нониус“ из Остојићева у износу од 80.000,00 динара
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Што укупно износи 2.771.250,00 динара.
•

На основу уговора бр. 642-1/2021-II по Конкурсу за суфинансирање медија пренета су средства:
•
•
•
•
•
•
•

Ален Марић ПР, у износу од 133.333,32 динара
DVP продукција, у износу од 250.000,00 динара
Радио Макс у износу од 333.333,32 динара
Новосадска ТВ, у износу од 333.333,32 динара
Импрес ДОО , у износу од 133.333,32 динара
Explore Media, у износу од 49.999,98 динара
ВТВ Суботица , у износу од 400.000,00 динара

Што укупно износи 1.633.333,26 динара

Исплаћене дотације од 01.01. до 30.06.2022. године по тачки 34. упутства за израду
Информатора су биле следеће
Дотација политичким странкама, по решењу број: 401-5/2021-IV:

•

o СНС
o СВМ
o СПС

88.667,68 динара
57.780,55 динара
16.454,90 динара

Што укупно износи 162.903,13 динара.
•

На основу уговора бр. VI 031-30/2022-9, по Конкурсу за спорт пренета су средства за:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СТК Слога Остојићево, у износу од 293.252,00 динара
ФК Слога Остојићево, у износу од 526.660,00 динара
ШК Пролетер, у износу од 185.556,00 динара
ФК Јадран Санад, у износу од 275.970,00 динара
ФК Чока, у износу од 256.134,00 динара
СТК ЧОКА, у износу од 516.556,00 динара
ФК ТИСА, у износу од 270.750,00 динара
Карате клуб Чока, у износу од 420.000,00 динара
Одбојкашки клуб Чока, у износу од 253.170,00 динара

Што укупно износи 2.998.048,00 динара.
•

•

На основу захтева пренешена су средства у укупном износу од 2.267.000,00 динара за Црвени
крст, за редован рад и за рад кухиње.

На основу уговора бр. VI 031-29/2022-1 по Конкурсу за културу пренешена су средства за:
•
•

КУД Вук Караџић, у износу од 230.000,00 динара
КУД Свети Сава, у износу од 230.000,00 динара
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КУД Тихомир Остојић, у износу од 230.000,00 динара
МКД Ракоци Ференц II. , у износу од 100.000,00 динара
МКК Тисасентмиклош, у износу од 130.000,00 динара
Чипет Чапат из Црне Баре, у износу од 70.000,00 динара
МКK Такач Рафаел , у износу од 40.000,00 динара
Удружење Орпхеус из Чоке у износу од 30.000,00 динара
Сент Иштван Кираљ из Јазова у износу од 80.000,00 динара
КД Петефи Шандор из Банатског Моноштора у износу од 20.000,00 динара
Удружење ликовних уметника Палета из Чоке у износу од 80.000,00 динара
КД из Црне Баре у износу од 120.529,00 динара
Иновациони центар из Падеја у износу од 80.000,00 динара
Пирош тулипан из Остојићева у износу од 55.000,00 динара.
МКД Мора Ференц из Чоке у износу од 500.000,00 динара.

Што укупно износи 1.995.529,00 динара.
•

На основу уговора бр. VI 031-28/2022-1 по Конкурсу за удружења пренешена су средства за:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ловачко удружење „Падеј“, из Падеја у износу од 40.000,00 динара
Удружење жена „Арвачка“ из Јазова у износу од 30.000,00 динара,
Удружење жена „Сунце „ из Падеја у износу од 90.000,00 динара
Актив жена „Орхидеја“ из Остојићева у износу од 35.000,00 динара
Удружење „Ромско срце“ из Чоке у износу од 80.000,00 динара
Удружење пољопривредника Чока у износу од 35.000,00 динара
Удружење пољопривредних произвођача „Ренесанс“ из Чоке у износу од 70.000,00
динара
Удружење жена „Ђурђевак“ из Врбице у износу од 20.000,00 динара
Удружење ловаца „Јастреб-Санад“, из Санада 80.000,00 динара
Удружење ловаца „Срндаћ“, из Врбице у износу од 60.000,00 динара
Удружење ловаца „Остојићево“, из Остојићева у износу од 80.000,00 динара
Удружење ловаца „Јазово“, из Јазова у износу од 63.500,00 динара
Удружење ловаца „Црна Бара“ из Црне Баре, у износу од 70.000,00 динара
Културно друштво „Петефи Шандор“ из Банатског Моноштора у износу од
15.000,00 динара
Удр. Одгајивача оваца Чоканска цигаја у износу од 45.000,00 динара
КД „Лила Акац“ из Јазова у износу од 70.000,00 динара
Удружење пољопривредника Јазово у износу од 31.000,00 динара
Удружење жена „СЈАЈ“, из Чоке у износу од 15.000,00 динара
Културно удружење „Чипет Чапат“ из Црне Баре, у износу од 50.000,00 динара
„Колпинг друштво Србије“ из Падеја у износу од 80.000,00 динара
Удружење „Банатски Пољаци“ из Остојићева, у износу од 10.000,00 динара
Удружење пољопривредних произвођача „Врбички пролећни бели лук“ из
Врбице, у износу од 80.000,00 динара
Удружење бораца ратова од 1990.године општине Чока, у износу од 20.000,00
динара
Удружење за очување мађарске традиције и заштиту животне средине „Пирош
Тулипан“ из Остојићева, у износу од 85.000,00 динара
„Иновациони центар“ из Падеја, у износу од 120.000,00 динара
Омладинска организације „Светлост“ из Јазова у износу од 40.000,00 динара
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•
•
•

Гастро клуб „Банка Бачи“ из Чоке у износу од 40.000,00 динара
Мађарски културни клуб „Такач Рафаел“ из Падеја у износу од 80.000,00 динара
Коњички клуб „Нониус“ из Остојићева у износу од 50.000,00 динара

Што укупно износи 1.584.500,00 динара.
•

На основу уговора бр. 031-5/2022-II по Конкурсу за суфинансирање медија пренета су средства:
•
•
•
•
•
•

„Digital media network doo Beograd“ у износу од 250.000,00 динара
Ален Марић ПР, у износу од 100.000,00 динара
Радио Макс у износу од 500.000,00 динара
Новосадска ТВ, у износу од 500.000,00 динара
Импрес ДОО , у износу од 250.000,00 динара
ВТВ Суботица , у износу од 500.000,00 динара

Што укупно износи 2.100.000,00 динара
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XIV. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА

ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА

2021 (од 01.12.2020 до 31.03.2021.)

Изабрана лица,
постављена и
именована лица:
Председник оштине
Заменик председника
општине
Председник
Скупштине општине
Заменик председника
Скупштине општине
Члан општинског већа
који нису у радном
односу
Чланови општинског
већа који су у радном
односу
Помоћник
председника
Начелник општинске
управе
Секретар Скупштине
општине
Општински јавни
правобраниоц

Запослени
Самостални саветник
Саветник
Саветник
Млађи саветник
Млађи саветник
Сарадник
Виши референт
Виши референт
Референт
НК радник

Нето основица

Нето плата
(без минулог
рада)

7,74
7,00

12.193,54
12.193,54

94.378,00
85.354,78

7,00

12.193,54

85.354,78

Коефицијент

16.200,00
16.200,00
5,50

12.193,54

67.064,47

25,00

2.624,14

65.603,50

31.01

2.624,14

81.374,58

28,62

2.624,14

75.102,89

26,24

2.624,14

68.857,43

Коефицијент

Нето основица

22,50
20,45
22,50
16,20
17,82
16,20
10,05
11,06
9,67

2.861,65
2.861,65
2.861,65
2.861,65
2.861,65
2.861,65
3.147,82
3.147,82
3.147,82

Нето плата
(без минулог
рада)
64.387,13
58.520,74
64.387,13*
46.358,73
50.994,60*
46.358,73
31.635,59
34.814,89*
30.439,42
минимална зарада
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* - увећана зарада
Коефицијент може се увећати:
- запосленом који руководи организационом једимицом Општинске управе - до 10%,
- запосленом који координира најсложеније активности – највише до 10%,
- запосленом који ради на припреми и извршењу буџета или финансијског плана, вођењу
пословних књига и састављању рачуноводствених извештаја - највише до 10%,
Плата се обрачунава по основицама по Закључку Владе РС број 121-10894/2020.
ОДБОРНИЧКА НАКНАДА И НАКНАДА ЧЛАНУ РАДНОГ ТЕЛА СО
ИЗНОСИ:
- одборнику: 5.400,00 динара и путни трошак
- шефу одборничке групе: 16.200,00 динара и путни трошак
- члану радног тела у висини од 1.000,00 динара по једној седници и путни трошак.
(На основу члана 6. Одлуке о радноправном статусу, коефицијентима, платама и
накнадама изабраних и постављених лица у општини Чока (,,Службени лист општине
Чока'' бр. 12/16),)

ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА

2021 (од 01.04. до 30.09.2021.)

Изабрана лица,
постављена и
именована лица:
Председник оштине
Заменик председника
општине
Председник
Скупштине општине
Заменик председника
Скупштине општине
Члан општинског већа
који нису у радном
односу
Чланови општинског
већа који су у радном
односу
Помоћник
председника
Начелник општинске
управе

Нето основица

Нето плата
(без минулог
рада)

7,74
7,00

12.370,26
12.370,26

95.745,81
86.591,82

7,00

12.370,26

86.591,82

Коефицијент

16.200,00
16.200,00

5,50

12370,26

68.036,43

25,00

2.662,17

66.554,25

31.01

2.662,17

82.553,89
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Секретар Скупштине
општине
Општински јавни
правобраниоц

Запослени
Самостални саветник
Саветник
Саветник
Млађи саветник
Млађи саветник
Сарадник
Виши референт
Виши референт
Референт
НК радник

28,62

2.662,17

76.191,31

26,24

2.662,17

69.855,34

Коефицијент

Нето основица

22,50
20,45
22,50
16,20
17,82
16,20
10,05
11,06
9,67

2.903,12
2.903,12
2.903,12
2.903,12
2.903,12
2.903,12
3.193,43
3.193,43
3.193,43

Нето плата
(без минулог
рада)
65.320,20
59.368,80
65.320,20*
47.030,54
51.733,60*
47.030,54
32.093,97
35.319,34*
30.880,47
минимална зарада

* - увећана зарада
Коефицијент може се увећати:
- запосленом који руководи организационом једимицом Општинске управе - до 10%,
- запосленом који координира најсложеније активности – највише до 10%,
- запосленом који ради на припреми и извршењу буџета или финансијског плана, вођењу
пословних књига и састављању рачуноводствених извештаја - највише до 10%,
Плата се обрачунава по основицама по Закључку Владе РС број 121-10894/2020.
ОДБОРНИЧКА НАКНАДА И НАКНАДА ЧЛАНУ РАДНОГ ТЕЛА СО
ИЗНОСИ:
- одборнику: 5.400,00 динара и путни трошак
- шефу одборничке групе: 16.200,00 динара и путни трошак
- члану радног тела у висини од 1.000,00 динара по једној седници и путни трошак.
(На основу члана 6. Одлуке о радноправном статусу, коефицијентима, платама и
накнадама изабраних и постављених лица у општини Чока (,,Службени лист општине
Чока'' бр. 12/16),)
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ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА

2021 (од 01.10. до 31.01.2022.)

Изабрана лица,
постављена и
именована лица:
Председник оштине
Заменик председника
општине
Председник
Скупштине општине
Заменик председника
Скупштине општине
Члан општинског већа
који нису у радном
односу
Чланови општинског
већа који су у радном
односу
Помоћник
председника
Начелник општинске
управе
Секретар Скупштине
општине
Општински јавни
правобраниоц

Запослени
Самостални саветник
Саветник
Саветник
Млађи саветник
Млађи саветник
Сарадник
Виши референт
Виши референт
Референт
НК радник

Нето основица

Нето плата
(без минулог
рада)

7,74
7,00

12.370,26
12.370,26

95.745,81
86.591,82

7,00

12.370,26

86.591,82

Коефицијент

16.200,00
16.200,00

5,50

12370,26

68.036,43

25,00

2.662,17

66.554,25

31.01

2.662,17

82.553,89

28,62

2.662,17

76.191,31

26,24

2.662,17

69.855,34

Коефицијент

Нето основица

22,50
20,45
22,50
16,20
17,82
16,20
10,05
11,06
9,67

2.903,12
2.903,12
2.903,12
2.903,12
2.903,12
2.903,12
3.193,43
3.193,43
3.193,43

Нето плата
(без минулог
рада)
65.320,20
59.368,80
65.320,20*
47.030,54
51.733,60*
47.030,54
32.093,97
35.319,34*
30.880,47
минимална зарада

Ажурирано јула 2022

- 71 - -

* - увећана зарада
Коефицијент може се увећати:
- запосленом који руководи организационом једимицом Општинске управе - до 10%,
- запосленом који координира најсложеније активности – највише до 10%,
- запосленом који ради на припреми и извршењу буџета или финансијског плана, вођењу
пословних књига и састављању рачуноводствених извештаја - највише до 10%,
Плата се обрачунава по основицама по Закључку Владе РС број 121-10894/2020.
ОДБОРНИЧКА НАКНАДА И НАКНАДА ЧЛАНУ РАДНОГ ТЕЛА СО
ИЗНОСИ:
- одборнику: 5.400,00 динара и путни трошак
- шефу одборничке групе: 16.200,00 динара и путни трошак
- члану радног тела у висини од 1.000,00 динара по једној седници и путни трошак.
(На основу члана 6. Одлуке о радноправном статусу, коефицијентима, платама и
накнадама изабраних и постављених лица у општини Чока (,,Службени лист општине
Чока'' бр. 12/16),)

ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА

2021 (од 01.02. до 30.06.2022.)

Изабрана лица,
постављена и
именована лица:
Председник оштине
Заменик председника
општине
Председник
Скупштине општине
Заменик председника
Скупштине општине
Члан општинског већа
који нису у радном
односу
Чланови општинског
већа који су у радном
односу
Помоћник
председника
Начелник општинске
управе

Нето основица

Нето плата
(без минулог
рада)

7,74
7,00

13.236,18
13.236,18

102.448,03
92.653,26

7,00

13.236,18

92.653,26

Коефицијент

16.200,00
16.200,00

5,50

13.236,18

72.798,99

25,00

2.848,52

71.213,00

31.01

2.848,52

88.332,61
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Секретар Скупштине
општине
Општински јавни
правобраниоц

Запослени
Самостални саветник
Саветник
Саветник
Млађи саветник
Млађи саветник
Сарадник
Виши референт
Виши референт
Референт
НК радник

28,62

2.848,52

81.524,64

26,24

2.848,52

74.745,16

Коефицијент

Нето основица

22,50
20,45
22,50
16,20
17,82
16,20
10,05
11,06
9,67

3.106,34
3.106,34
3.106,34
3.106,34
3.106,34
3.106,34
3.416,97
3.416,97
3.416,97

Нето плата
(без минулог
рада)
69.892,65
63.524,65
69.892,65*
50.322,71
55.354,98*
50.322,71
34.340,55
37.791,69*
33.042,10
минимална зарада

* - увећана зарада
Коефицијент може се увећати:
- запосленом који руководи организационом једимицом Општинске управе - до 10%,
- запосленом који координира најсложеније активности – највише до 10%,
- запосленом који ради на припреми и извршењу буџета или финансијског плана, вођењу
пословних књига и састављању рачуноводствених извештаја - највише до 10%,
Плата се обрачунава по основицама по Закључцима Владе РС број 121-12405/2021 и

121-12412/2021.

ОДБОРНИЧКА НАКНАДА И НАКНАДА ЧЛАНУ РАДНОГ ТЕЛА СО
ИЗНОСИ:
- одборнику: 5.400,00 динара и путни трошак
- шефу одборничке групе: 16.200,00 динара и путни трошак
- члану радног тела у висини од 1.000,00 динара по једној седници и путни трошак.
(На основу члана 6. Одлуке о радноправном статусу, коефицијентима, платама и
накнадама изабраних и постављених лица у општини Чока (,,Службени лист општине
Чока'' бр. 12/16),)
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Исплаћене накнаде и друга примања у периоду од 01.01. до 31.03. 2021.
године

Превоз на
посао и
Службена путовања
са посла и
‟ципелићи‟

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходи
(јубиларне
награде)

6

7

8

9

10

Председник

48.680,00

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00

Заменик председника

40.230,00

-

-

-

-

-

4.000,00

35.900,00

-

-

-

Председник СО
Општински јавни
правобраниоц
Помоћник
председнице

-

-

-

-

-

-

27.130,00

-

-

-

-

-

-

-

-

10.800,00

-

-

-

-

-

-

-

10.800,00

Секретари СО
Члан општинског
већа – за област
привреде и
пољопривреде
Члан општинског
већа - за националне
мањине
Члан општинског
већа - за ек. развој и
пројекте
Члан општинског
већа - сарадња са
месним заједницама
Члан општинског
већа - за
међународну сарадњу
и културу

54.890,00

-

-

-

-

-

-

66.092,00

5.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

50.600,00

25.300,00

-

-

-

-

-

-

-

4.000,00

24.600,00

-

-

-

-

-

-

-

2.000,00

42.140,00

-

-

-

-

-

-

-

34.500,00

-

-

-

-

-

-

-

4.000,00

Начелник

22.620,00

-

-

-

-

-

-

-

4.000,00

Запослени

1.366.211,60

-

-

-

-

-

-

-

36.300,00

42.530,00

Укупно

Укупно

5

Укупно

Помоћ у медицинском лечењу
запосленог или члана уже
породице

4

У иностранству

3

1

У земљи

2

Готовина

Помоћ у случају смрти
запосленог или члана уже
породице

Накнаде за
рад у
радним
телима и
комисијама

Отпремнине

Социјална давања запосленима

Исплаћене накнаде и друга примања у периоду 01.04.-30.09. 2021. године

Превоз на
посао и
Службена путовања
са посла и
‟ципелићи‟

Социјална давања запосленима

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходи
(јубиларне
награде)

Ажурирано јула 2022

Накнаде за
рад у
радним
телима и

- 74 - -

Укупно

6

7

8

9

10

Председник

110.811,11

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00

Заменик председника

84.100,00

-

-

-

-

-

-

2.000,00

Председник СО
Општински јавни
правобраниоц
Помоћник
председнице

60.400,00

-

-

-

-

-

-

-

4.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.000,00

-

-

-

-

-

-

66.092,00

2.000,00

Секретари СО
Члан општинског
већа – за област
привреде и
пољопривреде
Члан општинског
већа - за националне
мањине
Члан општинског
већа - за ек. развој и
пројекте
Члан општинског
већа - сарадња са
месним заједницама
Члан општинског
већа - за
међународну сарадњу
и културу

11.800,00

-

-

-

-

-

-

-

192.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00

62.100,00

-

-

-

-

-

-

-

2.000,00

46.930,00

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00

97.860,00

-

-

-

-

-

-

-

64.500,00

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00

Начелник

84.720,00

-

-

-

-

-

-

-

193.000,00

Заменик начелника

84.870,00

-

-

-

-

-

-

-

259.920,00

2.852.923,35

-

-

-

-

-

-

274.684,00

560.000,00

Запослени

98.650,00

Укупно

Помоћ у медицинском лечењу
запосленог или члана уже
породице

5

Укупно

Помоћ у случају смрти
запосленог или члана уже
породице

4

У иностранству

3

1

У земљи

2

Готовина

Отпремнине

комисијама

Исплаћене накнаде и друга примања у периоду 01.10.2021.-30.06.2022.
године

Превоз на
посао и
Службена путовања
са посла и
‟ципелићи‟

Социјална давања запосленима

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходи
(јубиларне
награде)
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Накнаде за
рад у
радним
телима и
комисијама

Укупно

6

7

8

9

10

Председник

75.770,00

-

-

-

-

-

-

145.204,12

6.000,00

Заменик председника

53.360,00

-

-

-

-

-

-

6.000,00

Председник СО
Општински јавни
правобраниоц
Помоћник
председнице

17.700,00

-

-

-

-

-

-

-

16.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.100,00

-

-

-

-

-

-

-

17.500,00

Секретари СО

15.800,00

-

-

-

-

-

-

-

74.500,00

Секретари СО
Члан општинског
већа – за област
привреде и
пољопривреде
Члан општинског
већа - за националне
мањине
Члан општинског
већа - за ек. развој и
пројекте
Члан општинског
већа - сарадња са
месним заједницама
Члан општинског
већа - за
међународну сарадњу
и културу

13.700,00

-

-

-

-

-

-

-

7.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

155.800,00

17.700,00

-

-

-

-

-

-

-

8.000,00

75.280,00

-

-

-

-

-

-

-

6.000,00

71.370,00

-

-

-

-

-

-

-

99.500,00

-

-

-

-

-

-

-

6.000,00

Начелник

24.960,00

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00

Заменик начелника

116.880,00

-

-

-

-

-

-

-

154.000,00

1.693.340,00

-

-

-

-

-

-

652.133,20

1.329.838,76

Запослени

67.780,00

Ажурирано јула 2022

Укупно

Помоћ у медицинском лечењу
запосленог или члана уже
породице

5

Укупно

Помоћ у случају смрти
запосленог или члана уже
породице

4

У иностранству

3

1

У земљи

2

Готовина

Отпремнине
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XV - ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
OSNOVNA SREDSTVA ZA 2021.GODINU
(KARTICA SA SADAŠNJOM VREDNOŠĆU )
Konto
N

Kom

11115 Ostale stambene zgrade
Bolnice, domovi zdravlja i starački
11121 domovi
11125 Ostale poslovne zgrade
11131 Objekti za potrebe obrazovanja
11133 Skladišta, silosi, garaže i sl.
Autoputevi, mostovi, nadvožnjaci i
11141 tuneli
11145 Ostali saobraćajni objekti

106,00
6,00
25,00
4,00
1,00
257,00
898,00

11151 Vodovod
11152 Kanalizacija
Ostali oblici vodovodne
11155 infrastrukture

4,00
2,00

11191 Plinovodi

1,00

11192 Komunikacioni i električni vodovi
11193 Sportski rekreacioni objekti

2,00
1,00

11194 Ustanove kulture

4,00

11211 Oprema za kopneni saobraćaj

6,00

15,00

11221 Kancelarijska oprema

606,00

11222 Računarska oprema
11223 Komunikaciona oprema

526,00
134,00
6
383,00

11224 Elektronska i fotografska oprema
Oprema za domaćinstvo i
11225 ugostiteljstvo
11231 Oprema za poljoprivredu
11241 Oprema za zaštutu životne sredine
11251 Medicinska oprema
11263
11264
11281
11292
11311

Oprema za kulturu
Oprema za sport
Oprema za javnu bezbednost
Motorna oprema
Ostale nekretnine i oprema

Isprav.
Sadašn.
Nabav. vred. vred.
vred.
467 037
37 593
429 444
942,71
414,17
528,54
41 590
41 590
284,00
,00
284,00
132 052
24 789
107 262
787,81
855,69
932,12
34 302
1 245
33 056
720,00
918,98
801,02
6 226 723,02
,00 6 226 723,02
386 657
23 466
363 190
693,46
946,71
746,75
1 228 600,00
136 490,73 1 092 109,27
136 630
20 100
116 530
986,47
929,53
056,94
6 348 000,00
,00 6 348 000,00
860 096,22
260 352
285,00
2 816 347,56
499 800,00
66 289
105,75
18 322
851,12
6 506 554,54
10 487
083,59
861 126,18
3 319 401,34

83,00
1,00
2
723,00

2 025 030,46
45 430,00
25 867
861,46

4,00

5 746 650,00

60,00
4,00
11,00
3,00
61,00

3 797 009,10
993 736,00
249 649,99
71 288,80
2 549 747,19

86 009,64
90 081
890,60
1 005
510,01
14 994,00
3 846
161,10
12 960
012,52
5 324
522,35
7 618
394,08
632 363,17
1 621
395,95
1 717
362,47
45 430,00
3 874
572,20
1 622
979,70
2 970
981,16
539 685,74
21 848,00
49 522,63
464 960,09

Ажурирано јула 2022

774 086,58
170 270
394,40
1 810 837,55
484 806,00
62 442
944,65
5 362 838,60
1 182 032,19
2 868 689,51
228 763,01
1 698 005,39
307 667,99
,00
21 993
289,26
4 123 670,30
826 027,94
454 050,26
227 801,99
21 766,17
2 084 787,10

- 77 - -

14111 Poljoprivredno zemljište
14112 Građevinsko zemljište
Ostalo zemljište i pridružena vodena
14115 površina
16111 Kompjuterski softver
16171 Ostala nematerijalna imovina

5,00
1
219,00
531,00
7,00

190 186,67
1 181 513
982,92
520 338
610,88
1 835 477,68

11,00
13
704,00

6 567 574,40
3 334 182
624,32

,00

190 186,67
1 181 513
982,92
520 338
610,88
1 200 513,33

,00
,00
634 964,35
4 893
516,44
247 360
632,01

1 674 057,96
3 086 821
992,31

OSNOVNA SREDSTVA ZA 2022.GODINU
(KARTICA SA SADAŠNJOM VREDNOŠĆU )
Kont
o
0111
15
0111
21
0111
25
0111
31
0111
33
0111
41
0111
45
0111
51
0111
52
0111
55
0111
91
0111
92
0111
93
0111
94
0112
11
0112
21
0112
22
0112
23
0112
24
0112
25

Naziv konta
Ostale stambene zgrade
Bolnice, domovi zdravlja i starački
domovi

Isprav.
Nabav. vred. vred.
Sadašn. vred.
467 037
55 893
411 144
106,00
942,71
118,28
824,43

Kom

25,00

54 380 687,64
132 052
787,81

Objekti za potrebe obrazovanja

4,00

34 302 720,00

,00
26 412
940,85
1 760
459,78

Skladišta, silosi, garaže i sl.
Autoputevi, mostovi, nadvožnjaci i
tuneli

1,00
257,00

6 226 723,02
386 657
693,46

,00
38 933
254,45

6 226 723,02
347 724
439,01

Ostali saobraćajni objekti

898,00

197 920,71
31 031
408,44

1 030 679,29
105 599
578,03

Ostale poslovne zgrade

6,00

54 380 687,64
105 639
846,96
32 542 260,22

Vodovod

4,00

1 228 600,00
136 630
986,47

Kanalizacija
Ostali oblici vodovodne
infrastrukture

2,00

6 348 000,00

,00

6 348 000,00

6,00

Plinovodi

1,00

860 096,22
260 352
285,00

752 584,17
149 442
211,60

Komunikacioni i električni vodovi

2,00

2 816 347,56

107 512,05
110 910
073,40
1 120
148,55

Sportski rekreacioni objekti

1,00

499 800,00

Ustanove kulture

4,00

66 289 105,75

15,00

18 322 851,12

Kancelarijska oprema

598,00

6 544 468,67

Računarska oprema

483,00

9 632 127,90

Komunikaciona oprema

91,00
6
067,00

543 653,68
3 339 872,73

71,00

1 940 660,44

Oprema za kopneni saobraćaj

Elektronska i fotografska oprema
Oprema za domaćinstvo i
ugostiteljstvo

22 491,00
4 840
497,68
14 498
286,46
5 457
818,45
7 578
360,31

1 696 199,01
477 309,00
61 448 608,07

441 006,30
1 867
550,68
1 687
716,90

Ажурирано јула 2022

3 824 564,66
1 086 650,22
2 053 767,59
102 647,38
1 472 322,05
252 943,54
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0112
31
0112
41
0112
51
0112
63
0112
64
0112
81
0112
92
0113
11
0141
11
0141
12
0141
15
0161
11
0161
71

Oprema za poljoprivredu

1,00
2
724,00

26 299 861,46

Medicinska oprema

4,00

5 746 650,00

Oprema za kulturu

60,00

3 797 009,10

45 430,00
9 048
144,55
2 770
610,95
3 256
451,29

2,00

964 000,00

617 650,00

346 350,00

12,00

786 145,99

52 275,20

733 870,79

2,00

47 338,80

28 427,48

18 911,32

61,00

2 549 747,19

573 589,45

1 976 157,74

5,00
1
219,00

,00

531,00

190 186,67
1 186 358
004,92
520 338
610,88

190 186,67
1 186 358
004,92
520 338
610,88

6,00

1 806 185,68

11,00
13
280,00

6 567 574,40
3 351 504
155,27

860 760,35
5 506
791,32
325 520
694,88

Oprema za zaštutu životne sredine

Oprema za sport
Oprema za javnu bezbednost
Motorna oprema
Ostale nekretnine i oprema
Poljoprivredno zemljište
Građevinsko zemljište
Ostalo zemljište i pridružena vodena
površina
Kompjuterski softver
Ostala nematerijalna imovina

45 430,00

,00
17 251 716,91

,00
,00

Ажурирано јула 2022

2 976 039,05
540 557,81

945 425,33
1 060 783,08
3 025 983
460,39
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XVI. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Као места чувања носача информација су: архив Општинске управе и
електронска база података Општинске управе на магнетним о оптичким
уређајима.

XVII. - ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМ
ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

Општинска управа поседује: записнике са седница СО -е Чока, записнике
Општинског већа, радних тела СО -е Чока и председника општине, одлуке СО –
е, Општинског већа и председника општине објављене у ,,Службеном листу
општине Чока'', решења и закључене уговоре надлежних органа СО-е,
Општинског већа, председника општине и Општинске управе.

НАЧИН ТРАЖЕЊА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Тражилац подноси писмени захтев надлежном за остваривање права на
приступ информацијама од јавног значаја.
Захтев мора садржати назив органа, име, презиме и адресу тражиоцу као
и што прецизнији опис информације која се тражи.
Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење
тражење информације.
Тражилац не мора навести разлоге за захтев.
Приступ информацијама надлежни орган дужан да омогући и на основу
усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав
захтева уноси у посебну евиденцију и примењује се рокови као да је поднет
писмено .
Надлежни орган дућан да је без одлагања, а најкасније у року од 15 дана
од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави
му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или
упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном
напуштања писарнице органа власти од кога је информација тражена.
Ако орган општине није у могућности, из оправданих разлога, да у
наведеном року обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на
увид документ који садржи тражену документацију, да му изда, односно упути
копију тог документа, дужан је да томе одмах обавести тражиоца и одреди
накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева у
коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид
документ који садржи тражену информацију, изда му односно упути копију тог
документа.
Ако орган општине на захтев не одговори у року, тражилац може
уложити жалбу поверенику.
Надлежни орган ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу
ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му
копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му
информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије
документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије,
упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним
просторијама.
ажурирано јула 2022
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Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који
садржи
тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган
од кога је информација тражена.
Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који
садржи тражену информацију, омогућује се да то учини из помоћ пратиоца.
Ако удовољи захтеву надлежни орган неће издати посебно решење, него
ће о томе сачинити службену белешку.
Ако надлежни орган одбије да у целини делимично обавести тражиоца о
поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену
информацију, да му изда односно упути копију тог документа, дужан је да
донесе решење o одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да
у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог
решења.
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Копија документа који садржи траћену информацију издаје се уз обавезу
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају
упућивања и трошкове упућивања.
Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију
документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских
права, када копију документа захтевају ради остваривања удружења и сва лица
када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља
становништва и животне средине.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се употребом
опреме којом располаже орган општине, осим када тражилац захтева да увид
изврши употребом сопствене опреме.
Орган издаје копију документа ( фотокопију, аудио копију, дигиталну
копију у сл.) који садржи тражену информацију у облику у којем се
информација налази.
Када орган власти не поседује документ који садржи тражену
информацију, проследиће захтева поверенику и обавестиће повереника и
тражиоца о томе у чијем поседу, по његовом знању, документ налази.
Тражилац може изјавити жалбу повереника у року од 15 дана од
достављања решења органа власти, ако:
• Орган добије да обавести тражиоца о томе да ли поседује одређену
информацију о јавног значаја или му је она иначе доступна, да му
увид документ који садржи тражењу информацију, да му изда,
односно упути копију документа, или ако те не учини у прописаном
року,
• Орган не одговори у прописаном року на захтев тражиоца.
• Орган, услову издавања копије документа који садржи тражену
информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних
трошкова израде те копије.
Против решења повереника може се покренути управни спор, ау складу
са законом, о чему суд по службеној дужности обавештава повереника.

ПОДАЦИ О СТАРЕШИНАМА ОРГАНА ОПШТИНЕ, ИМЕ, ОПИС ОВЛАШЋЕЊА И
ДУЖНОСТИ И ПОСТУПАКА ПО КОЈИМА ДОНОСИ ОДЛУКЕ
( обрађено под поглавље VI. Информатора )

ажурирано јула 2022

- 81 - -

XVIII. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈА

Овлашћено лице за пуступање по захтеву за слободан приступ инфорцијама
од јавног значаја је Јо Ирен запослена у Општинској управи Чока.
Контакт подаци овлашћеног лица су:
Јо Ирен, 23320 Чока Потиска бр. 20.
канцеларија бр. 36.
Тел. 0230 - 471 – 000 или 471 - 010 локал: 101.
Захтев треба да садржи :
- Назив органа власти:
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДНАН
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
- име и презиме и адреса тражиоца
- што прецизнији опис информације која се тражи
1. Захтев може садржати:
- и друге податке који олакшавају проналажене тражене
информације. Писмени захтев се може поднети и лично у
писарници.
Тражилац се може обратити и усменим захтевом који се саопштава у
записник који води овлашћено лице органа власти за приступ информацијама
од јавног значаја ( канцеларија бр. 36. ).
Тражилац од органа јавне власти може да захтева:
- обавештење да ли поседује тражену информацију,
- да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију,
- да му изда копију тог документа,
- да му достави копију документа поштом или на други начин.
2.Одлучивање по захтеву:
Орган власти је дужан да без одлагања у року од 15 дана од дана пријема
захтева тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ
који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог
документа.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је
од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање
или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да
обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид
документ који садржи тражену информацијну, односно да му изда копију тог
документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од
15 дана од дана пријема захева обавести тражиоца о поседовању информације,
да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда,
односно упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести
тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужан од 40 од дана
пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације,
ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му,
односно упути копију тог документа.
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3.Накнада
- Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Влада Републике Србије прописала је Трошковник којим је утврдила висину
нужних трошкова за издавање копије документа на којима се налазе
информације од јавног значаја и на основу Општинска управа Чока обрачунава
трошкове за издавање копије документа који
садржи тражену информацију као и тршкове упућивања исте ( ,,Службени
гласник РС'' бр. 8/06 ).
Копија докумената по страни:
- на формату А3 6 динара
- на формату А4 3 динара
Копија докумената у електронском запису:
- дискета 20 динара
- ЦД 35 динара
- ДВД 40 динара
- Копија докумената на аудио касети 150 динара
- Копија документа на аудио – видео касети 300 динара
- Претварање једне стране документа из физичког у електронски
облик 30 динара
- Упућивање копије документа трошкови се обрачунају према
редовним износима у ЈП ПТТ Србије.
Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докуметана на
копијама се налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00
динара, тражилац информације је дужан да пре издавања информације положи
депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова према наведеном
трошковнику.
Општинска управа општине Чока може одлучити да тражиоца
информације ослободи плаћања нужних трошкова, ако висина нужних
трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а посебно у случају достављања
краћих докумената путем електронске поште или телефакса.
Уплата се врши на жиро рачун бр . 840 – 742328843 -30 97 – 47-211
Сврха уплате: Уплата накнаде нужних трошкова за издавање
копија докумената на којима се налазе информације од јавног значаја.
Корисник: Буџет Републике Србије.
Ослобођени од обавезе плаћања за издавање копије документа који
садржи тражену информацију су:
- новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива.
- Удружења за заштиту људских права, када копију документа
захтевају ради остваривања циљева удружења и
- Сва лица када се тражена информација односи на
угрожавање, односно заштиту здравља становништва и
животне средине осим у случајевима из члана 10. став 1.
Закона односно ако се ради о информацији која је већ
објављена и доступна у земљи или на интернету.

4.Жалба:

Изјављивање жалбе : Поверенику за информације од јавног
значаја. Рок: 15 дана од дана достављања решења органа
власти.
Адреса повереника: Повереник за информације од јавног значаја, ул
Булевар краља Александра бр.15., 11000 Београд.
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ПОДАЦИ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ, ФИЗИЧКА И ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА И КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН, ИДЕНТИФИКАЦИОНА ОБЕЛЕЖЈА, ПРИСУТУПАЧНОСТ ЛИЦИМА СА
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА, МОГУЋНОСТ ПРИСУСТВА СЕДНИЦАМА, ВРЕМЕ И
МЕСТО ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦА, ДОПУШТЕНОСТ АУДИО ВИДЕО СНИМАЊА
ОБЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ
Радно време Општинске управе општине Чока је :
а/. Радним данима од 7,00 до 15,00 часова
б/. Рад са странкама у услужном центру од 7,00 до 15,00 часова
ц/. Рад са странкама председника општине: сваког радног дана од 7,00 до
15,00 часова
д/. Адреса органа управе општине Чока: 23320 Чока, Потиска бр. 20.
• Електронска адреса: www.coka.rs
• Контакт телефони: 0230-471- 000 или 471 -010
• Телефакс: 0230-471-175
Општина Чока:
Шифра делатности: 8411
Матични број: 08381984
ПИБ број: 101417479
Није обвезник ПДВ -а.
е/. Лице овлашћено за сарадњу са новинарима:
Тамара Марић, тел. 0230 - 471-000, 471-010, 471-011, факс: 0230 -471-175.
Скупштина општине Чока ради на седницама и сталним радним телима:
овлашћено лице за информације о времену и место одржавања седница:
• Секретар Скупштине општине Чока – Моники Елвира, дипл.правник
• Начелник општине управе Чока – Тамара Ардала, дипл.правник.

ПРАВИЛА И ОДЛУКЕ О ИСКЉУЧЕЊУ И ОГРАНИЧЕЊУ ЈАВНОСТИ

• Рад Скупштине је доступан јавности. Јавност у раду се може ограничити
или искључити у случајевима утврђеним законом.
• Заинтересовани грађани могу присуствовати седницама Скупштине и
радних тела и користити и документационе материјале иза рада
Скупштине.
• Акредитовани представници средстава јавног информисања могу
присуствовати седницама Скупштине и радних тела ради обавештавања
јавности о њиховом раду.
• Скупштина може да издаје службено саопштење за штампу и друга
средства јавног информисања. Текст службеног саопштења одобрава
председник Скупштине или лице које он овласти.

ОСТАЛИ ПОДАЦИ

Сва друга питања и подаци, везане за рад општине, могу се прибавити од
лица надлежних за давање информација.
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