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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
139.
На основу члана 27. став 10. , 28. став 2. , 36. став 6. , 39. и 49. став 3. Закона о јавној својини („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2011 , 88/2013, 105/2014 , 104/2016 - др.закон , 108/2016 , 113/2017 , 95/2018 и 153/2020) , члана 32.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 4. став 3.
Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или
дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак
размене непокретности („Службени гласник РС“ бр. 61/15, 88/15, 46/17 и 30/18), Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник СР“ бр. 16/18) и члана 40. став 1. тачке 24. и 34.
Статута општине Чока (("Службени лист општине Чока" бр. 5/2021 – пречишћен текст ), Скупштина општине
Чоке, на седници од 21.10.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЧОКА
Члан 1.
Овом Одлуком мења се допуњује Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини
општине Чока („Службени лист општине Чока“, број: 14/2017 и 5/2019 – у даљем тексту: „Одлука)“.
Члан 2.
Члан 10. став 1. Одлуке брише се у целости и замењује новим ставом 1. који гласи:
„Уговор о прибављању непокретности у јавну својину општине Чока закључује председник општине на основу
коначне одлуке надлежног органа, а након прибављања мишљења Општинског правобранилаштва или лица које
сагласно одлуци јединице локалне самоуправе обавља послове заштите имовинских права и интереса јединице
локалне самоуправе.“.
Члан 3.
У члану 10. Одлуке после став 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Уговор о отуђењу непокретности у јавну својину општине Чока закључује председник општине на основу
коначне одлуке надлежног органа а након прибављања мишљења Општинског правобранилаштава.“.
Постојећи став 2. члана 10. Одлуке постаје став 3.
Члан 4.
У погледу осталих чланова Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине
Чока („Службени лист општине Чока“, број: 14/2017 и 5/2019) остаје неизмењена и на снази.
Члан 5.
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“, и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
БРОЈ: Број: 016-1/2021-V-XIII – 1
Дана: 21.10.2021. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

“Службени лист општине Чока“ број 33.

страна 690.

21.10.2021. година

140.
На основу члана 40. став 1. тачка 34. Статута општине Чока ("Службени лист општине Чока" бр. 5/2021 –
пречишћен текст ), члана 3. , 8. , 48. и 49. Одлуке Скупштине општине Чока о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини општине Чока („Службени лист општине Чока“, бр. 14/2017 и 5/2019),
Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину у корист општине Чока („Службени лист општине
Чока“, бр. 9/2021), Одлуке о покретању поступка прикупљања писмених понуда за прибављање непокретности у
јавну својину општине Чока бр: VI 954-1/2021-1 од 28.04.2021. године, Одлуке о измени и допуни Одлуке о
прибављању непокретности у јавну својину општине Чока ("Службени лист општине Чока" бр. 21/2021),
Предлога за избор најповољнијег понуђача у поступку прибављања непокретност и у јaвну својину општине Чока
број: 06-30/2021-V-25 од дана 13.10.2021. године, поводом расписаног и објављеног Огласа за прибављање
непокретности у јавну својину општине Чока путем прикупљања писмених понуда ("Службени лист општине
Чока" бр. 24/2021) од дана 07.07.2021. године , Скупштина општине Чока, дана 21.10.2021. године доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЧОКА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
I ПРИХВАТА СЕ ПОНУДА најповољнијег понуђача у поступку прибављања непокретности у јавну својину
општине Чока, за некретнину која се налази у Остојићеву ул. Маршала Тита бр. 50 јединог и најповољнијег
понуђача Радивоја Јеловца са пребивалиштем у Зрењанину ул. Руже Шулман бр. 9. са понуђеном ценом у
износу од 3.200.000,00 динара.
II ПРИБАВЉАЈУ СЕ у јавну својину општине Чока, а за потребе општине Чока , непокретности у целости, које
су уписане у Листу непокретности број 1938 К.О. Остојићево као приватна својина у целости 1/1 власника
Радивоја Јеловца са пребивалиштем у Зрењанину ул. Руже Шулман бр. 9. и то :
- парцела број 43 , улица Маршала Тита бр.50 у Остојивећу укупне површине од 827 метара квадратних,
земљиште у грађевинском подручју , земљиште под зградом и другим објектом у површини од 315 метара
квадратних - земљиште у грађевинском подручју земљиште уз зграду и други објекат у површини од 512
метара квадратних, начин коришћења пословна зграда за коју није утврђена делатност , објекат уписан по Закону
о озакоњењу у површини од 315 метара квадратних и
-парцела број 44 , улица Маршала Тита бр.50 у Остојивећу са земљиштем у грађевинском подручју културе
њива 2. класе у површини од 935 метара квадратних.
III Средства за прибављање непокретности предвиђена су и обезбеђена Одлуком о буџету општине Чока за
2021. годину („Службени лист општине Чока“ број 32/2020) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Чока за 2021. годину („Службени лист општине Чока“ број 27/2021) у укупном износу
од 3.200.000,00 динара.

IV Процењена тржишна вредност непокретности из тачке II ове Одлуке утврђена је на основу
Извештаја о процени тржишне вредности непокретности од стране лицненциране и одговорне
проценитељке Сенке Шпика представнице Шпика инжењеринга из Кикинде ул. Српских добровољаца
46/2/12 у износу од 3.526,488 динара.
V Висина купопродајне цене за непокретност из тачке II ове Одлуке је 3.200.000,00 динара.
VI Овлашћује се Председница оштине Чока да у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке, а по
прибављеном мишљењу које сагласно одлуци јединице локалне самоуправе обавља послове заштите
имовинских права и интереса јединице локалне самоуправе са најповољнијим понуђачем из тачке I ове
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Одлуке закључи купопродајни уговор, којим ће се ближе дефинисати рокови и начин плаћања и уредити
друга питања која проистичу из ове Одлуке, а у противном ова Одлука престаје да важи.
VII Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу оштине Чока, у
листу „Нове кикиндске новине“, на званичној интернет страници опшине Чока и огласној табли
општине Чока.
Образложење

Дана 21.04.2021. године под бројем 016-1/2021 - V -IX – 1 Скупштина општине Чока донела је Одлуку о
прибављању непокретности у јавну својину у корист општине Чока („Службени лист општине
Чока“, бр. 9/2021). Дана 28.04.2021. године под бројем VI 954-1/2021-1 Председница општине Чока
донела је Одлуку о покретању поступка прикупљања писмених понуда за прибављање непокретности
у јавну својину општине Чока. Дана 15.06.2021. године под бројем 016-1/2021 - V - X – 04 Скупштина
општине Чока донела је Одлуку о измени и допуни Одлуке о прибављању непокретности у јавну
својину општине Чока ("Службени лист општине Чока" бр. 21/2021), а дана 07.07.2021. под бројем
016-1/2021 - V -XI – 01 Скупштина општине Чока расписала је Оглас за прибављање непокретности у
јавну својину општине Чока путем прикупљања писмених понуда ("Службени лист општине Чока" бр.
24/2021).
Комисија за прибављање непокретности у јавну својину за потребе општине Чока (у даљем тексту:
Комисија) именована је сходно одредбама тачке 4. Одлуке о прибављању непокретности у јавну
својину општине Чока коју је донела Скупштина општине Чока дана 21.04.2021. године („Службени
лист општине Чока број 21/2021). Комисија је имала задатак да спроведе поступак прибављања
некретнине и након спроведеног поступка да утврди Предлог за избор најповољнијег понуђача и исти
поднесе Скупштини општине Чока ради доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђачa. Комисија
је радила у саставу Гаврило Давидов - председник Комисије и чланови Комисије Клара Шлезак, Золтан
Кобрехел , Владимир Радоњић и Данијела Кнежевић.
Увидом у одредбе тачке 3. Одлуке о покретању поступка прикупљања писмених понуда за прибављање
непокретности у јавну својину општине Чока коју је донела Председница општине Чока под бројем VI
954-1/2021-1 дана 28.04.2021. године Комисија је утврдила
да су средства за прибављање
непокретности у ужем центру Остојићева предвиђена Одлуком о буџету општине Чока за 2021. годину
(„Службени лист општине Чока“ број 32/2020 ) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Чока за 2021. годину („Службени лист општине Чока“ број 27/2021) и обезбеђена у износу од
3.200.000,00 динара.
Скупштина општине Чока на својој XI седници одржаној дана 07.07.2021. године расписала је Оглас
за прибављање непокретности у јавну својину општине Чока путем прикупљања писмених понуда
("Службени лист општине Чока" бр. 24/2021 - у даљем тексту: Оглас).
Оглас је објављен у Новим Кикиндским новинама дана 08.07.2021. године и поред објаве у овом
дневном листу који се дистрибуира на територији јединице локалне самоуправе, односно општине
Чока, објављен је и у Службеном листу општине Чока, на огласној табли Општинске управе општине
Чока, као и на званичној интернет страници опшине Чока, с тим да рок за подношење пријава почиње да
тече од наредног дана од дана објављивања Огласа у дневном листу Нове Кикиндске новине.
Некретнина се прибавља у јавну својину наручиоца општине Чока ПИБ 101417479 мат. бр. 08381984 а
предмет прибављања је непокретност у ужем центру Остојићева и то: изграђено грађевинско земљишта
са одговарајућим пословним објектом са земљиштем уз зграду и земљиштем у грађевинском подручју за
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потребе општине Чока са наменом пружања услуге дневног боравка особа са посебним потребама и
смештај за госте и пословне партнере од значаја за општину Чока.
Поступак прибављања непокретности у јавну својину општине Чока, спровела је Комисија путем
прикупља писмених понуда.
Некретнина која je предмет јавног прикупљања писмених понуда требала је одговарати следећим
условима: да се налази на територији насеља Остојићево (ужи центар), да је објекат уписан у катастру
непокретности, да има директан прикључак на асфалтирану уличну саобраћајницу , да има површину
између 300 - 500 м2, да је ограђена, да има изграђене објекте од чврстог материјала и то минимум: 3
санитарна чвора, најмање 5 простoрија површине од 10 - 20 м2,- да има канализацију (септичку јаму)
и прикључке на водоводну и електричну мрежу, - да има земљиште уз зграду минимум 500 м2 и да има
земљиште у грађевинском подручју минимум 900 м2.
Сходно одредбама текста Огласа критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа купопродајна
цена коју понуђач захтева према датим условима.
Поступак отварања понуда спроведен је од стране Комисије у седишту наручиоца у Чоки у ул. Потиска
бр. 20 дана 19.07.2021. године са почетком у 10,00 часова. Отварању понуде присуствовао је подносилац
понуде власник некретнине господин Радивоје Јеловац из Зрењанина ул. Руже Шулман бр. 5/9. У
својству јавног мњења отварању понуда присуствовао је господин Антоније Цицмил.
Благовремено односно до дана 19.07.2021. године до 10,00 часова примљена је само једна једина понуда
понуђача господина Радивоја Јеловца из Зрењанина ул. Руже Шулман бр. 5/9. Неблаговремених нити
других понуда НИЈЕ БИЛО.
Датум понуде је 13.07.2021. Понуда је примљена дана 18.07.2021. године у 14,26 часова. Подносилац
понуде је приватни власник Радивоје Јеловац , јмбг 1307941710257 из Зрењанина ул. Руже Шулман бр.
5/9 бр. лк. 006311293 ПУ Зрењанин, број листа непокретности 1938 КО Остојићево, кат. парц. бр. 43 и
кат. парц.44 . Понуђена цена износи 3.200.000,00 динара. Некретнина се састоји од: кат. Парц. број 43
улица Маршала Тита бр.50 у Остојићеву укупне површине од 827 метара квадратних са земљиштем у
грађевинском подручју и то : земљиште под зградом и другим објектом површине 315 метара
квадратних са земљиштем у грађевинском подручју са пословном зградом за коју није утврђена
делатност површине 315 метара квадратних, са земљиштем уз зграду и други објекат у површини од
512 метара квадратних и кат. парц. број 44 , улица Маршала Тита бр.50 у Остојићеву укупне површине
од 935 метара квадратних са земљиштем у грађевинском подручју. Горе наведене некретнине су у
целости 1/1 приватна својина Радивоја Јеловца.Понуђач је уз своју понуду приложио све Огласом
предвиђене доказе.
Понуђач је изјавио да остаје у целости при својој поднетој понуди и о свему наведеном Комисија је
сачинила Записник о току поступка поводом расписаног огласа за прибављање непокретности у јавну
својину општине Чока путем прикупљања писмених понуда под бројем 06-30/2021-V-18
дана
19.07.2021. године који је понуђачу уручен у једном примерку лично.
. Приспела понуда није имала уочених недостатака. Примедби које се односе на поступак отварања
понуда није било. Поступак отварања завршен је у 10,30 часова. Понуда је благовремена ,
прихватљива, комплетна и задовољава све услове тражене Огласом наручиоца.
Дана 24.08.2021. године Комисија је од лица задуженог за послове јавних набавке Општинске Управе у
Чоки под бројем 404-94/2021-IV-05 запримила Обавештење о закљученом уговору у коме је задужено
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лице обаветило Комисију да је за овлашћеног процењивача тржишне вредности некретнине у
Остојићеву која је предмет прибављања у својству најповољнијег понућача изабран Шпика
инжењеринг ДОО са седиштем у Кикинди Трг српских добровољаца 46/2/12 кога представља
овлађени процењивач Сенка Шпика која је у обавези да након контакта са Комисијом изврши процену
у року од 7 (седам) дана од дана добијања писменог налога од стране Комисије. Нaлог са
документацијом путем поште прослеђен је изабраном проценитељу.
Дана 13.10.2021. године Комисија је запримила Извештај о процени тржишне вредности непокретности
(у даљем тексту: Извештај) у Отојићеву ул. Маршала Тита бр. 50 власништво приватног власника
понуђача Радивоја Јеловца у целости, коју је доставила лицненцирана одговорна проценитељка Сенка
Шпика (Решење Министарства финасија Републике Србије број 401-00-03386/2021-16 од дана
24.05.2021. године број лиценце 101) из фирме Шпика инжењеринг из Кикинде ул. Српских
добровољаца 46/2/12.
У свом Извештају проценитељка је поред осталог навела да је некретнину која је предмет процене
проценила у тренутном затеченом стању, у постојећој употреби и намени и на основу достављене
докуметације од стране наручиоца и да је свој Извештај о процени урадила у складу са Законом о
проценитељима вредности некретности Републике Србије, Правилником о националним стандардима,
кодексу етике и Правилима професионалног понашања лиценцираног проценитеља, као и у складу са са
интернационалним стандардима IVS i RICS.
У свом Резимеу овлашћена проценитељка установила је тржишну вредост предметне некретнине и
навела је да је тржишна вредности горе наведене некретнине процењена на 30 .000 Еура у динарској
противвредности по средњем курсу од 117.5496 динара на дан процене 08.10.2021. године у износу од
3.526,488 динара.
Након разматрања пријаве и извршеног увида у приложене исправе и све списе предмета, Комисија је
на својој седници одржаној дана 13.10.2021. године констатовала да је од стране одговорне и овлашћене
проценитељке Сенке Шпике тржишна вредност горе наведене некретнине процењена на 30.000 Еура
односно u динарској противвредности у износу од 3.526,488 динара уважавајући средњи курс Еура на
датум процене 08.10.2021. године и да је понуда господина Радивоја Јеловца са пребивалиштем у
Зрењанину ул. Руже Шулман бр. 9. благовремена и потпуна и да су испуњени сви услови за
прибављање непокретности у јавну својину општине Чока.
На основу члана 18. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени
гласник РС", број 16/2018), Комисија је сагледала и уважила одлучне чињенице а то су: да je
критеријум за избор најповољнијег понуђача била најнижа купопродајна цена коју понуђач захтева
према датим условима, да су услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени јер је
пристигла најмање једна благовремена и потпуна понуда, да су средства предвиђена и обезбеђена у
буџету општине Чока у износу од 3.200.000,00 динара , да је понуђач за продају своје некретнине
тражио 3.200.000,00 динара и да је изјавио да остаје у целости при својој поднетој понуди и да је
процењена вредност предметне некретнине 3.526.488 динара коју је утврдио овлашћени процењивач
Шпика инжењеринг ДОО Кикинда одговорни и овлашћени процењивач Сенка Шпика.
Комисија је на својој седници одржаној дана 13.10.2021. године утврдила Предлог за избор
најповољнијег који је проследила Општинском већу општине Чока и предложила Скупштини општине
Чока, да у поступку прибављања непокретности за потребе општине Чока за најповољнијег понуђача,
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односно као најповољнију понуду изабере понуду јединог понуђача Радивоја Јеловца из Зрењанина ул.
Руже Шулман бр. 5/9 са понуђеном ценом у износу од 3.200.000,00 динара.
Председница оштине Чока ће у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке, а по прибављеном
мишљењу које сагласно одлуци јединице локалне самоуправе обавља послове заштите имовинских
права и интереса јединице локалне самоуправе са најповољнијим понуђачем закључити купопродајни
уговор, којим ће се ближе дефинисати рокови и начин плаћања и уредити друга питања која проистичу
из ове Одлуке, а у противном ова Одлука престаће да важи.
Дана 15.10.2021. године Општинско веће општине Чока размотрило је и својим Закључком утврдило
Прелог Комисије за избор најповољнијег понуђача те је Скупштини општине Чока предложило да у
поступку прибављања некретнине у Остојићеву изабере као најповољнију понуду јединог понуђача
Радивоја Јеловца из Зрењанина ул. Руже Шулман бр. 5/9 са понуђеном ценом у износу од 3.200.000,00
динара , те је на основу свега до сада наведеног одлучено као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2021-V- XIII- 2
Дана: 21.10.2021. године
Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.
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На основу члана 40. тачка 24. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ број 5/2021-пречишћен
текст), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' бр. 129/07, 83/14 др.закон,101/16др.закон и 47/18), Решења грађевинског инспектора број I-354-13/2021, Скупштина општине Чока на својој
седници од 21.10 2021. године доноси
О Д Л У К У
О УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКТА У ЧОКИ , УЛИЦА ПОТИСКА БР 51.
1.
Приступа се уклањању објекта у Чоки, улица Потиска број 51, који је изграђен на парцели број:
482/1 КО Чока, у јавној својини општине Чока, уписан у лист непоретности бр 2457 .
2.
Налаже се Општинској управи - Одељењу за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за
грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено - комуналне делатности Општине Чока да
донесе решење о рушењу објекта из тачке 1. ове одлуке, на основу Пројeкта за уклањање објекта.
3.
Решење из претходног става обавезно садржи мере и начин обезбеђења заштите живота и здравља
људи, услове и мере за заштиту суседних и околних објеката, заштиту инфаструктурних објеката, мере и начин
обезбеђења пролазника и саобраћаја, начин искључења објекта са мреже комуналне инфраструктуре, мере и
начин обезбеђења заштите животне средине.
4.
Извођење радова на уклањању објекта се врши уз контролу стручног надзора и координатора за
безбедности здравља на раду.
5.
Грађевински материјал из уклоњеног објекта ће се одвозити на несанитарно сметлиште које се
налази у КО Чока.
6.
Уклањања објекта се финансира из буџета општине Чока.
Рок за извршење уклањања објекта је 30 дана од дана доношења ове одлуке.
7.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЧОКА
Број: 016-1/2021- V – XIII- 3
Датум: 21.10.2021. године .
Ч О К А
Председник скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.
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На основу члана 40. става 1. тачка 66. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 5/2021
– пречишћен текст), члана 155. Пословника о раду Скупштине општине Чока („Службени лист општине Чока“,
бр. 13/08, 9/09, 10/15, 18 /18 и 25/18) , у вези Одлуке о утврђивању права на накнаду за рад у радним телима
Скупштине општине Чока („Службени лист општине Чока“, бр. 2/2019), Решења о образовању Савета за
здравље општине Чока („Службени лист општине Чока“ број 2/2019 и 2/2020 ) , члана 8. став 4. Пословника о
раду Савета за здравље општине Чока и Решења о оснивању повременог радног тела за израду Плана јавног
здравља општине Чока број 031-88/2021-V-01-03 од дана 16.09.2021. године
Скупштина општине Чока, на својој седници, одржаној 21.10.2021. године доноси
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД У ПОВРЕМЕНОМ РАДНОМ ТЕЛУ САВЕТА ЗА
ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се висина накнаде која припада координатору и члановима радног тела за рад у
повременом радном телу Савета за здравље општине Чока (у даљем тексту: радно тело) за израду Плана јавног
здравља општине Чока.
Члан 2.
Утврђује се право на накнаду за рад координатору и члановима радног тела у висини од 1.000,00 динара
у нето износу са припадајућим порезима и доприносима по одржаној седници.
Члан 3.
Чланови радног тела који имају пребивалиште ван насељеног места Чока, имају право на накнаду путних
трошкова у висини најниже цене аутобуске карте.
Члан 4.
Накнада из члана 2. ове Одлуке, као и припадајући путни трошкови из члана 3. ове Одлуке, исплатиће се
из средстава буџета општине Чока сходно Извештају о присутности за обрачун накнаде за рад чланова радног
тела Савета за здравље.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужена је Општинска управа општине Чока - Одељење за финасије.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Чока.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2021-V-XIII - 4
Дана: 21.10.2021. године
Ч ОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.
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143.
На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/2017, 28/2018 – др закон, 10/2019, и 6/2020), члана 40. став 1. тачка 66) Статута општине Чока („Службени
лист општине Чока“, бр. 5/2021 – пречишћен текст) и члана 3. Правилника о Општинском савету родитеља
(„Службени гласник РС“, број 72/2018),
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 21.10.2021. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.
ГОДИНУ
Члан 1.
Именује се Локални савет родитеља општине Чока за следеће установе:
-

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ЧОКА
ОСНОВНА ШКОЛА „ДР ТИХОМИР ОСТОЈИЋ“ ОСТОЈИЋЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА „СЕРВО МИХАЉ“ ПАДЕЈ
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА ЧОКА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“ ЧОКА
Члан 2.
У Локални савет родитеља општине Чока за школску 2021/2022. годину именују се:

1. Шлезак Клара из Чоке, представник родитеља ОШ „Јован Поповић“ Чока
2. Тот Корнелиа из Чоке, заменик представника родитеља ОШ „Јован Поповић“ Чока
3. Виловски Мирослава из Остојићева, представник родитеља ОШ „Др Тихомир Остојић“ Остојићево
4. Золтан Бачо из Остојићева, заменик представника родитеља ОШ „Др Тихомир Остојић“ Остојићево
5. Сузана Сања Кеваго из Падеја, представник родитеља ОШ „Серво Михаљ“ Падеј
6. Слободан Поповић из Падеја, заменик представника родитеља ОШ „Серво Михаљ“ Падеј
7. Оливера Ћетковић из Сенте, представник родитеља Хемијско-прехрамбене средње школе Чока
8. Пирошка Молнар из Остојићева, заменик представника родитеља Хемијско-прехрамбене
средње школе Чока
9. Јасмина Стојишин из Чоке, представник родитеља ПУ „Радост“ Чока
10. Едит Калмар из Падеја, заменик представника родитеља ПУ „Радост“ Чока.

Члан 3.
Задатак Локалног савета родитеља општине Чока (у даљем тексту: Општински савет родитеља) је да:
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања,
васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање образовања,
васпитања и безбедности деце;
3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности образовања и
васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и
осетљивих група на територији општине;
4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове
надлежности;
5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог
образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине;
6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите,
културе, заштите и унапређења права детета и људских права;
7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.
Члан 4.
Општински савет родитеља има председника и заменика председника, које бирају чланови већином гласова од
укупног броја чланова савета.
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Члан 5.
Председник, заменик председника и чланови Општинског савета родитеља послове из своје надлежности
обављају без накнаде.
Члан 6.
Мандат чланова Општинског савета родитеља траје годину дана, за школску 2021/2022. годину.
Члан 7.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Чока“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Правни основ за доношење овог решења садржан је у Закону о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018-др. Закон, 10/2019 и 6/2020), у Статуту општине Чока
(„Службени лист општине Чока“, бр. 5/2021 – пречишћен текст) и у Правилнику о Општинском савету родитеља
(„Службени гласник РС“, број 72/2018).
Чланом 121. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да Локални савет родитеља чине
представници савета родитеља, свих установа са подручја општине, града односно градске општине (у даљем
тексту: општина). Представници савета родитеља бирају се сваке школске године. Локални савет родитеља: даје
мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и
безбедности деце, односно ученика у општини; учествује у утврђивању локалних плановаи програма који су од
значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце; прати и разматра могућности за унапређивање
једнаког приступа, доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања
социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине; пружа
подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове надлежности;
заступа интересе и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања,
васпитања, безбедности и добробити на територији општине; сарађује са организацијама које делују у области
образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и
људских права; обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.
Ближе услове у вези начина рада локалног савета родитеља заједнички прописују министар и министар
надлежан за послове локалне самоуправе.
Правилником о Општинском савету родитеља („Службени гласник РС“, број 72/2018) прописани су
услови у вези начина рада Општинског савета родитеља који се односе на оснивање, састав, избор и дужину
мандата чланова, сарадњу са другим органима и начин рада.
Члан 3. Правилника о Општинском савету родитеља предвиђа да Савет родитеља сваке васпитнообразовне и образовно-васпитне установе која има седиште на територији јединице локалне самоуправе предлаже
свог представника и његовог заменика за Општински савет у року од 15 дана од дана именовања чланова савета
родитеља у установи, а најкасније до првог октобра текуће радне, односно школске године. Савет родитеља
установе предлог из става овог члана доставља директору установе, који о томе доноси одлуку. Одлуку из става 2.
овог члана директор доставља скупштини општине. Скупштина надлежне општине у року од 15 дана од дана
пријема одлуке из става 2. овог члана, именује чланове Општинског савета родитеља. Општински савет родитеља
има председника и заменика председника, које бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова
Општинског савета. Председник, заменик председника и чланови Општинског савета послове из своје
надлежности обављају без накнаде.
Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, бр. 5/2021 –
пречишћен текст), прописано је да Скупштина општине обавља послове утврђене законом и Статутом општине
Чока.
Директори образовно-васпитних установа са подручја општине Чока доставили су Скупштини општине
Чока своје одлуке са предлозима за именовање представника родитеља у Локални савет родитеља општине Чока
и њихове заменике, и то према следећем: Одлука директора ОШ „Јован Поповић“ Чока број: 02-07/22 од
29.09.2021.г.; Одлука директора ОШ „Др Тихомир Остојић“ Остојићево број1-393 од 01.10.2021.г.; Одлука
директора ОШ „Серво Михаљ“ Падеј број 918-1/2021 од 17.09.2021.г.; Одлука директора Хемијско-прехрамбене
средње школе Чока број 340-02 од 08.10.2021.г.; Одлука директора ПУ „Радост“ Чока број 109-7/2021 од
16.09.2021.г.
Kомисија за кадровска, административна и мандатно – имунитетна питања и радне односе Скупштине
општине Чока на седници одржаној дана 15.10.2021. године је разматрала предлоге које садрже Одлуке директора
образовно-васпитних установа са подручја општине Чока за именовање представника родитеља у Локални савет
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родитеља општине Чока и њихове заменике , те је утврдила предлог Решења о именовању Локалног савета
родитеља општине Чока за школску 2021/2022. годину, а исти је доставила Општинском већу општине Чока ради
разматрања и давања мишљења.
Сагласно наведеном Скупштина општине Чока донела је решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није допуштена
жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од дана достављања
решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2021- V - XIII - 5
Дана: 21.10.2021. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

144.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14, 101/16 -др. закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Чока („Службени лист општине
Чока“, број 5/2021 – пречишћен текст)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 21.10.2021. године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЧОКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2021. ГОДИНЕ ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ
I.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Општинског већа општине Чока за период од 01.07.2021.
године до 30.09.2021. године.
II.
Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016-1/2021-V-XIII - 6
Дана: 21.10.2021. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.
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145.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 64. и члана 65. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, 15/2016 и 88/2019) и члана 40. став 1. тачка 61. Статута општине Чока (,,Службени лист општине
Чока“ број 5/2021 – пречишћен текст )
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 21.10.2021. године донела је

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ГОДИНЕ ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма
пословања Јавног комуналног предузећа Чока за период од 01.01.2021. године до 30.06.2020. године, који је
усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Чока дана 22.07.2021. године под бројем 755.
II
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Чока“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 51/2021 -V – IX- 7
Дана: 21.10.2021. године
Ч О К А

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор,с.р.
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146.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/07,
83/2014- др. закон , 101/2016 - др. закон и 47/2018), и члана 40. став 1. тачка 11, 52. и 61. Статута општине Чока
(,,Службени лист општине Чока“ број 5/2021 – пречишћен текст),
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 21.10.2021. године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈA O РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ,,РАДОСТ“ ЧОКА ЗА РАДНУ 2020/2021 ГОДИНУ
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај o реализацији годишњег Плана рада Предшколске установе ,,Радост“ Чока за радну
2020 /2021 годину.
II
Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1/2021 –V- XIII - 8
Дана: 21.10.2021. год.
Ч О К А

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

147.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/07,
83/2014- др. закон 101/2016 - др. закон и 47/2018 ) и члана 40. став 1. тачка 52. Статута општине Чока (,,Службени
лист општине Чока“ број 5/2021 –пречишћен текст),
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 21.10.2021. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧОКА
I
ПРИХВАТА СЕ Предшколски програм Предшколске установе „Радост“ Чока.
II
Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП В
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1/2021 –V – XIII - 9
Дана: 21.10.2021. год.
Ч О К А

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р
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148.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/07,
83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 ) и члана 40. став 1. тачка 11. и тачка 52. Статута општине Чока
(„Службени лист општине Чока“ број 5/2021 – пречишћен текст)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 21.10.2021. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА, ДНЕВНОГ СМЕШТАЈА,
НЕГЕ И ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„РАДОСТ“ ЧОКА ЗА РАДНУ 2021/2022 ГОДИНУ
I
ПРИХВАТА СЕ Годишњи план васпитно – образовног рада, дневног смештаја, неге и друштвене исхране деце
Предшколског узраста Предшколске установе „Радост“ Чока за радну 2021/ 2022 годину.
II
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Чока“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1/2021 –V- XIII - 10
Дана: 21.10.2021. год.
Ч О К А

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

149.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др.
закон , 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Чока (,,Службени лист
општине Чока“ број 5/2021 – пречишћен текст)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 21.10.2021. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДР ТИХОМИР ОСТОЈИЋ“
ОСТОЈИЋЕВО ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Основне школе ,,Др Тихомир Остојић“ Остојићево за школску
2020/2021 годину.
II
Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2021 -V – XIII - 11
Дана: 21.10.2021. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.
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150.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др.
закон , 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Чока (,,Службени лист
општине Чока“ број 5/2021 – пречишћен текст)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 21.10.2021. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДР ТИХОМИР
ОСТОЈИЋ“ ОСТОЈИЋЕВО ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Основне школе ,,Др Тихомир Остојић“ Остојићево за школску
2021/2022 годину.
II
Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2021 -V – XIII - 12
Дана: 21.10.2021. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олaj Тибор, с.р.

151.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др.
закон , 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Чока (,,Службени лист
општине Чока“ број 5/2021 – пречишћен текст)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 21.10.2021. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕРВО МИХАЉ“ У ПАДЕЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о остваривању годишњег плана рада О.Ш. „Серво Михаљ“ у Падеју за
школску 2020/2021.
II
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Чока”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2020 -V –XIII - 13
Дана: 21.10.2021. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

“Службени лист општине Чока“ број 33.

страна 704.

21.10.2021. година

152.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др.
закон , 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Чока (,,Службени лист
општине Чока“ број 5/2021 – пречишћен текст)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 21.10.2021. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАНА РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕРВО МИХАЉ“ У
ПАДЕЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2021 /2022. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада О.Ш. ,,Серво Михаљ“ у Падеју за школску 2021/2022. годину.
II
Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2021 -V – XIII - 14
Дана: 21.10.2021. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с. р.

153.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др.
закон , 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Чока (,,Службени лист
општине Чока“ број 5/2021 – пречишћен текст)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 21.10.2021. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ЧОКА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду О.Ш. ,,Јован Поповић“ Чока за школску 2020/2021 годину.
II
Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1 /2021 –V- XIII - 15
Дана: 21.10.2021. год.
Ч О К А

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

“Службени лист општине Чока“ број 33.

страна 705.

21.10.2021. година

154.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др.
закон , 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Чока (,,Службени лист
општине Чока“ број 5/2021 - пречишћен текст)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 21.10.2021. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“
ЧОКА
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи План рада О.Ш. ,,Јован Поповић“ Чока за школску 2021/2022. годину.
II
Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 1 /2021 –V- XIII - 16.
Дана: 21.10.2021. год.
Ч О К А

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

155.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), и члана 40. став 1. тачка 52. Статута
општине Чока („Службени лист општине Чока“ , бр. 5/2021 – пречишћен текст )
Скупштинa општине Чока на својој седници одржаној дана 21.10.2021. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЦРВЕНОГ КРСТА ЧОКА ЗА 2022. ГОДИНУ
I.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада са финансијским планом Црвеног крста Чока за 2022.
годину.
II.
Овај Закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 1 /2021 -V – XIII - 17
Дана: 21.10.2021. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

Број
одлуке

САДРЖАЈ

Страна

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА

139.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И
УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЧОКА

689

140.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ПРИБАВЉАЊУ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЧОКА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА
ПИСМЕНИХ ПОНУДА

690

141.

ОДЛУКА О УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКТА У ЧОКИ , УЛИЦА ПОТИСКА БР 51.

695

142.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД У ПОВРЕМЕНОМ
РАДНОМ ТЕЛУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ЧОКА

696

143.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА
ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

697

144.

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2021. ГОДИНЕ ДО 30.09.2021.
ГОДИНЕ

699

145.

ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ГОДИНЕ
ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ

700

146.

ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈA O РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ,,РАДОСТ“ ЧОКА ЗА РАДНУ
2020/2021 ГОДИНУ

701

147.

ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧОКА

701

148.

ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ВАСПИТНО –
ОБРАЗОВНОГРАДА, ДНЕВНОГ СМЕШТАЈА, НЕГЕ И ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ
ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧОКА
ЗА РАДНУ 2021/2022 ГОДИНУ

702

149.

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ДР ТИХОМИР ОСТОЈИЋ“ ОСТОЈИЋЕВО ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021
ГОДИНУ

702

150.

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ДР ТИХОМИР ОСТОЈИЋ“ ОСТОЈИЋЕВО ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022
ГОДИНУ

703

151.

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕРВО МИХАЉ“ У ПАДЕЈУ ЗА
ШКОЛСКУ 2020/2021

703

152.

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАНА РАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „СЕРВО МИХАЉ“ У ПАДЕЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2021 /2022. ГОДИНУ

704

153.

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ЧОКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

704

154.

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ЧОКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

705

155.

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЦРВЕНОГ КРСТА ЧОКА ЗА 2022. ГОДИНУ

705

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

Моноки Елвира, Секретар Скупштине општине Чока

ИЗДАВАЧ:

Скупштина општине Чока

АДРЕСА ИЗДАВАЧА:

23320 Чока, Потиска бр. 20
Тел: 0230/471 –000, факс: 0230/471-175

Главни и одговорни уредник
Моноки Елвира , с.р.

