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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА 

144. 

На основу члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“  бр. 5/2021- 
пречишћени текст  )   
 Скупштина општине Чока на својој  седници одржаној дана  21.12.2022. године донела је 

П  Л  А  Н        Р  А  Д  А 
СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЧОКА  ЗА  2023. ГОДИНУ 

I 
При доношењу овог Плана рада Скупштине општине Чока за 2023. годину, полазило се од следећих чињеница: 
- да се рад Скупштине општине у текућој години усмери на основна питања друштвеног живота и рада грађана у
Општини Чока, у оквиру послова локалне самоуправе а која проистичу из одредаба Закона о локалној самоуправи,
осталих законских прописа и Статута  општине Чока;
- да кроз своје активности Скупштина општине најнепосредније остварује уставне и законске норме о локалној
самоуправи, са приоритетима на конкретном решавању актуелних питања из комуналне области и других области
од најнепосреднијег интереса за грађане општине;
- да се у рад Скупштине општине укључују и друга питања и материјали из којих произилази потреба да Скупштина
општине предузима конкретне мере и активности у остваривању актуелних задатака и потреба;
- да се активностима органа општине - Скупштине општине, Општинског већа, Председника општине,  Општинске
управе обезбеди спровођење Устава, закона, других прописа и општих аката, чије извршавање је поверено општини
као и извршавање прописа и општих аката општине.
 Сви појмови и термини који се користе у овом плану рада, а имају родно значење изражени у граматичком мушком
роду, подразумевају природни женски и мушки пол лица на које се односе.

II 
У 2023. години Скупштина општине Чока ће разматрати и одлучивати о следећим питањима: 

ПЕРИОД  ЈАНУАР - МАРТ  2023. ГОДИНЕ 
1) Извештај о  реализацији годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Чока за 2022. годину,
2) Извештај о реализацији годишњег програма пословања „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2022.
годину,
3) Извештај о раду Општинског већа општине Чока,
4) Извештај о раду Општинске управе општине Чока,
5) Извештај о раду Културно - образовног Центра  „ЧОКА“  Чока за 2022. годину,
6) Извештај о раду Центра за социјални рад општине Чока за 2022. годину,
7) План јавног здравља општине Чока за период 2021-2026 године,
8) Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине Чока.
9) Развојни план Предшколске установе „Радост“ из Чоке.

ПЕРИОД  АПРИЛ - ЈУН  2023. ГОДИНЕ 
1) Одлука о завршном рачуну општине Чока за 2022. годину (до 15. јула 2023. године),
2) Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
„Регионалне депоније“ доо Суботица за период од 01.01.2023. до 30.03.2023. године,
3) Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног
Комуналног предузећа Чока за период од 01.01.2023. до 30.03.2023. године,
4) Извештај о раду Општинског већа општине Чока за период од 01.01.2023. до 30.03.2023. године.

 ПЕРИОД  ЈУЛИ - СЕПТЕМБАР  2023. ГОДИНЕ 
1) Извештај о извршењу буџета општине Чока за период  јануар – јун 2023. године,
2) Извештај о раду Општинског већа општине Чока за период од 01.04.2023. до 30.06.2023. године,
3) Програм рада Културно - образовног Центра „ЧОКА“ Чокa за 2024. годину са Финансијским планом,
4) Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
„Регионалне депоније“ доо Суботица за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године,



5) Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног
Комуналног Предузећа Чока за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године,
6) Извештај о реализацији годишњег програма рада Предшколске установе ,,Радост“ из Чоке за школску
2022/2023. годину,
7) Годишњи план васпитно-образовног рада, дневног смештаја, неге и друштвене исхране деце предшколског
узраста Предшколске установе „Радост“ из Чоке за школску 2023/2024. годину,
8) Предшколски програм Предшколске установе „Радост“ из Чоке.

ПЕРИОД  ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР  2023. ГОДИНЕ 
1) Извештај о извршењу буџета општине Чока за период јануар – септембар 2023. године,
2) Извештај о раду Општинског већа општине Чока за период од 01.07.2023. до 30.09.2023. године

3) Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза
на имовину за 2024. годину на територији општине Чока; (до 30.11.2023. године),
4) Одлука о висини пореске стопе пoреза на имовину на права на непокретностима на територији општине
Чока; (до 30.11.2023. године),
5) Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину (до 30.11.2023. године),
6) Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
„Регионалне депоније“ доо Суботица за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године,
7) Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
„Регионалне депоније“ доо Суботица за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године,
8) Именовање Општинског савета родитеља Општине Чока за школску 2023/2024. годину,
9) Извештаја о раду Основне школе ,,Јован Поповић“  Чока за школску 2022/2023. годину и Програм рада за
школску 2023/2024. годину,
10) Извештај о раду  Основне школе ,,Серво Михаљ“ Падеј за школску 2022/2023. годину и Програм рада за
школску 2023/2024. годину,
11) Извештај о раду  Основне школе ,,Др. Тихомир Остојић“ из Остојићева за школску 2022/2023. годину и
Програм рада за школску 2023/2024. годину,
12) Програм пословања Јавног комуналног предузећа Чока за 2024. годину са финансијским планом,
13) Програм пословања „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2024. годину,
14) План рада са финансијским планом Центра за социјални рад општине Чока за 2024. годину,
15) Одлука о буџету општине Чока за 2024. годину ( до 20.12.2023. године),
16) Кадровски план Општинске управе општине Чока за 2024. годину,
17) Одлука о ангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине Чока за 2023. годину.

III 
План рада СО Чока представља оквир за рад Скупштине у току 2023. године. 
 Поред наведених  разматраће се и друга питања  по потреби, као што су: 
● Давање сагласности на Статуте односно измене и допуне статута месних заједница, установа, јавних служби
и јавних предузећа и других организација чији је оснивач Општина Чока.
● Предлози одлука из области локалних јавних прихода.
● Предлози решења о именовању директора и органа јавног предузећа и јавних установа, чији је оснивач
општина.
● Предлози решења о именовању школских одбора у средњој и основним школама на територији општине
Чока.
● Предлози решења из имовинско – правних  области.
● Предлози планова регулације.
● Предлози аката ради усклађивања са новодонетом законском регулативом.
● Анализе, извештаји и информације по захтевима одборника и сталних радних тела Скупштине општине
Чока.

IV 
О извршењу Плана рада Скупштине општине Чока  стараће се председник Скупштине општине, секретар 
Скупштине општине, Општинско веће oпштине, Председник општине, Начелник Општинске управе и руководиоци 
организационих јединица Општинске управе општине задужених за обраду појединих питања из овог Плана рада. 
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V 
План рада Скупштине општине  Чока за 2023. годину ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
О П Ш Т И Н А    Ч О К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА     
Број: 016 - 1 / 2022 - V - XXV - 01 
Дана: 21.12.2022. године   Председник Скупштине општине Чока 
Ч О К А        Олај Тибор, с.р. 

145. 

На  основу  члана  77.  став  3.  Закона  о  запосленима  у  аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 17. Статута 
општине Чока (“Службени лист општине Чока, бр. 5/2021-пречишћен текст), Скупштина општине Чока, на седници 
одржаној дана 21.12.2022. године усваја следећи 

             KAДРОВСКИ ПЛАН 
         ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕЧОКА ЗА 2023. ГОДИНУ  

I Постојећи број службеника и намештеника на дан 12. децембра 2022. године 

- по радним местима

Радна места службеника Број 
извршилаца 

Начелник Општинске управе 1 
Заменик начелника Општинске управе 1 
Шеф одељења за инспекцијске послове и комунални инспектор 1 
Грађевински инспектор 1 
Инспектор за заштиту животне средине, послови заштите од пожара 1 

Шеф одељења за општу управу и друштвене делатности 1 
Послови у услужном центру 1 
Послови поштанског саобраћаја у уговорној пошти у Јазову 1 
Матичар за матично подручје Чока и вођење бирачког списка 1 
Заменик матичара за матично подручје Чока 3 
Послови борачко инвалидске заштите и послови друштвене бриге о деци 1 

Послови додатка на децу 1 
Послови одбране и послови у вези ванредних ситуација 1 
Послови кадровске евиденције и радних односа запослених 1 
Шеф одељења за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске 
послове, за спровођење обједињене процедуре и стамбено-комуналне 
послове 

1 

Послови грађевинарства, обједињене процедуре и регистратор регистра 
обједињених процедура 

1 
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Послови грађевинарства, урбанизма, обједињене процедуре, енергетске 
ефикасности 

1 

Послови имовинско правне природе 1 

Послови комунално-стамбене делатности 1 

 Шеф одељења за финансије 1 
Послови јавних прихода и расхода 2 
Службеник за послове јавних набавки 1 
  Шеф рачуноводства 1 
Послови обрачуна и благајне 1 
Инспектор канцеларијске контроле 1 
Референт аналитичко оперативних послова 1 
Интерни ревизор 1 
Послови превођења за српски и мађарски језик 1 
Правно технички послови у кабинету Председника општине и послови 
Општинског већа 

1 

Радна места намештеника Број 
извршилаца 

Возач моторног возила 1 

Послови у чајној кухињи – кафе куварица 1 

- по звањима

Звања службеника и намештеника Број 
извршилаца 

Начелник Општинске управе – положај у првој групи 1 
Заменик начелника Општинске управе – положај у другој групи 1 
Самостални саветник 5 
Саветник 14 
Млађи саветник 3 
Виши референт 8 
Намештеник 2 
Укупно 34 

Број запослених у Општинској управи обухвата запослене на неодређено време, одређено време због 
повећаног обима посла и службенике на положају. 

Радни однос на одређено време у кабинету председника општине 

Радна места Број 
извршилаца 

Помоћник председника општине за област економски развој, привреда и 
пољопривреда 

1 

Секретар кабинета 1 
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II Планирани број запослених за 2023. годину 

Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2023. години за коју се доноси 
Кадровски план 

Звања службеника и намештеника Број 
извршилаца 

Положај у првој групи 1 
Положај у другој групи 1 
Самостални саветник 5 
Саветник 14 
Млађи саветник 3 
Виши референт 8 
Намештеник 2 
Укупно 34 

Радни однос на одређено време у кабинету председника општине Број 
извршилаца 

Помоћник председника општине за област економски развој, привреда и 
пољопривреда 

1 

Секретар кабинета 1 

 Током 2023. године планира се запошљавање пет лица на неодређено време због потреба организације рада 
Општинске управе, с обзиром да поједина Правилником о систематизацији послова предвиђена радна места 
нису попуњена, од тога три запослена са високом стручном спремом и два запослена са средњом стручном 
спремом. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 21/2016, 
113/2017, 95/2018 и 113/2017-др.закон) предвиђа да је доношење кадровског плана основ за доношење правилника 
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. Доношењем кадровског плана и акта о систематизацији 
радних места стварају се предуслови за попуњавање радних места у ЈЛС. 
 Члан 76. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 
21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др.закон) прописује да се Кадровски план састоји од приказа броја запослених 
према радним местима и звањима, броја запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 
години за коју се доноси Кадровски план, број приправника чији се пријем планира и број запослених чији се пријем 
у радни однос на одређено време планира у кабинету изабраног лица у органу аутономне покрајине као и у кабинету 
градоначелника, председника општине, односно председника градске општине или због повећања обима посла.  
 На основу Кадровског плана доноси се правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, односно 
измене и допуне правилника. 
 Члан 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 
21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др.закон) прописује да се нацрт кадровског плана  припрема у складу са 
буџетским календаром, истовремено са нацртом буџета  аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом (став 1) и да кадровски план у јединици 
локалне самоуправе усваја скупштина града, општине, односно градске општине истовремено са одлуком о буџету 
јединице локалне самоуправе,  односно градске општине (став 3). 
 Овај кадровски план је усаглашен са средствима обезбеђеним Буџетом општине Чока за 2023. годину. 
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Члан 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 
21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др.закон) прописује да се измена кадровског плана може вршити у случају 
измене одлуке о буџету. 
 У складу са буџетским календаром утврђеним Законом о буџетском систему Општинско веће општине Чока је 
утврдило предлог Кадровског плана Општинске управе општине Чока за 2023. годину и доставља га Скупштини 
општинe Чока на разматрање и усвајање. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЧОКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА 
Број:  016-1/2022-V-XXV-02                    Председник Скупштине општине Чока 
Датум: 21.12.2022. године                Олај Тибор,с.р. 
Ч О К А   

146. 
На основу члана 26. става 1. тачке 3. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016, 104/2016 ), члана 32. став 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 40. Статута општине Чока („Службени лист 
општине Чока“, бр. 5/2021-пречишћен текст), а у складу са издатим Мишљењем Комисије за ЈПП и концесије 
образоване од стране Владе РС од дана 25.11.2022.године под бројем 42/2022, Скупштина општине Чока на седници 
одржаној дана 21.12.2022. године доноси 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ЈАВНОГ ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА 

ЗАМЕНУ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА  
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ И УСВАЈА СЕ – Предлог пројекта јавног приватног партнерства за замену 
реконструкцију и одржавање дела система јавног осветљења на територији општине Чока, за који је добијено 
позитивно мишљење Комисије за ЈПП Републике Србије подбр. 42/2022 од 25.11.2022. године, а који чини 
саставни део ове одлуке. 

Члан 2. 
Ова одлука се објављује у "Службеном листу општине Чока", а ступа на снагу 

даном доношења. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
О П Ш Т И Н А      Ч О К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА Председник  Скупштине општине  Чока 
Број: 016 - 1/ 2022 - V - XXV - 03             Олај Тибор, с.р. 
Дана: 21.12.2022. године 
Ч О К А 
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PETTYöJU1KA CP511JA 
BJIA,ZJ;A 

KüMl1CHja 3a jaBHO-np11BaTHO 
napTHepcrno 
öpoj: 42/2022 

25. HOBeM6ap 2022. f0,D,11He
ö c o rpa ,n, 

,�Al'IH,I ': /l1l�i f' fi(� '
1•·11: �� •!�!{� -Ol!WTlflfA , Ili

ÁH 1 , í · . ., '' •"'Gl.Z6AUS 

Ha 0CH0BY '!JlaHa 68. CTaB 1. Ta'!Ka 3), a y Be311 ca '!JlaH0M 27. CTaB 3. 3aKOHa 0 jaBHO

np11BaTH0M napTHepcrny 11 KOHI.�ernjaMa (,,C11y)l(6eH11 rnacHHK Peny61111Ke Cp611je", 6poj 88/11, 

15/16, 104/16), KoM11c11ja 3a jaBHO np11BaTH0 napTHepCTB0 ,n,aje c11e,n,ene 

MIBlIJbEI-bE 

1. Ha TTpe,n,11or npojeKTa jasHo-np11saTHor napTHepcrna no,n,HeTOr o,n, cTpaHe onwT11He

qOKa y CKJJa,n,y ca '!JlaH0M 27. CTaB 3. 3aKOHa 0 jaBHO-np11BaTHOM napTHepcrny 11 KOHL(ec11jaMa, 

Koj11M ce npe,n,11a)l(e 3aMeHa, pau.110Ha11113au_11ja 11 o,n,p)l(aBa!-he ,n,e11a c11cTeMa jasHor ocseTJbett,a 

np11MeH0M Mepa ywTe,n,e eHeprnje Ha Tep11Top11j11 00WTHHe qOKa, no M0,D,eJly jaBHO-np11BaTHOf 

napTHepcrna 6e3 eneMeHaTa KOHu_ec11je, KoM11c11ja 3a jaBHO-np11BaTHO napTHepCTB0 (y ,D,a.JbeM 

TeKCTy: KoM11c11ja) je M11WJbel-ha ,n,a ce npe,n,MeTHl1 npojeKaT MO)l<e peaJ11130BaTl1 y <püpM11 jaBHO

npHBa-rnor napTHepcrna. 

2. ,n:asatt,e Ml1WJbe!-ha 113 Ta'-IKe 1. O,D, CTpaHe KoM11c11je He no,D,pa3yMeBa 0,ll,fOB0pH0CT

KoM11c11je 3a npou_eHy 11cn11aT11socT11 npe,n,J10)l(eHor npasHor noc11a, 3a Jl.a.JbY pea11113au_11jy 

TTpe,D,11ora npojeKTa, Kao H11 3a eseHTya11He cnopose 11 wTeTHe noc11e,D,11u_e Koje HacTaHy 113 Te 

pea11113au_11je, 3a Koje je yseK o,n,rosopHo jasHo Te110 Koje je jaBHl1 napTHep y jaBHOM yrosopy, y 

CKJla,n,y ca 3aK0H0M. 

3. KoM11c11ja K0HCTaTyje ,D,a je jaBHO TeJl0 y o6aBe311 )],a y ,ll,a.JbeM nocTynKy ,ll,0,ll,eJbl1BaH,a

jaBHor yrosopa He o,D,cTyn11 0,ll, yc110Ba 11 p11311Ka npe,n,B11ljeH11x TTpe,D,11oroM npojeKTa 113 Ta'!Ke 1.

0B0r M11WJbe!-ha. 

4. TTpe,D,MeTHO Ml1WJbe!-he ,D,aTo je 11cKJby'!11B0 Ha 0CH0BY no,D,aTaKa 11 aHa11113a

,ll,0CTaBJbem,x 0,ll, CTpaHe fl0,ll,H0Cl10L(a TTpe,D,JlOra npojeKTa 113 Ta'!Ke 1. 0B0f Ml1WJbe!-ha. 

5. ÜBO Ml1WJbeH,e ce o6jaBJbyje Ha 11HTepHeT CTpaHl1L(l1 KoM11c11je.

OöPA3J10)KEI-bE 

OnwrnHa qOKa je y CKJJa,D,y ca '!JlaH0M 27. CTaB 3. 3aKOHa 0 jaBHO-np11BaTHOM 

napTHepcrny 11 1<0Hu_ec11jaMa (y ,D,a.JbeM Te1<cTy: 3a1<0H), ,n,aHa 09. HOBeM6pa 2022. ro,D,11He 

no,D,He11a TTpe,D,11or npojeKTa jaBHo-np11BaTHor napTHepcrna pa,D,11 ,D,asa!-ha Ml1WJbett,a 11 ou_ette ,D,a 

ce npe,D,MeTHl1 npojeKaT M0)l(e pea111130BaT11 y cpopM11 jasHo-np11BaTHOr napTHepcrna. KoM11c11ja 

je npe,D,MeTHH TTpe,D,11or npojeKTa pa3MaTpa11a Ha ce,D,HHI.J.11 O,ll,)))I<aHoj 21. HOBeM6pa 2022. roJI,11He 
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11 K0HCTaT0BaJia )],a ce npeJJ,MeTHl1 npojeKaT M0)Ke peaJil13088Tl1 y y <püpM11 jaBHO-np1188THOr 
naprnepcrna. 

KoM11rnja je y npeTXOJJ.HOj aHan11311 yrnpJJ,11na JJ,a je OoJJ,Hoc11nau. OpeJJ,nora npojeKTa 

jaBHO-np1188THOr napTHepcrna jaBHO TeJI0 y CKJiaJJ,y ca YJI8H0M 4. CTaB 1. TaY. 7) 11 8) 3aKOHa, Te 
JJ,a MmKe 611T11 IlpeJJ,naraY npojeKTa jasHo-np11saTHOr napTHepcrna 113 YJiaHa 26. 

113 )],0CTaBJbeHor flpeJJ,JIOra npojeKTa jaBHO-np11BaTHOr napTHepcrna, KoM11c11ja je 
3aKJbyY11na JJ,a flpeJJ,nor npojeKTa caJJ.p)K11 cse eneMeHTe y cKJiaJJ,y ca YJiaH0M 27. crns 1. 3aKoHa 
11 T0: 
1) npc)..l,MCT 11pc)..l,Jto)KcHor JITIT, Ha:maKy reorpacpcKor noJJ.pyyja Ha Kojervr 611 ce o6asJbana
JJ,eJiaTH0CT JITTI 11 U.11JbeBl1 y 0KB11py jaBHl1X 38)],8TaKa Koje Tpe6a 0CTB8p11Tl1 npojeKTOM;
2) n0CJI0BHl1 nJiaH, yKJbyYyjyn11 ycnose mrr, npou.eHy Tp0WK0Ba 11 8H8Jll13Y JJ,0611jeHe

speJJ,H0CTH y 0)],H0CY Ha YJI0)KeHa cpeJJ,CTBa (value-for-money, y CKJiaJJ,y ca MeTO)],OJIOrnjoM Kojy
)],0H0CH KOMl1C11ja 38 Jllll), cneu.11<pl1K8U.l1je 0 <pl1H8HCl1jCKoj np11XB8TJbl1B0CTH filll 38 jaBHO
Teno, cneu.11cp11Kau.11je y norneJJ,y cp11Hattc11pafha npojeKTa (113 6yI,JeTa, cp11Hattc11pafhe 0JJ. cTpatte
MeljyttapOJJ.Hl1X <pl1H8HCl1jCK11X HHCTHTyu.11ja, np1188TH0 <pl1H8HCHpafhe 11 u.eHa <pl1H8HC11pafha) 11

pacnoJI0)Kl1B0CT cpeJJ,crnsa, nnatt11patty pacnoJJ,eny p11311Ka;

3) 8H8Jll13Y eK0H0MCKe ecp11K8CHOCTl1 npeJJ,JI0)KeHor npojeKTa;

3a) <pHHattc11jcKe ecpeKTe npe,uJI0)KeHor npojeKTa Ha 6yI,JeT Peny6n11Ke Cp611je, 0JJ.H0CH0
6yI,JeT ayT0H0MHe n0Kpaj11He 11 6yI,JeT je,Ul1H11U.e JI0KaJIHe caMoynpase TOKOM )Kl180TH0r BeKa
Tpajafha npojeKrn;
4) spcTe 11 113Hoce cpe,ucrnsa o6e36eljefha Koje Tpe6a ,ua o6e36e,ue naprnep11 y npojeKTy;

5) KparnK nperne,u ycnosa, 3axTesa 11 HaY11Ha 06e36eljefha HH<ppacTpyKType 11 ycnyra
KüpHCHHU.11Ma 0,U CTpaHe np11BaTH0f napTHepa, Kao WT0 je npojeKTHH KB8Jll1TeT, cneu.11cp11Kau.11je
pe3yJITaTa 38 ycnyre HJIH H11B0 u.eHa, H CJI.;
6) 11HcpüpMau.11je o nocTynKy JJ,o,uene, noce6Ho o Kp11Tep11jyM11Ma 1136opa 11 JJ.0JJ,ene,
oJJ,a6paHH nocTynaK ,uo,uene, nperne,u ca,up)KHHe jasttor yrosopa y CKJiaJJ.y ca t.JJiaHoM 46. osor
38K0Ha;

7) 38XTeBl1 y o6JiaCTl1 38WTl1Te )Kl180THe cpe,u11He, y norneJJ,y ycnosa paJJ,a, 6e36eJJ,HOCTl1 11
38WTHTe 3,upasJba 11 c11rypH0CTH 3anocnett11x Koje attra)Kyje np11BaTHH napTttep;
8) nnaH11patta ,u11ttaM11Ka pa3soja npojeKTa, o,u nocTynKa JJ.0JJ,eJie cse ,n:o noYeTKa npy)Kafha
ycJiyre 11n11 nywrnfha y pa,n: o6jeKarn 11JI11 ,upyre 11ttcppacTPyKType;
9) npojeKTHH THM jaBHOr TeJia KOjl1 ne nparnrn u.eo npojeKaT H o6aBJb8TH <pyHKU.11jy
K0HKypcHe KOMl1CHje Koja BpWH o,n:a611p noHyljaYa, 0,UH0CH0 eK0H0MCKl1 HajnoBOJbHl1je noHyJJ,e,
yKJbyYyjynH CTT0JbHe caseTH11Ke.

Y CKJia,uy ca HH<püpMau.11jaMa H n0)],8U.11M8 ,U0CTaBJbeHl1M 0)], CTpaHe jaBHOr TeJia, Kao 11 y 
CKJia)],y ca CBHM 113HeTHM, KüMHCHja je )],aJia Ml1WJbefhe KaK� j_e __ H���,ueH0.

)],OCT3B11Tl1: 

- JaBHOM Teny 

- ApX11B11 

I „ 

':__,i '- IlPE:)l:CE,ll.HHK KOMMCMJE 
...... 

'� �

:�-� �� 4-p�� H CreBaHOBllli 
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147. 
На основу члана 115. став 2., члана 116. став 5.  Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број, 88/2017, 28/2018 – др закон, 10/2019 , 6/2020 и 129/2021), као и члана 40. став 1. тачка 
13. Статута општине Чока  („Службени лист општине Чока“, бр. 5/2021 – пречишћен текст)

Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 21.12.2022. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“  ИЗ 

ЧОКЕ 

I. 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе „Јован Поповић“ из Чоке, и то: 

1. Ивана Попов из Санада  – из реда запослених
2. Невенка Вуловић из Чоке – из реда запослених
3. Катица Гал из Чоке - из реда запослених
4. Дејан Сретеновић из Чоке – из реда родитеља
5. Бенита Чизмадиа Берак из Чоке - из реда родитеља
6. Енике Јосиповић из Санада - из реда родитеља
7. Мирјана Крсмановић из Чоке – представник локалне самоуправе
8. Томас Берта из Чоке - представник локалне самоуправе
9. Ружица Стојановић из Санада - представник локалне самоуправе

II. 
Горе наведеним члановима Школског одбора  мандат престаје закључно са даном 30.12.2022. године. 

III. 
Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење решења је члан 115. став 2. и члан 116. став 5. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 28/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021, у 
даљем тексту: Закон), као и члан 40. став 1. тачка 13. Статута општине Чока  („Службени лист општине Чока“, бр. 
5/2021 – пречишћен текст). 

Чланом 115.  став 2. Закона је прописано да орган управљања у школи је школски одбор, док чланом 116. 
став 5. Закона је предвиђено да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе.  Чланом 40. став 1. тачка 13. Статута општине Чока  („Службени лист општине Чока“, бр. 
5/2021 – пречишћен текст), прописано је да Скупштина општине именује и разрешава управни одбор, надзорни 
одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу 
са законом. 

Чланови Школског одбора Основне школе „Јован Поповић“ из Чоке су именовани решењем  Скупштине 
општине Чока број  016-1/2018-V-XXIX  од 21.12.2018. године („Службени лист општине Чока”, број 25/2018) на 
мандатни период од четири године. Решењем  Скупштине општине Чока број  016-3/2020 -V-III од 11.09.2020. 
године  („Службени лист општине Чока”, број 5/2019) разрешен је један члан Школског одбора из реда запослених, 
пре истека мандата, али истовремено истим Решењем  Скупштине општине Чока именован је један члан из реда 
запослених до истека мандата осталим члановима Школског одбора. Имајући у виду да члановима Школског 
одбора Основне школе „Јован Поповић“  из Чоке истиче мандат дана 30.12.2022. године, разрешавају се чланства 
Школског одбора даном истека мандата.  

Сагласно горе 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 
О П Ш Т И Н А     Ч О К А  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  
Број: 016 – 1 / 2022 –V- XXV - 04 
Дана: 21.12.2022. год.           Председник Скупштине општине Чока 
Ч   О  К   А             Олај Тибор, с.р.  
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148. 
На основу члана 115. став 2., члана 116.  Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, број, 88/2017, 28/2018 – др закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), као и члана 40. став 1. тачка 13. Статута 
општине Чока  („Службени лист општине Чока“, бр. 5/2021 – пречишћен текст) 

Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 21.12.2022. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“  ИЗ 

ЧОКЕ 

I. 
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе „Јован Поповић“ из Чоке, и то: 

1. Ивана Попов из Санада  – из реда запослених
2. Невенка Вуловић из Чоке – из реда запослених
3. Катица Гал из Чоке - из реда запослених
4. Александар Муиџа из Чоке – из реда родитеља
5. Бенита Чизмадиа Берак из Чоке - из реда родитеља
6. Енике Јосиповић из Санада - из реда родитеља
7. Мирјана Крсмановић из Чоке – представник локалне самоуправе
8. Ружица Стојановић из Санада - представник локалне самоуправе
9. Ђурђина Грбин из Остојићева - представник локалне самоуправе

              II. 
Мандат  изабраним члановима  Школског одбора траје четири године, почев од 30. децембра 2022. године. 

III. 
Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење решења је члан 115. став 2. и члан 116. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 28/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020, у даљем тексту: Закон), као 
и члан 40. став 1. тачка 13. Статута општине Чока  („Службени лист општине Чока“, бр. 5/2021 – пречишћен текст). 

Чланом 115. став 2. Закона је прописано да орган управљања у школи је школски одбор. Чланом 116. Закона 
је утврђено да орган управљања има девет чланова укључујући и председника. Орган управљања чине по три 
представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника 
на предлог јединице локалне самоуправе. Чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе. Чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно-образовно, 
односно наставничко веће, за школу са домом - наставничко и педагошко веће, на заједничкој седници, а из реда 
родитеља - савет родитеља, тајним изјашњавањем. У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику 
националне мањине чланови органа управљања - представници јединице локалне самоуправе именују се уз 
прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне мањине. 

Основна школа „Јован Поповић“ из Чоке обратила се Скупштини општине Чока са захтевом за разрешење 
чланова Школског одбора истеком мандата дана 30.12.2022. године и истовремено је дала предлог за именовање 
чланова Школског одбора ОШ „Јован Поповић“ из Чоке, и то: Ивану Попов из Санада, Невенку Вуловић из Чоке 
и Катицу Гал из Чоке за члана Школског одбора из реда запослених, а Савет родитеља ОШ „Јован Поповић“ из 
Чоке  предложио је Александра Муиџу из Чоке, Бениту Чизмадиа Берак из Чоке и Енике Јосиповић из Санада за 
члана Школског одбора из реда родитеља. Уз предлог су приложени следећи документи: Извод из записника са 
седнице Наставничког већа ОШ “Јован Поповић” из Чоке бр. 01-11/38 од 21.09.2022. године, Записник о 
утврђивању резултата гласања за избор чланова Школског одбора из редова запослених у Школи број 01-11/37 од 
14.09.2022. године, Извод из записника са седнице Савета родитеља ОШ “Јован Поповић” Чока бр. 01-20/8 од 
22.09.2022. године, Записник о утврђивању резултата гласања за избор чланова Школског одбора из редова 
родитеља број 01-20/7 од 13.09.2022. године,  са циљем доказивања да су предлози овлшћених предлагача за члана 
Школског одбора из реда запослених и родитеља дати у складу са законом. 
За чланове Школског одбора ОШ “Јован Поповић” из Чоке од стране јединице локалне самоуправе предложени су: 
Мирјана Крсмановић из Чоке, Ружица Стојановић из Санада и Ђурђина Грбин из Остојићева. 
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Чланом 40. став 1. тачка 13. Статута општине Чока  („Службени лист општине Чока“, бр. 5/2021 – 
пречишћен текст), прописано је да Скупштина општине именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и 
директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом. 

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 
О П Ш Т И Н А     Ч О К А  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  
Број: 016 – 1 / 2022 – V - XXV - 05  
Дана: 21.12.2022. год.                 Председник Скупштине општине Чока 
Ч   О  К   А             Олај Тибор, с.р.  

149. 

На основу члана 115. став 2., члана 116. и члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања 
(,,Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 13. 
Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“,  број 5/2021 – пречишћен текст) 

Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 21.12.2020. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА OСНОВНЕ ШКОЛЕ  „ДР 

ТИХОМИР ОСТОЈИЋ“ ИЗ ОСТОЈИЋЕВА 

I. 
РАЗРЕШАВА СЕ  један члан Школског одбора ОШ „Др Тихомир Остојић“ из Остојићева, пре истека 

мандата, на лични захтев, и то: 
1. Тамара Ардала из Остојићева – представник локалне самоуправе.

II. 
ИМЕНУЈЕ СЕ један члан Школског одбора ОШ „Др Тихомир Остојић“ из Остојићева, до истека мандата 

осталим члановима Школског одбора, тј. до дана 24.04.2023. године, и то: 

1. Наташа Виловски из Остојићева – представник локалне самоуправе

III. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и обљављује се у ,,Службеном листу општине Чока“. 

Образложење: 

Правни основ за доношење решења је члан 115. став 2., члан 116. и члан 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 28/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021, у 
даљем тексту: Закон), као и члан 40. став 1. тачка 13. Статута општине Чока  („Службени лист општине Чока“, бр. 
5/2021 – пречишћен текст). 

Чланом 115.  став 2. Закона је прописано да орган управљања у школи је школски одбор, док чланом 116. 
Закона је предвиђено да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе. У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне мањине чланови органа 
управљања – представници локалне самоуправе именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног 
савета националне мањине. Чланом 117. Закона је предвиђено да Скупштина јединице локалне самоуправе  
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разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или орган управљања установе, на 
лични захтев члана.  
Изборни период новоименованог појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа управљања.  

Чланом 40. став 1. тачка 13. Статута општине Чока  („Службени лист општине Чока“, бр. 5/2021 – 
пречишћен текст), прописано је да Скупштина општине именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и 
директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом. 

Скупштина општине Чока је примила од Тамаре Ардале, члана Школског одбора ОШ „Др Тихомир 
Остојић“ из Остојићева, молбу у писменој форми, којом тражи своје разрешење са функције члана Школског 
одбора, пре истека мандата, из личних разлога. За новог члана Школског одбора ОШ „Др Тихомир Остојић“ из 
Остојићева од стране јединице локалне самоуправе предложена је Наташа Виловски из Остојићева. 

Сагласно горе 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 
О П Ш Т И Н А      Ч О К А  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  
Број: 016 - 1 / 2022 -V – XXV - 06 
Дана: 21.12.2022. године    Председник Скупштине општине Чока 
Ч О К А      Олај  Тибор, с.р. 

150. 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи  (,,Службени гласник РС“ број 129/2007,  83/2014 - др. 

закон , 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021),  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 21.12.2022. године донела је 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„СЕРВО МИХАЉ“ У ПАДЕЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  ГОДИНУ 

I 

УСВАЈА СЕ  Извештај о остваривању годишњег плана рада  Основне школе „Серво Михаљ“  у  Падеју за 
школску 2021/2022.  годину. 

II 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА 
О П Ш Т И Н А      Ч О К А  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  
Број: 016 – 1 / 2022 – V – XXV - 07   
Дана: 21.12.2022. год.        Председник Скупштине општине Чока 
Ч   О  К   А                    Олај Тибор, с.р. 

„Службени  лист општине Чока“  број 35.                    страна 1652.    21.12.2022.  година 



151. 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. 

закон , 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021),  члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Чока (,,Службени 
лист општине Чока“, број 5/2021 - прећишћен текст) 

Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана  21.12.2022. године донела је 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ГОДИШЊИ ПЛАНА РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  „СЕРВО МИХАЉ“ У 
ПАДЕЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2022 /2023. ГОДИНУ 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Основне школе ,,Серво Михаљ“ у Падеју  за школску 
2022/2023.  годину. 

II 

Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА   ЧОКА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  
Број: 016 – 1 / 2022 – V – XXV - 08  
Дана: 21.12.2022. год.         Председник Скупштине општине Чока 
ЧОКА            Олај Тибор, с.р. 

152. 

На основу члана 32.  став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 
101/16 - др. закон, 47/18 i 111/2021 - др. закон) 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  21.12.2022. године донела је 

З А К Љ У Ч А К 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМA РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ЗА ОПШТИНУ ЧОКА ЗА 2023. ГОДИНУ 

I. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом Центра за социјални рад за општину 
Чока за 2023. годину,  који је усвојен Одлуком Управног одбора Центра за социјални рад за општину Чока број 603-
2/2022 и 603-3/2022  на седници одржаној дана 06.12.2022. године. 

II. 
Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
О П Ш Т И Н А      Ч О К А  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  
Број: 016 - 1/ 2022 - V – XXV -  09 
Дана: 21.12.2022. године              Председник  Скупштине општине  Чока  
Ч О К А       Олај Тибор, с.р. 
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153. 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”  брoj 129/07,  83/14 - др. закон, 

101/16-др. закон, 47/18 и 111/2021 – др. закон), члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 15/16 и 88/2019 ) и члана 40. став 1. тачка 52. Статута општине Чока  („Службени лист општине Чока”, број 
5/2021 – пречишћен текст) 

Скупштинa општине Чока на својој седници одржаној дана  21.12.2022. године донела је 

З А К Љ У Ч А К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈAВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ЧОКА ЗА 2023. ГОДИНУ 

I. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛAСНОСТ  на  Програм  пословања Јавног Комуналног Предузећа Чока  за 2023. годину. 

II. 

Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Чока“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
О П Ш Т И Н А      Ч О К А  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  
Број: 016 – 1 / 2021 -V – XXV - 10 
Дана: 21.12.2022. године       Председник  Скупштине општине Чока 
Ч О К А Олај Тибор, с.р. 

154. 
Нa основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/2016 и 88/2019 ) и члана 40. став 1. тачка 52. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока”, 
број 5/2021 –пречишћен текст) 

 Скупштинa општине Чока на својој седници одржаној дана 21.12.2021. године донела је 

З А К Љ У Ч А К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ 

СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА  ЈAВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА ЗА 2023. ГОДИНУ 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛAСНОСТ на Посебан  Програм  о коришћењу средстава субвенција из буџета 
општине Чока  Јавног Комуналног  Предузећа Чока за 2023. годину.  

II 

Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
О П Ш Т И Н А   Ч О К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА 
Број: 016 - 1 / 2021 -V – XXV - 11 
Дана: 21.12.2021. године    Председник Скупштине општине Чока 
 Ч О К А     Олај Тибор, с.р. 

„Службени  лист општине Чока“  број 35.                    страна 1654.    21.12.2022.  година 



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, 47/2018 и 111/2021 – др. закон),  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  21.12.2022.  године донела је  

З А К Љ У Ч А К 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПЛАН И  ПРОГРАМ  РАДА  СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

ЦРВЕНОГ КРСТА ЧОКА ЗА 2023. ГОДИНУ  И ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА 
ЧОКА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ ЗА 2023. ГОДИНУ 

I. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада са финаснијским  планом  Црвеног крста Чока за 2023. 
годину и годишњег програма рада Црвеног крста Чока за пружање услуге помоћи у кући за 2023. годину. 

II. 

 Овај Закључак ће се  објавити у „Службеном листу општине Чока“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
О П Ш Т И Н А      Ч О К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА 
Број: 016 - 1 / 2022 -V – XXV - 12   
Дана: 21.12.2022. године Председник Скупштине општине Чока 
Ч О К А Олај Тибор, с.р. 

156. 
На основу члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Чока  („Службени лист општине Чока”, број 5/2021 

– пречишћен текст) и члана 60. став 2. Пословника Скупштине општине Чока („Службени лист општине Чока”,
број 7/2019),

Скупштинa општине Чока на својој седници одржаној дана  21.12.2022. године донела је 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

I. 

 УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Комисије за родну равноправност  за 2022. годину. 

II. 

Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Чока“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
О П Ш Т И Н А      Ч О К А  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  
Број: 016 – 1 / 2021 -V – XXV - 13 
Дана: 21.12.2022. године       Председник  Скупштине општине Чока 
Ч О К А Олај Тибор, с.р. 
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Главни и одговорни уредник 
    Елвира Моноки, с.р. 

„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 


	На основу члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“  бр. 5/2021- пречишћени текст  )
	Скупштина општине Чока на својој  седници одржаној дана  21.12.2022. године донела је
	П  Л  А  Н        Р  А  Д  А
	СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЧОКА  ЗА  2023. ГОДИНУ
	I
	При доношењу овог Плана рада Скупштине општине Чока за 2023. годину, полазило се од следећих чињеница:
	- да се рад Скупштине општине у текућој години усмери на основна питања друштвеног живота и рада грађана у Општини Чока, у оквиру послова локалне самоуправе а која проистичу из одредаба Закона о локалној самоуправи, осталих законских прописа и Статута...
	- да кроз своје активности Скупштина општине најнепосредније остварује уставне и законске норме о локалној самоуправи, са приоритетима на конкретном решавању актуелних питања из комуналне области и других области од најнепосреднијег интереса за грађан...
	- да се у рад Скупштине општине укључују и друга питања и материјали из којих произилази потреба да Скупштина општине предузима конкретне мере и активности у остваривању актуелних задатака и потреба;
	- да се активностима органа општине - Скупштине општине, Општинског већа, Председника општине,  Општинске управе обезбеди спровођење Устава, закона, других прописа и општих аката, чије извршавање је поверено општини као и извршавање прописа и општих а...
	Сви појмови и термини који се користе у овом плану рада, а имају родно значење изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни женски и мушки пол лица на које се односе.
	II
	У 2023. години Скупштина општине Чока ће разматрати и одлучивати о следећим питањима:
	ПЕРИОД  ЈАНУАР - МАРТ  2023. ГОДИНЕ
	1) Извештај о  реализацији годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Чока за 2022. годину,
	2) Извештај о реализацији годишњег програма пословања „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2022. годину,
	3) Извештај о раду Општинског већа општине Чока,
	4) Извештај о раду Општинске управе општине Чока,
	5) Извештај о раду Културно - образовног Центра  „ЧОКА“  Чока за 2022. годину,
	6) Извештај о раду Центра за социјални рад општине Чока за 2022. годину,
	7) План јавног здравља општине Чока за период 2021-2026 године,
	8) Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чока.
	9) Развојни план Предшколске установе „Радост“ из Чоке.
	ПЕРИОД  АПРИЛ - ЈУН  2023. ГОДИНЕ
	1) Одлука о завршном рачуну општине Чока за 2022. годину (до 15. јула 2023. године),
	2) Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања „Регионалне депоније“ доо Суботица за период од 01.01.2023. до 30.03.2023. године,
	3) Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног Комуналног предузећа Чока за период од 01.01.2023. до 30.03.2023. године,
	4) Извештај о раду Општинског већа општине Чока за период од 01.01.2023. до 30.03.2023. године.
	ПЕРИОД  ЈУЛИ - СЕПТЕМБАР  2023. ГОДИНЕ
	1) Извештај о извршењу буџета општине Чока за период  јануар – јун 2023. године,
	2) Извештај о раду Општинског већа општине Чока за период од 01.04.2023. до 30.06.2023. године,
	3) Програм рада Културно - образовног Центра „ЧОКА“ Чокa за 2024. годину са Финансијским планом,
	4) Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања „Регионалне депоније“ доо Суботица за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године,
	5) Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног Комуналног Предузећа Чока за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године,
	6) Извештај о реализацији годишњег програма рада Предшколске установе ,,Радост“ из Чоке за школску  2022/2023. годину,
	7) Годишњи план васпитно-образовног рада, дневног смештаја, неге и друштвене исхране деце предшколског узраста Предшколске установе „Радост“ из Чоке за школску 2023/2024. годину,
	8) Предшколски програм Предшколске установе „Радост“ из Чоке.
	ПЕРИОД  ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР  2023. ГОДИНЕ
	1) Извештај о извршењу буџета општине Чока за период јануар – септембар 2023. године,
	2) Извештај о раду Општинског већа општине Чока за период од 01.07.2023. до 30.09.2023. године
	3) Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији општине Чока; (до 30.11.2023. године),
	4) Одлука о висини пореске стопе пoреза на имовину на права на непокретностима на територији општине Чока; (до 30.11.2023. године),
	5) Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину (до 30.11.2023. године),
	6) Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања „Регионалне депоније“ доо Суботица за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године,
	7) Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања „Регионалне депоније“ доо Суботица за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године,
	8) Именовање Општинског савета родитеља Општине Чока за школску 2023/2024. годину,
	9) Извештаја о раду Основне школе ,,Јован Поповић“  Чока за школску 2022/2023. годину и Програм рада за школску 2023/2024. годину,
	10) Извештај о раду  Основне школе ,,Серво Михаљ“ Падеј за школску 2022/2023. годину и Програм рада за школску 2023/2024. годину,
	11) Извештај о раду  Основне школе ,,Др. Тихомир Остојић“ из Остојићева за школску 2022/2023. годину и Програм рада за школску 2023/2024. годину,
	12) Програм пословања Јавног комуналног предузећа Чока за 2024. годину са финансијским планом,
	13) Програм пословања „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2024. годину,
	14) План рада са финансијским планом Центра за социјални рад општине Чока за 2024. годину,
	15) Одлука о буџету општине Чока за 2024. годину ( до 20.12.2023. године),
	16) Кадровски план Општинске управе општине Чока за 2024. годину,
	17) Одлука о ангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине Чока за 2023. годину.
	III
	План рада СО Чока представља оквир за рад Скупштине у току 2023. године.
	Поред наведених  разматраће се и друга питања  по потреби, као што су:
	● Давање сагласности на Статуте односно измене и допуне статута месних заједница, установа, јавних служби и јавних предузећа и других организација чији је оснивач Општина Чока.
	● Предлози одлука из области локалних јавних прихода.
	● Предлози решења о именовању директора и органа јавног предузећа и јавних установа, чији је оснивач општина.
	● Предлози решења о именовању школских одбора у средњој и основним школама на територији општине Чока.
	● Предлози решења из имовинско – правних  области.
	● Предлози планова регулације.
	● Предлози аката ради усклађивања са новодонетом законском регулативом.
	● Анализе, извештаји и информације по захтевима одборника и сталних радних тела Скупштине општине Чока.
	IV
	О извршењу Плана рада Скупштине општине Чока  стараће се председник Скупштине општине, секретар Скупштине општине, Општинско веће oпштине, Председник општине, Начелник Општинске управе и руководиоци организационих јединица Општинске управе општине зад...
	V
	План рада Скупштине општине  Чока за 2023. годину ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“.
	РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
	О П Ш Т И Н А    Ч О К А
	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
	Број: 016 - 1 / 2022 - V - XXV - 01
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