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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
75.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др.закон,
101/2016 - др.закон и 47/2018), члана 65. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ бр.05/2021 –
пречишћени текст) и члана 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,
бр.62/2006, 65/2008 – др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др.закон), Општинско веће општине
Чока дана 14.05.2021.године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА
Члан 1.
Образује се Комисија за израду годишњег програма, заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини у општини Чока ( у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Комисију чини председник, заменик председника, два члана и секретар и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Данијела Малешев из Санада – председник Комисије, дипл.журналиста;
Арсен Грбин из Остојићева – заменик председника Комисије, ветеринарски техничар;
Илона Хирш из Чоке – члан, геодетски техничар;
Денис Радин из Остојићева – члан, струковни инжењер заштите животне средине;
Ева Шевењхази из Падеја – секретар Комисије, дипл.инж.технологије.
Члан 3.

Послове за потребе Комисије обавља – одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за
грађевинске послове за споровђење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности.
Члан 4.
Задатак Комисије је:
а)
да у сарадњи са надлежним одељењем за послове пољопривреде изради Предлог годишњег
програма у складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту, упутствима и
Инструкцијом Министарства пољопривреде и заштите животне средине о изради годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;
б)
да уз помоћ надлежног одељења за послове пољопривреде прибави мишљење Комисије за
давање мишљења, коју образује Председник општине а која у свом саставу има најмање половину чланова
физичких лица – пољопривреднике који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са
прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, као и дипломираног инжењера
пољопривреде на Предлог годишњег програма ( члан 60.став 3. Закона о пољопривредном земљишту);
в)
да уз помоћ надлежног одељења за послове пољопривреде прибави писану сагласност
Министарства пољопривреде и заштите животне средине на Предлог годишњег програма (члан 60. став 4.
Закона о пољопривредном земљишту);
г)
да преко надлежног одељења за послове пољопривреде достави Предлог годишњег програма
Општинском већу на разматрање и утврђивање и
д)
да преко надлежног одељења за послове пољопривреде достави Предлог годишњег програма
Скупштини општине на разматрање;
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ђ)
да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Чока;
е)
да распише јавни позив за доказивање права пречег закупа на пољопривредном земљишту у
државној својини на територији општине Чока;
ж)
да распише јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чока.
Члан 5.
Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за споровођење
обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности општине Чока обавља стручну обраду аката, других
материјала, организационе и административно техничке послове за потребе Комисије за израду годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Чока.
Члан 6.
Председнику, члановима и секретару Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта општине Чока за рад припада накнада у нето износу од 2.000,00
динара по одржаној седници са припадајућим законским обавезама и путним трошковима.
Члан 7.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објављује се у „Службеном листу општине Чока“.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење број: VI 016-2/2020-94/1 од
30.06.2020.године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: VI 016-2/2021-31/4
Дана: 14.05.2021.године
ЧОКА
Доставити:
1. Члановима Комисије;
2. Одељењу за финансије;
3. Одељењу за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за споровђење
обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности;
4. Службеном листу општине Чока;
5. Архиви.
Председница Општинског већа општине Чока
Ђембер Стана, с.р.
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76.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 18. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу
средстава из буџета општине Чока за редовне активности и програме удружења на територји општине Чока
(„Службени лист општине Чока, бр. 15/2018) и члана 65. Статута општине Чока („Сл. гласник општине Чока“
бр. 5/2021),
Oпштинско веће општине Чока на седници одржаној 14.05.2021. године, донело је
ОДЛУКУ
I
Даје се сагласност Председници општине Чока, Стани Ђембер, да донесе акт о прихватању
покровитељства пројекта УСР “Златица“ Чока за покровитељство за одржавање језера „Јамурина“ Чока, као
пројекта од посебног значaја за општину Чока, а на основу молбе упућене од стране истог удружења дана
26.04.2021. године.
II
Одлуку објавити у Службеном листу општине Чока.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА

Број: : VI 016-2/2021-31/8
Дана: 14.05.2021. године
ЧОКА
Доставити:
1.
2.
3.
4.

Председници општине,
Одељење за финансије,
Службени лист општине Чока,
Архива.

Председница Општинског већа општине Чока
Ђембер Стана, с.р.
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76.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ДОНОШЕЊЕ АКТА О ПРИХВАТАЊУ
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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.

