
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  ОПШТИНЕ  ЧОКА 

CSÓKA  KÖZSÉG  HIVATALOS  LAPJA 
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4. 
 На основу става 4. члана 92. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, 
број 54/09,73/10,101/10,101/11 и 93/12 ),  ) и члана 77. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ 
бр.3/11 Пречишћени текст),  
 Скупштина општине Чока, на седници одржаној  22.02.2013.године, донела је 

 

О Д Л У К У  
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА  

ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2012.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 За завршни рачун буџета општине Чока за 2012.годину ангажоваће се екстерни ревизор чији                      

ће извештај бити саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета општине Чока за 2012.годину, уколико 

Општина Чока није обухваћена Програмом ревизије Државне ревизорске интитуције за 2013. 

 

Члан 2. 

 Средства за извршење услуга ревизије завршног рачуна буџета општине Чока за 2012.годину 

обезбеђују се у буџету општине Чока за 2013.годину. 

 

Члан 3. 

 Одсек за финансије ће  спровести  процедуру прибављања најмање три понуде од овлашћених 

ревизорских кућа, које испуњавају услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане 

законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Одлуку о избору најповољније понуде доноси Општинско 

веће општине Чока, на основу Извештаја о избору најповољније понуде, који доноси Одсек за финансије. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Чока“, и ступа на  снагу осмог дана од дана 

објављивања,  и доставља се Државној ревизорској институцији. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                                    Председник  СО Чока 

О П Ш Т И Н А      Ч О К А               Марјанов Мирјана с.р.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  

Број:  016 - 1 /2013–05 -  VII.     

Дана:  22.02.2013. године 

Ч О К А  
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5. 
 На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, број 88/11), као и члана 77. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока,                                   
бр. 3/2011- Пречишћени текст), на седници Скупштине општине Чока, која је одржана дана   22.02.2013. године,у циљу 
усклађивања оснивачког акта са Законом о јавним предузећима, донет је: 
 

ОСНИВАЧКИ  АКТ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Усклађивање оснивачког акта 

Члан 1. 
 У циљу усклађивања оснивачког акта Јавног Комуналног Предузећа Чока, ставља се ван снаге Одлука о 

организовању Комуналног Друштвеног Предузећа “Чока” из Чоке као Јавног Предузећа (''Службени лист општине Чока”, 

бр. 8/1991, 3/2001, 8/2001, 4/2004, 7/2006 и 6/2011), којим је организовано као јавно предузеће за обављање комуналних 

делатности на територији општине Чока под називом Јавно Комунално Предузеће “Чока” Чока, уписано у регистар 

Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 32564/2005 од 16.05.2005. године, и доноси се нови оснивачки акт. 

Циљ оснивања јавног предузећа 
Члан 2. 

 Јавно Комунално Предузеће Чока (у даљем тексту: Јавно Предузеће) је основано ради обезбеђивања услова 
за снабдевање водом за пиће крајњих корисника, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 
управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и обављање погребних услуга, управљање пијацама, 
одржавање путева и улица, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, 
димничарске услуге, снабдевање природним гасом корисника, као и обављање других комуналних делатности и 
пружање услуга од општег интереса, код којих је општина Чока у обавези да створи услове за обезбеђење одговарајућег 
квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем. 

Предмет одлуке 
Члан 3. 

 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и Јавног 
Предузећа  у обављању делатности од општег интереса, а нарочито: 

- назив и седиште оснивача; 
- пословно име и седиште Јавног Предузећа; 
- претежна делатност Јавног Предузећа; 
- права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном Предузећу и Јавног Предузећа према оснивачу; 
- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика; 
- условима и начину задуживања Јавног Предузећа; 
- заступање Јавног Предузећа; 
- износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 
- органи Јавног Предузећа;  
- имовина која се не може отуђити; 

- располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног Предузећа               
у складу са законом; 

- заштита животне средине; 
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за која се оснива Јавно Предузеће. 

 
II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Оснивач јавног предузећа 
Члан 4. 

 Оснивач Јавног Предузећа је: 
 Општина Чока, улица Потиска број 20, матични број:  08381984. 
 Права оснивача остварује Скупштина општине Чока. 

Правни статус јавног предузећа 
Члан 5. 

 Јавно Предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. 
 Јавно Предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој 
рачун. 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 
Члан 6. 

 Јавно Предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе Јавног Предузећа, осим у случајевима прописаним законом. 

Заступање и представљање јавног предузећа 
Члан 7. 

 Јавно Предузеће заступа и представља директор. 
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III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
Пословно име јавног предузећа 

Члан 8. 
 Јавно Предузеће послује под следећим пословним именом:  
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧОКА. 
 Скраћено пословно име је: ЈКП ЧОКА.  
 Пословно име Јавног Предузећа на мађарском језику је:  
CSÓKA KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT. 
 Скраћено пословно име на мађарском језику је: CSÓKA KKV.   
 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног Предузећа, уз сагласност оснивача. 

Седиште јавног предузећа 
Члан 9. 

 Седиште Јавног Предузећа је у Чоки, улица Палих бораца  број 5. 
 О промени седишта Јавног Предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
Члан 10. 

 Јавно Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним 
писмом, и на мађарском језику, латиничном писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног Предузећа, и лист храста на средини. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног Предузећа  и место за датум и 
број. 
 Јавно Предузеће има свој знак који садржи назив и седиште Јавног Предузећа, а који ће бити дефинисан 
Статутом Јавног Предузећа. 

Упис јавног предузећа у регистар 
Члан 11. 

 Јавно Предузеће се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у 
регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са 
законом. 

Унутрашња организација јавног предузећа 
Члан 12. 

 Јавно Предузеће  послује као јединствена радна целина. 
 Актом директора Јавног Предузећа уређује се унутрашња организација и систематизација послова. 
 
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Претежна делатност 
Члан 13. 

 Претежна делатност Јавног Предузећа је: 
-     36.00  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

 Осим наведене претежне делатности, Јавно Предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су:  

 01.30    гајење садног материјала, 

 01.61    услужне делатности у гајењу усева и засада,  

 02.10    гајење шума и остале шумарске делатности, 

 02.20    сеча дрвећа, 

 25.11    производња металних конструкција и делова конструкција, 

 25.29    производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера, 

 25.62    машинска обрада метала, 

 35.22    дистрибуција гасовитих горива гасоводом, 

 35.23    трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже, 

 35.30    снабдевање паром и климатизација,  

 37.00    уклањање отпадних вода, 

 38.11    сакупљање отпада који није опасан,  

 38.21    третман и одлагање отпада који није опасан,  

 39.00    санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом, 

 42.21    изградња цевовода,  

 43.11    рушење објеката,  

 43.12    припрема градилишта,  

 43.21    постављање електричних инсталација, 

 43.22    постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, 

 43.29   остали инсталациони радови у грађевинарству, 
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 43.31   малтерисање, 

 43.32   уградња столарије, 

 43.33   постављање подних и зидних облога, 

 43.34   бојење и застакљивање, 

 43.39   остали завршни радови, 

 43.91   кровни радови и остали непоменути специфични грађевински радови,  

 45.20   одржавање и поправка моторних возила, 

 46.22   трговина на велико цвећем и садницама, 

 46.71   трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима, 

 46.73   трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом,  

 46.74   трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима опремом и прибором  

           за грејање, 

 46.77   трговина на велико отпацима и остацима, 

 46.90   неспецијализована  трговина на велико,         

 47.51   трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама, 

 47.76   трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним 

       љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама, 

 49.41   друмски превоз терета, 

 49.50   цевоводни транспорт, 

 52.24   манипулација теретом, 

 68.10   куповина и продаја властитих некретнина, 

 68.20  изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима, 

 68.32   управљање некретнинама за накнаду, 

 69.20   рачуноводствени књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање, 

 73.20   испитивање тржишта и испитивање јавног мњења, 

 80.30   истражне делатности, 

 81.10   услуге одржавања објеката, 

 81.21   услуге редовног чишћења зграда, 

 81.22   услуге осталог чишћења зграда и опреме, 

 81.29   услуге осталог чишћења, 

 81.30   услуге уређења и одржавања околине,  

 96.03   погребне и сродне делатности. 
 Јавно Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне 
делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 
 О промени делатности Јавног Предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне 
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 
Члан 14. 

 Јавно Предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да су испуњени 
услови за обављање те делатности у погледу: 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 

4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 

ње зависних друштава 
Члан 15. 

 Јавно Предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана  14. ове Одлуке, 
у складу са Законом о привредним друштвима. 
 Јавно Предузеће према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и одговорности 
које има општина Чока, као оснивач према Јавном Предузећу.   
 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине Чока. 
 

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
Основни капитал 

Члан 16. 
 Основни капитал Јавног Предузећа износи 58.187.514,33 динара (словима: 
педесетосаммилионастоосамдесетседамхиљадапетсточетрнаест и 33/100 динара).  
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Имовина јавног предузећа 
Члан 17. 

 Имовину Јавног Предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима              
и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног Предузећа, укључујући и право 
коришћења на стварима у јавној својини општине Чока. 
 Јавно Предузеће може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком 
оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног Предузећа  са једне и 
општине Чока, као оснивача, са друге стране.  

Члан 18. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног Предузећа, у складу са законом и актима Скупштине 
општине Чока. 

Повећање и смањење оснивачког капитала 
Члан 19. 

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног Предузећа  одлучује Скупштина општине Чока, као 
оснивач у складу са законом. 

Средства јавног предузећа 
Члан 20. 

 Јавно Предузеће,  у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора: 
– продајом производа и услуга, 
– из кредита, 
– из донација и поклона, 
– из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и 
– из осталих извора, у складу са законом. 

             

Расподела добити 
Члан 21. 

 Добит Јавног Предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, 
резерве или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и овом одлуком. 
  

Начела за одређивање цене услуга 
Члан 22. 

 Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног Предузећа уређују се посебном одлуком, коју доноси 
Надзорни одбор, по уз сагласност оснивача, у складу са законом. 
 Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним законом којим је уређена 
комунална делатност, и то:  

1) начелом „потрошач плаћа“; 
2) начелом „загађивач плаћа“; 
3) начелом довољности цене да покрије пословне расходе; 
4) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности; 
5) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика 

заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге. 
Цене производа и услуга предузећа 

Члан 23. 
 Елементи за одређивање цена комуналних услуга су: 
 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према 
усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала 
сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују 
се посебно и могу се употребити само за те намене. 

Усвајање захтева за измену цена  
Члан 24. 

 Јавно Предузеће је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм 
пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке. 
 
Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање цена, Јавно 
Предузеће може да током пословне године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена 
комуналних услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања.  
 Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају Скупштини општине Чока.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Број  2.      страна  17.     22.02.2013. 

   
Унапређење рада и развоја предузећа 

Члан 25. 
 Унапређење рада и развоја Јавног Предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног 
Предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Јавног предузећа морају се заснивати на законима и прописима којима се уређују 
одређени односи у делатностима којима се бави Јавно Предузеће. 

 

Планови и програми 
Члан 26. 

 Планови и програми Јавног Предузећа су: 
 –    годишњи план и програм пословања Јавног Предузећа, 

 финансијски планови и 

  други планови и програми. 
 Планови и програми Јавног Предузећа достављају се Скупштини општине Чока најкасније до 1. децембра 
текуће године за наредну годину. 
 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине Чока. 
 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
Права оснивача 

Члан 27. 
 По основу учешћа у основном капиталу Јавног Предузећа, општина Чока, као оснивач има следећа права: 
 - право управљања Јавним Предузећем на начин утврђен Статутом Јавног Предузећа; 

 право на учешће у расподели добити Јавног Предузећа; 

 право да буду информисани о пословању Јавног Предузећа; 

 право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног предузећа 
стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  

 -   друга права у складу са законом. 
 

Обезбеђење општег интереса 
Члан 28. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно Предузеће основано, Скупштина општине 
Чока даје сагласност на: 

- Статут Јавног Предузећа, 
-  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира  
   делатности од општег интереса; 
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног Предузећа,    
   веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса 
- улагања капитала; 
- статусне промене; 
- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 

трансформацији и 
- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом. 

 

Континуирано и квалитетно пружање услуга 
Члан 29. 

 Јавно Предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се 
обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. 
 

Несметано функционисање постројења и опреме 
Члан 30. 

 Јавно Предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим 
прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 

Поремећај у пословању 
Члан 31. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног Предузећа Скупштина општине Чока предузеће мере којима ће 
обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са 
законом, а нарочито : 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 

- ограничење права огранка Јавног Предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања појединим срeдствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и 
овом Одлуком. 
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VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 
Пословање под тржишним условима 

Члан 32. 
 Јавно Предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом. 
 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 
Члан 33. 

 У обављању своје претежне делатности, Јавно Предузеће своје производе и услуге може испоручивати, 
односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не 
угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Чока. 
 Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно Предузеће обавља у складу са посебно 
закљученим уговорима. 

Расподела добити 
Члан 34. 

 Пословни резултат Јавног Предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним 
законом. 
 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине општине Чока. 
 

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
Органи јавног предузећа 

Члан 35. 
 Управљање у Јавном Предузећу је организовано као једнодомно. 
 Органи предузећа су: 
 1) Надзорни одбор 
 2) директор 
 

1) Надзорни одбор 
Састав Надзорног одбора 

Члан 36. 
 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине Чока, на период од четири 
године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 
 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по постпку који је утврђен Статутом 
Јавног Предузећа. 

Услови за чланове Надзорног одбора 
Члан 37. 

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: 
- да је пунолетно и пословно способно; 
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године; 

- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је 
оснивано јавно предузеће; 

- најмање три године искуства на руководећем положају; 
- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања; 

- да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја 
или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности 
јавног предузећа. 

Мандат чланова Надзорног одбора 
Члан 38. 

 Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком 
или разрешењем. 
 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико: 
 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 
 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 
 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно 
лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на 
други начин. 
 Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико 
предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 
 Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника или члана Надзорног одбора. 

Надлежност Надзорног одбора 
Члан 39. 

 Надзорни одбор: 
 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој реализацији; 
 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 
 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 
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4) надзире рад дирекитора; 
 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа; 
 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику 
управљања ризицима; 
 7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 
 8) доноси статут уз сагласност оснивача, 
 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 
 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом, статутом и одлуком 
оснивача; 
 12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа. 
 13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај 
привредних друштава. 
 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго 
лице у  предузећу. 

Накнада за рад 
Члан 40. 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. 
 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма 
пословања Јавног Предузећа. 
 

2) Директор  
Члан 41. 

 Директора предузећа именује Скупштина општине Чока на период од четири године, а на основу спроведеног 
јавног конкурса. 
 На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени 
гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09). 
 Директор Јавног Предузећа заснива радни однос на одређено време.  

 

Надлежности директора 
Члан 42. 

 Директор Јавног Предузећа: 
 1) представља и заступа предузећа; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање предузећа; 
 4) одговара за законитост рада предузећа; 
 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 
 6) предлаже финансијске извештаје; 

7) извршава одлуке надзорног одбора; 
 8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа. 
 

Зарада директора 
Члан 43. 

 Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са 
позитивним пословним резултатима. 
 Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине Чока. 
 

Мандат директора 
Члан 44. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. 
 

Разрешење директора 
Члан 45. 

 Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење. 

Члан 46. 
 Скупштина општине Чока може разрешити директора под условима предвиђеним законом. 

 

Суспензија директора 
Члан 47. 

 
Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја 

или службене дужности, Скупштина општине Чока доноси решење о суспензији. 
 Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 
 
 
 
 



 

Број  2.      страна  23.     22.02.2013. 

 

Вршилац дужности директора 
Члан 48. 

 Скупштина општине Чока именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 
1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке  или                    

у случају разрешења пре истека мандата; 
 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 
 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 
 Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 
 У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине Чока може донети одлуку о именовању вршиоца 
дужности директора на још један период од шест месеци. 
 

IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ  
Поремећаји у пословању 

Члан 49. 
 У случају поремећаја у пословању Јавног Предузећа, Скупштина општине Чока, може предузети мере 
прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање Јавног Предузећа и обављање делатности 
од општег интереса, а нарочито: 

– промену унутрашње организације Јавног Предузећа; 
– разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног Предузећа; 
– ограничење права појединих делова Јавног Предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима; 
– ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. 

 

Остваривање права на штрајк 
Члан 50. 

 Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и екомских интереса по 
основу рада. 
 У Јавном Предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и 
посебним актом оснивача. 
 У случају штрајка радника  Јавног Предузећа, мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању 
делатности од општег интереса. 
 Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине Чока, у складу са законом. 
 

Унутрашња организација 
Члан 51. 

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног Предузећа ближе се уређују унутрашња организација Јавног 
Предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног Предузећа, у складу са законом и 
овом одлуком. 

Радни односи 
Члан 52. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног 
Предузећа  у складу са законом и актима оснивача. 
 Колективни уговор Јавног Предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним 
уговором. 

Безбедност и здравље запослених на раду 
Члан 53. 

 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом и 
прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима Јавног Предузећа  или 
уговором о раду. 

Заштита животне средине 
Члан 54. 

 Јавно Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом 
створене вредности човекове средине. 
 Статутом Јавног Предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, 
сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. 
 

Јавност рада предузећа 
Члан 55. 

 Рад Јавног Предузећа је јаван. 
 За јавност рада Јавног Предузећа одговоран је директор. 
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Доступност информација 
Члан 56. 

 Доступност информација од јавног значаја Јавно Предузеће врши у складу са одредбама закона који регулише 
област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

 

Пословна тајна 
Члан 57. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног 
Предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног Предузећа и штетило би 
његовом пословном угледу и интересима. 
 

X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
Општи акти 

Члан 58. 
 Општи акти Јавног Предузећа су Статут и други општи акти утврђена законом. 
 Статут је основни општи акт Јавног Предузећа. 
 Други општи акти Јавног Предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног Предузећа. 
 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном Предузећу, морају бити у складу са 
општим актима Јавног Предузећа. 
 

XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 59. 

 Јавно Предузеће је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке. 
 Остали општи акти надлежни органи Јавног Предузећа  су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу Статута Јавног Предузећа. 
 

Члан 60. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организовању  Комуналног Друштвеног Предузећа  

“ЧОКА” из Чоке као Јавног Предузећа (''Службени лист општине Чока”, бр. 8/1991, 3/2001, 8/2001, 4/2004, 7/2006                      

и 6/2011). 

Члан 61. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу општине Чока ''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                             Председник  СО Чока 

О П Ш Т И Н А      Ч О К А                        Марјанов Мирјана с.р.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  

Број:  016 - 1 /2013–05 -  VII.     

Дана:  22.02.2013. године 

Ч О К А  
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И С П Р А В К А   
У материјалу Oснивачког акта Јавног комуналног предузећа, који је предложен од стране Општинског већа, 

поткрале су техничке грешке, које овим путем исправљамо:  
У одељку V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  уместо поднаслова „Расподела добити“ треба да стоји 

поднаслов „ Расподела добити и покриће губитка „. 
У члану 21. Oснивачког акта Јавног комуналног предузећа после става 1. треба да стоји став 2. који гласи  „ 

Одлуку о расподели добити и начину покрића губитка доноси Надзорни одбор јавног Предузећа уз сагласност оснивача“.  
Објављивањем овог текста у Службеном листу Општине Чока, он представља интегрални текст Oснивачког 

акта Јавног комуналног предузећа.  

                                                                                                                       Секретар СО-е Чока 

Шалбот Пакашки Драгана, дипл.правник, с.р. 
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7. 
 На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, број 88/11), члана 7. и 8. Закона о јавним путевима (Сл.гласник РС бр. 101/11) , чл. 91. Закона о 
планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 и испр. 24/2011) као и члана 77. Статута општине Чока  
(Службени лист општине Чока број  3/11 - пречишћен текст), на седници Скупштине општине Чока, која је одржана дана  
22.02.2013. године, у циљу усклађивања оснивачког акта са Законом о јавним предузећима,  донет је: 

  

 

ОСНИВАЧКИ АКТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЧОКА 
 
 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Усклађивање оснивачког акта 
Члан 1. 

 У циљу усклађивања оснивачког акта Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Чока , ставља се ван 

снаге  Одлука о оснивању Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Чока  (''Службени лист општине Чока  број 

7/2005, 8/2005, 1/2006, 11/2006, 3/2007 и 16/2010 ) којим је основано Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине 

Чока, уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 105438/2006 од 21.02.2006. године , и доноси 

се нови оснивачки акт. 

Циљ  оснивања јавног предузећа 
Члан 2. 

 Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине Чока је основано ради обезбеђивања услова за уређење, 
коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, развоја и обављања комуналних делатности, одржавања, 
заштите, развоја и управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељима и за обављање других 
послова утврђених Законом о планирању и изградњи, Законом о комуналним делатностима, Законом о јавним  путевима 
и другим прописима, оснивано је на неодређено време. 
 

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
Оснивач јавног предузећа 

Члан 3. 
 Оснивач Јавног предузећа  - Дирекцијe за изградњу општине Чока је: 
 Општина Чока, улица  Потиска бр. 20. матични број: 08381984 
 Права оснивача остварује Скупштина општине Чока. 
 

Правни статус јавног предузећа 
Члан 4. 

 Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине Чока има статус правног лица, са правима, обававезама и 
одговорностима утврђеним законом. 
 Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине Чока у правном промету са трећим лицима има 
неограничена овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 

 
Одговорност за обавезе јавног предузећа 

Члан 5. 
 Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине Чока за своје обавезе одговара целокупном својом 
имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа - Дирекцијe за изградњу општине Чока, осим у случајевима 
прописаним законом. 
 

Заступање и представљање јавног предузећа 
Члан 6. 

 Јавно предузеће - Дирекцијa за изградњу општине Чока у правном промету  заступа и представља директор. 
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

Пословно име јавног предузећа 
Члан 7. 

 Пословно име под којим послује ово јавно предузеће је: Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине 
Чока. 
 Скраћено пословно  име јавног предузећа је: Дирекција Чока. 
 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност оснивача. 
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Седиште јавног предузећа 
Члан 8. 

 Седиште Јавног предузећа -  Дирекцијe за изградњу општине Чока је у Чоки у ул. Потиска бр. 20. 
 О промени седишта Јавног предузећа - Дирекцијe за изградњу општине Чока одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност оснивача. 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
Члан 9. 

 Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине Чока поседује свој печат и штамбиљ. 
Печат је округлог облика, са текстом кружно исписаним пуног назива: Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине 
Чока, исписан на српском језику ћириличним писмом и на мађарском језику латиничним писмом. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име Јавног предузећа и место за датум и број. 
  
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Претежна делатност 
Члан 10. 

 Претежна делатност Јавног предузећа -  Дирекције за изградњу општине Чока је: 
-     81.30  Услуге уређења и одржавања околине. 

 Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине Чока ће се бавити и 
другим делатностима, као што су: 
-01.30  гајење садног материјала 
-02.10  гајење шума и остале шумарске делатности, 
-41.10  разрада грађевинарских пројеката, 
-41.20  изградња стамбених и нестамбених зграда 
-04.29  изградња осталих грађевина 
-43.11  рушење објеката, 
-04.33  завршни грађевинско - занатски радови 
-04.39  остали специфични грађевински радови 
-46.13  посредовање у продаје дрвне грађе и грађевиснког     
           материјала, 
-46.19  посредовање у продаји разноразних производа, 
-53.10  поштанске активности јавног сервиса, 
-64.19  остало монетарно посредовање, 
-68.10  куповина и продаја властитих некретнина, 
-68.20  изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина, 
-68.31  делатност агенције за некретнине, 
-68.32  управљање некретнинама уз накнаду, 
-70.22  консултантске активнсти у вези са пословањем и осталим   
           управљањем, 
-71.11  архитектонска делатност, 
-71.12  инжењерске делатности и техничко саветовање, 
-81.10  услуге одржавања објеката, 
-81.29  услуге осталог чишћења, 
-84.11  делатност државног органа, 
-08.42  помоћне активности за функционисање државе. 
   Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине Чока може без уписа у регистар да врши и друге делатности 
које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом, као и друге 
делатности које нису законом забрањене, независно да ли су посебно одређене оснивачким актом. 
 

О промени делатности Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Чока, као и о вршењу других делатности које 
служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. 
 

Члан 11. 
            У оквиру своје делатности Јавно предузеће обавља следеће послове: 
- прибавља грађевинско земљиште, управља грађевинским земљиштем, даје грађевинско земљиште у закуп ради 
изградње и уређивања, обезбеђује уређење грађевинског земљишта кроз припрему средњорочних и годишњих програма 
уређивања грађевиског земљишта, стара се о заштити и рационалном и одрживом коришћењу грађевинског земљишта, 
доноси планове развоја, припрема стручне подлоге за одређивање висине закупнине које плаћају закупци грађевинског 
земљишта, 
- доноси програме одржавања и изградње објеката заједничке комуналне потрошње и просторног планирања, организује 
одржавање улица, јавних паркиралишта, саобраћајница у насељима и других јавних површина ради несметаног и 
безбедног одвијања саобраћаја, организује одржавање јавних зелених површина и дрвореда, организује одржавање 
јавне расвете, организује одвођење атмосферских вода, 
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- доноси програм одржавања, заштите и развоја путева из своје надлежности, врши или поверава предузећима 
пројектовање, изградњу и реконструкцију путева и путних објеката и других радова на путевима из своје надлежност, 
врши инвеститорске радове на путевима из своје надлежности, организује информациони систем о стању путева и 
саобраћајница, доноси критеријуме и врши расподелу средстава намењених за одржавање и развој путева из своје 
надлежности, 
- пружа поштанске услуге корисницима, у складу са законским и другим прописима из области ПТТ саобраћаја, 
- обавља послове одржавања стамбених зграда и станова и врши обављање других послова које му повере закупци, 
власници станова као посебних делова зграда, организује инвестиционо и текуће одржавање зграда, води евиденцију 
стамбених зграда и станова, издаје станове у закуп, утврђује закупнину и врши наплату закупнине, закључује уговоре о 
начину одржавања зграда и врши непосредну расподелу тих трошкова на власнике станова, обавља стручно-техничке 
послове везане за замену станова, издавање у закуп зграда и станова, врши послове везане за посредовање у откупу 
станова и обавља друге послове из стамбене области. 
  
V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Основни капитал 
Члан 12. 

 Основни капитал Јавног предузећа  - Дирекције за изградњу општине Чока износи 43.604.50 динара који 
обезбеђује оснивач. 

Имовина јавног предузећа 

Члан 13. 

 Имовину Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Чока чине право својине на покретним и 
непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у 
својину Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Чока, укључујући и право коришћења на стварима у јавној 
својини општине  Чока. 

 Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине Чока користити средства у јавној и другим облицима својине, 
у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе 
Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Чока са једне и општине Чока, као оснивача, са друге стране. 

Члан 14. 

 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Чока, у 
складу са законом и актима Скупштине општине Чока, по ком основу општина стиче уделе у Јавном предузећу - 
Дирекције за изградњу општине Чока и права по основу тих удела. 
 

Средства јавног предузећа 
Члан 15. 

 Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине Чока у обављању својих делатности, стиче и прибавља 
средства из следећих извора: 

–из буџета оснивача, буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине 
–продајом производа и услуга 
–из  зајмова и кредита, 
–из донација и поклона, 
–из других извора које остварује вршећи делатност одређену актом о     
     оснивању и 
–из осталих извора, у складу са законом. 

               
Расподела добити и покриће губитка 

Члан 16. 
 Добит Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Чока утврђена у складу са законом, може се 
расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и 
овом одлуком. 
Одлуку о расподели добити као и начину покрића губитка доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност 
оснивача.                             

Задуживање  јавног предузећа 
Члан 17. 

          Одлуку о задуживању Jавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Чока, доноси Надзорни одбор, уз 
сагласност Оснивача. 
  
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Права оснивача 
Члан 18. 

По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Чока,  општина Чока  као 
оснивач има следећа права: 
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 - право управљања Јавним предузећем  на начин утврђен  Законом и Статутом Јавног предузећа; 
 -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; 
 -  право да буде информисана о пословању Јавног предузећа и контролише 
                   пословање јавног предузећа; 

-    право да учествује у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка рада Јавног предузећа -       
   Дирекције за изградњу општине Чока стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и 

 -  друга права у складу са законом. 
Обезбеђење општег интереса 

Члан 19. 
 Ради обезбеђења општег интереса за делатност за коју је Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине 
Чока основано, Скупштина општине Чока даје сагласност на: 
 -   Статут Јавног предузећа; 
 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за 
                   послове који нису из оквира делатности од општег интереса; 
 -  располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета    
                   у својину овог Јавног предузећа, веће вредности, које је у непосредној функцији   
                   обављања  делатности од општег интереса; 
 -  улагања капитала; 
 -  статусне промене; 
 -  акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на 
                   програм и одлуку о својинској трансформацији и 
 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у 
                   складу са законом и овом одлуком. 

Поремећај у пословању 
Члан 20. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Чока, Скупштина 
општине Чока предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању 
делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 
             - промену унутрашње организације јавног предузећа, 

- разрешење Надзорног одбора и именовање привремених органа   
                  јавног предузећа,   
 - ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања 
                  делатности од општег интереса. 
 
VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 21. 
 Управљање у Јавном предузећу Дирекцији за изградњу општине Чока  је организовано као једнодомно. 
 Органи предузећа су: 
 1) надзорни одбор 
 2) директор. 
 
1) Надзорни одбор 

Члан 22. 
Надзорни одбор Јавног Предузећа - Дирекције за изградњу општине Чока има три члана. 
Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина општине Чока, на период од четири године, под условима, 
на начин и по поступку утврђеним законом. 
 Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом 
Јавног Предузећа  Дирекције за изградњу општине Чока. 
 
 Надзорни одбор има функције утврђене Законом, статутом јавног предузећа  и овом одлуком. 
 
2) Директор 

Члан 23. 
 Директора предузећа именује Скупштина општине Чока на период од четири године, а на основу спроведеног 
јавног конкурса, по поступку који је регулисан Законом о јавним предузећима, у чију надлежност улазе послови утврђени 
законом и статутом јавног предузећа. 
 На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени 
гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09) као и услови предвиђени у Статуту Јавног предузећа. 
 Директор Јавног Предузећа заснива радни однос на одређено време. 
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Вршилац дужности директора 
Члан 24. 

 Скупштина општине Чока именује вршиоца дужности директора Јавног предузећа у случајевима који су 
одређени законом. 
  

Заштита животне средине 
Члан 25. 

 Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине Чока је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује 
потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које 
угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 
 Статутом Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Чока детаљније се утврђују активности предузећа 
ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. 
 
XI    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

Општи акти 

   Члан 26. 

 Општи акти Јавног Предузећа су Статут и други општи акти утврђена законом. 

 Статут је основни општи акт Јавног Предузећа. 

 Други општи акти Јавног Предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног Предузећа. 

 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном Предузећу, морају бити у складу са 

општим актима Јавног Предузећа. 

 
XII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27. 
 Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине Чока  је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року 
од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 Остала општа акта надлежни органи Јавног предузећа - Дирекција за изградњу општине Чока су дужни да 
ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута овог Јавног предузећа . 
 

Члан 28. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе Одлука о оснивању Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, комуналне делатности и путеве (''Службени лист општине Чока број 7/2005), Одлука о изменама и допунама 

одлуке о оснивању Јавног предузећа Јавног предузећа за грађевинско земљиште, комуналне делатности и путеве 

(''Службени лист општине Чока број 8/2005), Одлука о Изменама одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, комуналне делатности и путеве општине Чока (Службени лист општине Чока број 1/2006), Одлука о  

изменама одлуке о оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште, комуналне делатности и путеве општине Чока 

(Службени лист општине Чока број11/2006), Одлука о изменама одлуке о оснивању јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, комуналне делатности и путеве општине Чока (Службени лист општине Чока број 3/2007), и Одлука о 

изменама и допунама одлуке о оснивању Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Чока (Службени лист 

општине Чока број 16/2010). 

 
Члан 29. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Чока“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                             Председник  СО Чока 

О П Ш Т И Н А      Ч О К А                        Марјанов Мирјана с.р.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА  

Број:  016 - 1 /2013–05 -  VII.     

Дана:  22.02.2013. године 

Ч О К А  
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8. 

На основу члана 20. став 1. тачка 34. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник 

РС'' бр. 129/07 ) и члана 17. тачка 35. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 

3/11-пречишћен текст )  

 Скупштина општине Чока на својој седници одржаној  дана   22.02.2013. године донела је  

О Д Л У К У   
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗДАВАЊУ ИНФОРМАТИВНОГ БИЛТЕНА 

 ПОД НАЗИВОМ ,,ЧОКАНСКА ХРОНИКА'' 

 

Члан 1.  

 Са oвом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о издавању информативног билтена под 

називом ,,Чоканска хроника'' мења се и допуњује Одлука о издавању информативног билтена  под 

називом ,,Чоканска хроника'', који је објављен у ,,Службеном листу општине Чока''бр. 7/06. 
  

Члан 2.  

 Члан 3. Одлуке мења се и гласи:  

 ,,Информативни билтен под називом ,,Чоканска хроника'' ће издавати Општина Чока, на 

језицима, који су у службеној употреби на територији општине Чока тј. на српском  и мађарском 

језику''.  
 

Члан 3. 

 Члан 5. Одлуке се мења и гласи:  

 „Уређивачки одбор има 6 ( шест ) чланова, које именује Општинско веће општине Чока“.  
  

Члан 4. 

 Члан 6. Одлуке се мења и гласи:  

 ,,Оригинални текстови и слике, које се објављују у информативном билтену, чувају се у 

архиви општинске управе''.  
 

Члан 5. 

 Члан 7. Одлуке се мења и гласи:  

 ,,Информативни билтен се издаје ради информисања грађана општине Чока бесплатно. 

Тираж  и динамику излажења регулише уређивачки одбор својом одлуком''.  
 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине 

Чока''.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                                Председник  СО Чока 

О П Ш Т И Н А      Ч О К А                              Марјанов Мирјана  с.р.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА                                              

Број: 016-1/2013-05- VII.        

Дана: 22.02.2013. године 

Ч О К А  
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9. 

 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  

("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 77. Статута општине Чока ("Службени лист општине 

Чока", бр. 3/11-пречишћени текст) Скупштина општине Чока, по прибављеном мишљењу Комисије за 

планове, на седници одржаној   22.02.2013. године, споразумно са Скупштином општине Ада и  Скупштином 

општине Кикинда, доноси 
 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ДАЛЕКОВОД 110 kV  АДА - КИКИНДА 2 
 

Члан 1.  

 Приступа се изради Плана детаљне регулације за далековод 110 kV Ада - Кикинда 2 (у даљем тексту: 

План). Циљ израде Плана је стварање услова за изградњу далековода којим ће се обезбедити квалитетно и 

сигурно напајање електричном енергијом. 
       

Члан 2.  

 У складу са одредбом члана 48. став 8. Закона о планирању и изградњи, а по прибављеном 

мишљењу Комисије за планове општине Чока од 20.12.2012.године , с обзиром да се ради о мање сложеном 

планском  документу, неће се радити Концепт Плана, него ће се одмах приступити изради Нацрта Плана. 
 

Члан 3.  

 Граница планског подручја утврђује се као оквирна (прелиминарна граница), а коначна граница 

планског подручја ће се дефинисати Нацртом плана. 

 Граница планског подручја дефинисана је на следећи начин: 

 Подручје обухваћено прелиминарном границом  обухвата делове територија општина Ада, Чока и 

Кикинда и то на: на територији општине Ада део катастарске општине Ада; на територији општине Чока део 

катастарске општине Падеј; на територији општине Кикинда делове  катастарских општина Сајан, Иђош и 

Кикинда. 

 Опис прелиминарне границе обухвата плана почиње на катастарским парцелама 13776 и 13775 у 

катастарској општини Ада. Од ових катастарских парцела граница иде у правцу северозапада пратећи  

осовину далековода у ширини појаса од 50 м и секући катастарску парцелу 13773 до преломне тачке број 1 

која је одређена својим координатама. 
 

 Након осовинске тачке број 1 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи осовину 

далековода у ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 16024, 13772/2, 13772/1, 13790, 13791, 

13792, 13793, 13794, 13795, 13796 и 13797 до преломне тачке број 2 која је одређена својим координатама. 
 

 Од осовинске тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи осовину 

далековода у ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 13798, 13799, 13800, 13801, 13802, 13803, 

16023, 13889, 13888, 13887, 13886, 13885, 13884, 13883, 13882, 13881, 13880, 13879, 13878, 13877, 13876, 

13875, 13874, 13873, 13872, 13871, 16001, 13870, 13869, 13868/2, 13868/1, 13867, 13866, 13865, 13864, 13863, 

13862/2, 13862/1, 16021, 13952, 13953 и 13954 до преломне тачке број 3 која је одређена својим 

координатама. 
 

 Од осовинске тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи осовину далековода у 

ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 13955, 13956, 13957, 13958, 13959, 13960, 13961, 13962, 

13963, 13964/1, 13964/2, 13965, 13966, 13967, 13968, 13969, 13970, 13971, 13972, 13974/1, 13974/2, 13975, 

13976/1, 13976/2, 13977, 13978, 15947, 12001, 11996, 15943, 12006/1 и 12006/3,  до преломне тачке број 4 која 

је одређена својим координатама. 
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 Од осовинске тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи осовину далековода 

у ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 11995, 11994, 12006/2, 12007, 12008, 12009, 12012, 

12011, 15941, 12037, 12036, 12035, 12034, 12033, 12032, 12031, 12030, 12029, 15906, 15854, 15855, 15911, 

12309, 12310, 15912, 12356, 15913, 12564, 15914/1, 12689, 12690, 12691, 15915/1, 12827, 12828 и 12829,  до 

преломне тачке број 5 која је одређена својим координатама. 
 

 Од осовинске тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи осовину далековода у 

ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 15921, 12830, 12931, 12832, 12913, 15843, 12911, 12910, 

12909, 12912, 15844, 13119, 13120, 13121, 13122, 13123, 15925, 13130, 13129, 13128, 13127, 13126, 13125, 

15926, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248, 15927, 15928, 13250, 13249, 13207, 

13208, 13211, 13212/2, 13215/1, 13215/2, 13217, 13216, 13223, 13222, 13224, 13225, 13226,  13227, 15846, 

13287, 13289, 13286/1, 13289, 13290, 15929, 13300, 13301, 13302, 13303, 13304/1, 13304/2, 13313/1, 13313/2, 

13313/3, 13314, 13315, 13323/2, 13323/1, 13324/3, 13324/1 и 13324/2  до преломне тачке број 6 која је 

одређена својим координатама. 
 

 Од осовинске тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи осовину далековода у 

ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 15853, 13329, 13330, 13335, 13336, 13339, 15850, 15849, 

15848 и 15828, потом граница прелази на подручје катастарске општине Падеј и сече катастарске парцеле: 

8080, 8040, 8037/1, 8045, 2074/1, 2073, 2068, 2067 и 2066/2 до преломне тачке број 7 која је одређена својим 

координатама. 
 

 Од осовинске тачке број 7 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи осовину далековода у 

ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 2066/1, 2065, 2064, 2063/2, 2062, 2061, 2060, 2059, 2058, 

2057, 2056, 2055, 2054, 2053, 2052, 2051, 2050, 2049, 2048, 7971, 2031/1, 2030, 2029, 2028, 2027, 2024, 2023, 

2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012/1, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000/1, 

1999, 1998, 1997, 1996, 7973, 8009, 1962/3, 1963/1, 1963/1, 1963/2, 1963/3, 1964/1, 1964/2, 1965, 1966, 1967, 

1968, 8009, 1937, 1936/2 и 1936/1, до преломне тачке број 8 која је одређена својим координатама. 
 

 Од осовинске тачке број 8 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи осовину далековода у 

ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 1935/3, 1935/2, 8072, 8079, 8064, 7748, 7747, 7748, 7975, 

8011 и 7541, до преломне тачке број 9 која је одређена својим координатама. 
 

 Од осовинске тачке број 9 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи осовину далековода 

у ширини појаса од 50 м , секући катастарске парцеле: 7955, 7540, 7537, 7534, 7533, 7532, 8014, 7983, 8727/2, 

5828/1, 5828/2 до преломне тачке број 10 која је одређена својим координатама. 

 

 Од осовинске тачке број 10 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи осовину далековода у 

ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 5829, 5830/1, 5830/2, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 

5837, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5844, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5883, 5885/2, 5885/1, 

5886/1, 5886/3, 5886/4, 5887, 5888/1, 5888/2, 5888/6, 5888/5, 5889/1, 5889/2, 5889/3, 5889/4, 5889/5, 5889/6, 

5890, 5891, 799, 5892, 5893, 5894, 5895/2, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 

5907, 5908/3, 5909, 5910, 5911/1, 5912/3, 5913, 5914/1, 5916, 5917, 7954, 5918/1, 5949, 5950, 5951, 5952, 5953, 

5954, 5955, 5956/1, 5956/2, 5956/3, 5956/4, 5956/5, 8015, 7953, 6014, 6013, 6012, 6011/2, 6011/1, 6010, 6009, 

6008, 6007, 6006, 6005, 6004, 6003, 6002, 6001/2, 6001/1, 6000, 5999, 5998, 5997, 5996, 5995, 5994, 5993, 5992, 

5991, 5990, 5989, 5988, 5987, 7952, 7948, 6318, 6317/3, 6317/2, 6317/1, 6316, 6315, 6314, 6313, 6312, 6311, 

6309, 6308, 6307, 6306, 6305, 6303, 6302, 6301, 6299, 6298, 6297, 6296, 6295, 6294, 6293, 6292, 6290, 6289, 

6288, 6287, 6285, 6284, 6283, 6282, 6281, 6280, 6279, 7949, 6381, 6382, 8016, 6383, 6384, 6385, 6386, 6390, 

6391, 6393, 6394, 6395, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6404, 7951, 6475, 6474, 6473, 6472, 6471, 

7943, 6470, 6469, 6468, 6467, 6466, 6465, 6464, 6463, 6462/2, 6462/1, 6461, 6460, 6459, 6458, 6457, 6456, 

6455/1, 8014, 6445/2, 5422, 5421, 5420, 5419, 5418, 7925, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227/1, 5227/2, 5228, 

5229, 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245/2, 5245/1,  
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5246, 5247/1, 5247/2, 5247/3, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 

5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270/1, 5270/2, 7928, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286 

и 5129, потом граница прелази на подручје катастарске општине Сајан  и сече катастарске парцеле: 3421, 

3843, 3429, 3433, 3437, 3434, 3435, 3436, 3438, 3846, 3439, 3440, 3469, 3679, 3482, 3851 и 3509 до преломне 

тачке број 11 која је одређена својим координатама. 
 

 Након осовинске тачке број 11 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи осовину 

далековода у ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 3509, 3685, 3340, 3340, 3326, 3852, 3511, 

3686, 3514, 3857, 3856, 3520 и 3519, потом граница прелази на подручје катастарске општине Иђош  и сече 

катастарске парцеле: 5238, 4031, 4030, 4029, 4028, 4027, 4026, 5067, 4123, 4122, 4121, 4120, 4119, 4118, 

5236/2, 4100, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4094, 4093, 4092, 4091, 4090, 4089, 4088, 4087, 4086, 5237, 4049, 

4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 5235, 3952, 

3951, 3950, 3949, 3948, 3947, 3946, 3945, 3944, 3943, 5063, 5224, 3942, 3941, 3936, 3937, 3917, 5223, 3177/1, 

3166, 3168, 5222/2, 5222/1, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3287, 3151, 3152, 3270, 3271, 

3153, 3269, 3261, 3260, 3262, 5164, 3661, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3694, 

3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 5167, 3660, 

3659, 3658, 3657, 3656, 3655, 3654, 3653, 3652, 3651, 3650, 3649, 3648, 3647, 3646, 3645, 3644, 3643, 5170, 

3642, 3641, 3640, 3639, 3638, 3637, 3636, 3635, 3634, 3633, 3632, 3631, 3630, 3629, 3628, 3627, 3626, 3625, 

3624, 3623/2, 3623/1, 3622, 3621/1, 3621/2, 3620, 3619, 3618, 3617/2, 3617/1, 5182, 5044/1, 5181, 3538, 3539, 

3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 5180, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 

3558/1, 3558/2, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 5199, 3450 

и 3449     до преломне тачке број 12 која је одређена својим координатама. 
 

 Након осовинске тачке број 12 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи осовину 

далековода у ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 3448, 3447, 3446, 3445, 3573, 3474, потом 

граница прелази на подручје катастарске општине Кикинда  и сече катастарске парцеле:  19268, 17399, 

17340, 17341, 17342, 17343, 17344, 17345, 17346, 17347, 17348, 17349, 17350, 17351, 17352, 17353, 17354, 

17355, 17356, 17357, 17358, 17359, 17360, 17361, 19267, 19461, 19270, 17377, 17378, 17379, 17380, 17381/1, 

17381/2, 17382, 17383, 17384, 17385, 17386/1, 17386/2, 17387, 17388, 17389, 17390, 17391, 17392, 17393, 

17270, 19468, 19266, 17216, 17215, 17214, 17213, 17212, 17211, 19264 и 17210,  до преломне тачке број 13 

која је одређена својим координатама. 
 

 Након осовинске тачке број 13 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи осовину 

далековода у ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 17209/2, 17209/1, 17208, 17207, 17206, 

17205, 17204, 17203, 17202, 17201, 17200, 17199/1, 17199/2, 17199/3, 17199/4, 17199/5, 17198, 17197, 17196, 

19263, 17136, 17137, 17138, 17139, 17140, 17141, 17142, 17143, 17144 17145, 17146, 17147, 17148, 17149/1, 

17149/2, 17151, 17152, 17153, 19258, 17154, 17155, 17156, 17157, 17158, 17159, 17160, 17161, 17162, 17163, 

19263,  19257, 17183 и 17184,  до преломне тачке број 14 која је одређена својим координатама. 
 

 Након осовинске тачке број 14 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи осовину 

далековода у ширини појаса од 50 м , секући катастарске парцеле: 17183, 17184, 19257, 17164, 19262, 

17182/3, 17182/2, 17181/1, 17181/3, 17166, 17167/1, 17167/2, 17167/3, 17168, 17169, 17170, 17172, 17173, 

17174, 17175/1, 17175/2, 19247, 19471, 19260, 16884/1, 16884/2, 16885, 19260, 21669, 10449, 10450/2 10450/1, 

10451/1, 10451/2, 10451/3, 10452, 14453, 10454, 10455/1, 10455/2, 10455/5, 10455/3 и 21469/1,   до преломне 

тачке број 15 која је одређена својим координатама. 

Након осовинске тачке број 15 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи осовину далековода у 

ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 21469/1, 10448, 10447, 10446, 10445, 10444, 10443, 

10442, 10441, 10440, 10439, 21667, 10435 и 10434, до преломне тачке број 16 која је одређена својим 

координатама. 
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 Након осовинске тачке број 16 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи осовину 

далековода у ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 10435, 10433, 10432, 10431, 10430, 10429, 

10428, 10427, 10426, 10419/2, 10420, 10421, 10408, 10406,  10404/2, 10403/7, 10403/4, 10403/11, 10403/9, 

10403/8, 10403/5 до преломне тачке број 17 која је одређена својим координатама. 
 

 Од осовинске тачке број 17 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи осовину 

далековода у ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 10403/5, 10403/8 и 10403/9 и обухватајући 

целу катастарску парцелу 10403/6 завршава се опис прелиминарног обухвата. 

 Укупна површина планског подручја Плана обухваћеног оквирном границом на територијама све три 

општине износи око 147,79 ha.  

 Графички приказ прелиминарне границе и обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 4. 

 План обавезно садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења, и графички 

део. 

 План нарочито садржи: 

1. границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне; 
2. детаљну намену земљишта; 
3. регулационе линије јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози; 
4. нивелационе коте јавних површина (нивелациони план); 
5. попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; 
6. коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 
7. мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; 
8. локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс; 
9. правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 
10. друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације. 

Члан 5. 

 Ефективни рок за израду Плана је 9 (девет) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
Члан 6. 

 Израда Плана уступа се ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка бр.6/III (у даљем 

тексту: Завод). 

Члан 7.  

 Средства за израду Плана обезбедиће Јавно предузеће “Електромрежа Србије”, Београд, Улица 

кнеза Милоша 11. 

Члан 8.  

 Саставни део ове одлуке је Решење да се за План детаљне регулације за  далековод 110 kV  Ада - 

Кикинда  не израђује стратешка процена утицаја Плана на животну средину, које су споразумно донели 

Одељење за комуналне послове, Општинскe управе општине Ада, Секретеријат за стамбено-комуналне-

послове, грађевинарство и привреду, Општинскe управе општине Кикинда, Одсек за привреду, 

пољопривреду, развој, урбанизам и стамбено комуналне делатности, Општинскe управе општине Чока, под 

редним бројем 03-353-26/2012-02, од дана 08.01.2013. године. 

Члан 9. 

 План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже 

се на јавни увид. 

 Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 

30 дана, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који 

заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су 

од значаја за јавни увид. 
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Члан 10. 

 Ову одлуку са истоветним садржајем, на одвојеним седницама, донеће Скупштина општине Ада, 

Скупштина општине Кикинда и Скупштина општине Чока. 

   

Члан 11. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Ада'', 

односно    у "Службеном листу општине Кикинда и Службеном листу општине Чока''. 
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10. 

 

 На основу  члана 77. став 1. тачка 7. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока”, бр. 

3/2011 – пречишћени текст),  

 Скупштина општине Чока на седници одржаној дана  22.02.2013. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ ЧОКА УДРУЖЕЊУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 „ПАНОНИЈА АСОЦИЈАЦИЈА“  НОВИ САД 

 

 

Члан 1. 

 Скупштина општине Чока ( у даљем тексту: Скупштина општине ) доноси Одлуку   о приступању 

општине Чока Удружењу за заштиту животне средине „ПАНОНИЈА АСОЦИЈАЦИЈА“ Нови Сад, са циљем за: 

- потпуно и благовремено информисање грађана у погледу заштите животне средине                
у области дезинфекције, дезинсекције, дератизације и сузбијања амброзије, 

- благовремено и путпуно праћење свих активности у области дезинфекције, дезинсекције, 
дератизације и сузбијања амброзије, 

- активности на стручним пословима повереним од стране чланова дезинсекције, 
дератизације и сузбијања амброзије, 

- предузимање свих потребних радњи у циљу заштите грађана као крајних корисника услуга               
у области дезинфекције, дезинсекције, дератизације и сузбијања амброзије, 

- праћење свих активности на нивоу општина у погледу спровођења наведених активности,                  
а у складу са постављеним циљевима. 

 

Члан 2. 

 Скупштина општине одређује да председник општине Ференц Балаж, буде члан Скупштине 

Удружења за заштиту животне средине „Панонија асоцијација“ Нови Сад. 

 

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чока“. 
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11. 

На  основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС бр. 129/07), члана 77. 

Статута општине Чока ( „Службени лист општине Чока“ бр. 3/2011-пречишћени текст)   и члана 53. 

Пословника о раду Скупштине општине Чока ( „Службени лист општине Чока“ бр. 3/02, 8/02,7/05, 11/08, 13/08 

и 9/09 ) 

Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана   22.02.2013.године донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ ЧОКА 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком о изменама Одлуке о  образовању Савета за безбедност општине Чока мења се 

Одлука о образовању Савета за безбедност општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр.  

3/2007), у делу који се односи на дужину мандата именованих чланова Савета. 

 

Члан 2.  

 Члан 2. став 1.Одлуке се мења и гласи:  

 „Чланове Савета за безбедност општине Чока именује и разрешава Скупштина  општине Чока на 

мандатни период од четири године из редова стручњака и угледних грађана, који својим звањем и радом могу 

да допринесу унапређењу безбедносне ситуације у општини. У састав Савета обавезно се именују јавни 

тужиоц, судија за прекршаје и један судија Основног суда у Кикинди “. 

 

Члан 3.  

 Ова Одлука о изменама Одлуке о образовању Савета за безбедност општине Чока ће се објавити у 

,,Службеном листу општине Чока'' и ступа на снагу даном доношења. 
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12. 

             На  основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС  бр. 129/07), члана 77. 

Статута општине Чока ( „Службени лист општине Чока“ бр. 3/11 -пречишћени текст) и  члана 2. Одлуке о 

образовању Савета за безбедност општине Чока  ( „Службени лист општине Чока“ бр. 3/07 ) 

Скупштина општине Чока  на својој седници одржаној дана  22.02.2013.године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ОБРАЗОВАЊУ  САВЕТА  ЗА  БЕЗБЕДНОСТ  ОПШТИНЕ  ЧОКА 

 

I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ  Савет за безбедност општине Чока, чланство се утврђује по функцији према 

следећем: 

1. Председник општине Чока, 
2. Заменик председника општине Чока, 
3. Командир полицијске станице Чока,    
4. Помоћник командира полицијске испоставе Чока, 
5. Директор Дома здравља Чока, 
6. Директор Центра за социјални рад Чока,  
7. Директор О.Ш. ,,Јован Поповић'' Чока,  
8. Директор О.Ш. ,,Др.Тихомир Остојић'' Остојићево, 
9. Јавни тужилац,  
10. Судија за прекршаје, 
11. Судија Основног суда у Кикинди. 

 

II 

 Горе наведени чланови Савета за безбедност општине Чока утврђени по функцији, именују се на 

мандатни период од  4 ( четири ) године, почев од дана објављивања овог Решења.  

 

III 

 Задаци Савета за безбедност општине Чока су утврђени Одлуком о образовању Саветa за 

безбедност општине Чока, a начин рада Пословником Савета.  

 
 

IV 

 Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока'' и истовремено се ставља ван снаге 

Решење о образовању Савета за безбедност општине Чока, којe је објављенo у ,,Службеном листу општине 

Чока'' бр. 2/2011.  
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13. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број 129/07 ), члана 77. Статута 

општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' број 3/2011-пречишћени текст) члана 1. Одлуке o преузимању права и 

обавезa оснивача над установом примарне здравствене заштите на територији општине Чока – Домом здравља у Чоки 

са седиштем у Чоки, Сенћанска   бр. 3  ( ,,Службени лист општине Чока'' број  8/02 ) и члана 23. Статута Дома здравља 

Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 6/07 ), Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана  22.02.2013. 

године  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  ДОМА  ЗДРАВЉА ЧОКА 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ  директор Дома здравља Чока; 

- Леваи Сенеш др Ибоља из Чоке, због истека времена на које је именована.  
II 

Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''. 
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14. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број 129/07 ), члана 77. Статута 

општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' број  3/2011-пречишћени текст) члана 1. Одлуке o преузимању права и 

обавеза оснивача над установом примарне здравствене заштите на територији општине Чока – Домом здравља у Чоки 

са седиштем у Чоки, Сенћанска   бр. 3  ( ,,Службени лист општине Чока'' број  8/02 ) и члана 21 и 22. Статута Дома 

здравља Чок ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 6/07 ), Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана  

22.02.2013. године  донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  ДОМА  ЗДРАВЉА ЧОКА 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Дома здравља Чока; 

- Леваи Сенеш др Ибоља из Чоке,  лекар спец.медицине рада       

( након расписаног конкурса и према предлогу Управног одбора установе од 01.02.2013. године). 

 

II 

 Мандат горе  именованог, као директора Дома здравља трајаће четири године од дана доношења овог 

Решења.  

III 

Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''. 
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15. 

На основу члана 18. Закона о јавним службама (,,Службени гласник РС'' бр. 42/91, 71/94,79/2005- 

др.Закони,81/2005- др.Закони и 83/2005 ) члана 124. Закона о социјалној заштити   ( ,,Службени гласник РС'' бр.24/2011) 

и члана 77. Статута општине Чока (,,Сл.лист општине Чока'' бр.3/2011-пречишћени текст) 

 Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана  22.02.2013. године донела је 

 

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  ЦЕНТРА  ЗА СОЦИЈАЛНИ  РАД ОПШТИНЕ ЧОКА 
 

Члан 1. 

 РАЗРЕШАВА СЕ  директор Центра за социјални рад општине Чока Раичевић Александра, дипл.специјални 

педагог из Црне Баре, због истека времена на које је именована. 

 

Члан 2. 

 Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном  листу општине Чока''. 
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16. 

На основу члана 18. Закона о јавним службама (,,Службени гласник РС'' бр. 42/91, 71/94,79/2005- 

др.Закони,81/2005- др.Закони и 83/2005) ) члана 124. Закона о социјалној заштити  ( ,,Службени гласник РС'' бр.24/2011) 

и члана 77. Статута општине Чока (,,Сл.лист општине Чока''  бр. 3/2011-пречишћени текст) 

 Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана   22.02.2013. године донела је 
 

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  ЦЕНТРА  ЗА СОЦИЈАЛНИ  РАД ОПШТИНЕ ЧОКА 

 

Члан 1. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Центра за социјални рад општине Чока Раичевић Александра, дипл.специјални 

педагог из Црне Баре,на основу предлогa  Управног одбора Центра   ( након распиcаног конкурса ) и по претходној 

сагласности Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију који је достављен под бројем 

129-022 – 26/2013-02  од 22.јануара.2013. године. 

Члан 2. 

 Мандат именоване директорице Центра за социјални рад општине Чока трајаће  четири године од дана 

објављивања овог Решења. 

Члан 3. 

 Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном  листу општине Чока''. 
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17. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр. 129/07 ),  члана 77. Статута општине Чока 

(,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/2011-пречишћени текст) и члана 35. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС'' бр. 

119/2012),  Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана  22.02.2013. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

О  РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,, ЧОКА '' ИЗ ЧОКЕ 

I 

          РАЗРЕШАВА СЕ  са функције  директора Јавног комуналног предузећа ,,Чока'' из Чоке: 

         - Оноди Ибољка, инг. хортикултуре из Чоке, због истека времена на које je именована  ( именована је 02.03.2009. године ). 

II 

         Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''. 
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18. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр. 129/07 ),  члана 77. Статута општине Чока 

(,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/2011-пречишћени текст) и члана 42. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС'' бр. 

119/2012), Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана   22.02.2013. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

О   ИМЕНОВАЊУ  В.Д. ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,, ЧОКА '' ИЗ ЧОКЕ 

I 

           ИМЕНУЈЕ СЕ  Оноди Ибољка, инг. хортикултуре из Чоке, за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 

,,Чока'' из Чоке, на мандатни период  до избора директора Јавног комуналног предузећа ,,Чока'' из Чоке, а најдуже шест месеци. 

II  

         Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА                                              

Број: 016-1/2013-05- VII.        

Дана:  22.02.2013. године 

Ч О К А  
 

19. 

На овнову члана 32.  став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС''  број 129/07 ) и члана 48. став 

2. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' број  3/2011 – Пречишћени текст ), Скупштина општине Чока на својој 

седници одржаној дана  22.02.2013. године донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 

О  ПРИХВАТАЊУ  ИНФОРМАЦИЈЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ   БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ У 2012. ГОДИНИ 

I 

 ПРИХВАТА СЕ  Информација о остваривању права из области борачко  – инвалидске заштите  у 2012. години, у 

потпуности, без икакве примедбе. 

 

II 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                          Председник  СО Чока 

О П Ш Т И Н А      Ч О К А                   Марјанов Мирјана  с.р.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА                                              

Број: 016-1/2013-05- VII.        

Дана:  22.02.2013. године 

Ч О К А  

 

 



 
 
 
 

Број 

Одлуке 
С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 

 

 

Страна 

    4 Одлука о ангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине             
Чока  за 2012. годину 

7 

5 Оснивачки акт Јавног комуналног предузећа Чока 9 

6 Исправка Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Чока  

7 Оснивачки акт ЈП Дирекције за изградњу општине Чока 27 

8 Одлука о изменама и допунама одлуке о издавању информативног билтена                                                                                                                                                                                                          
под називом  ,,Чоканска хроника“ 

37 

9 Одлука о изради плана детаљне регулације за далековод 110кв Ада-Кикинда 2 39 

10 Одлука о приступању општине Чока удружењу за заштиту животне средине 
,,Панонија асоцијација“ Нови Сад 

49 

11 Одлука о изменама Одлуке о образовању Савета за безбедност општине Чока 51 

12 Решење о образовању Савета за безбедност општине Чока 53 

13 Решење о разрешењу директора Дома здравља Чока 55 

14 Решење о именовању директора Дома здравља Чока 55 

15 Решење о разрешењу директора Центра за социјални рад Чока 57 

16 Решење о именовању директора Центра за социјални рад Чока 57 

17 Решење о разрешењу директора ЈКП ,,Чока'' из Чоке 59 

18 Решење о именовању в.д. директора ЈКП ,,Чока'' из Чоке 59 

19 Закључак о прихватању Информације о остваривању права у области                      
борачко-инвалидске заштите у 2012. години 

59 

 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Шалбот Пакашки Драгана,  Секретар СО-е Чока 

ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА:  2.500,00  динара  

На редован рачун Органа Управе Чока / Број жиро рачуна: 840 – 745151843 - 03 

Позив на број:  97        47  211 

ИЗДАВАЧ: Општински орган управе Чока  

АДРЕСА ИЗДАВАЧА: 23320  Чока, Потиска бр. 20 

 
 

 Н А П О М Е Н А:                                                                                                                                             

,,Службени лист општине Чока'' бр. 2/2013  је због техничких разлога објављен само 

на српском језику, док ће на мађарском језику бити објављен накнадно“.  

Главни одговорни Уредник 
 

 M E G J E G Y Z É S:                                                                                                                                             

Csóka község 2/2013-as számú Hivatalos Lapja műszaki okok végett csak szerb nyelven 

jelenik meg, mig magyar nyelven utólagosan fog megjelenni. 

                   Fő és felelős Szerkesztő 
 

 

 

 


