СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА
CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
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59.
На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр. 129/2007 ), члана
124. став 1 тачка 2 Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/2011 ), члана 10. и 32. став 6 Закона о
црквама и верским заједницама (''Сл.гласник СР'' бр. 36/2006) и Одлуке о буџету општине Чока за 2013. годину
(,,Службени лист општине Чока' бр. 22/2012), Општинско веће општине Чока доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником одређују се ближи критеријуми, начин и поступак расподеле средстава традиционалним
црквама и верским заједницама на територији општине Чока ( у даљем тексту: традиционалне цркве и верске заједнице),
предвиђених у буџету општине Чока за текућу годину.
Члан 2.
Право на коришћење средстава из члана 1. овог Правилника имају традиционалне цркве и верске заједнице које
се налазе на територији општине Чока.
БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ
Члан 3.
Средства намењена традиционалним црквама и верским заједницама из члана 1. и 2. овог Правилника користе се
за:





изградњу или обнову цркава и верских објеката,
адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката,
инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката
финансирање догађаја битних за верску заједницу.

НАЧИН И ПОСТУПАК РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 4.
Расподела средстава из претходног члана врши се на основу јавног конкурса објављеног у средствима
јавног информисања, који расписује Комисија за спровођење поступка расподеле средстава за традиционалне цркве
и верске заједнице ( у даљем тексту: Комисија ) за сваку буџетску годину, а у складу са овим Правилником.
Комисију из претходног става формира Општинско веће општине Чока.
Комисија има председника и 4 члана.
Комисија ради ако је присутна већина чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова.
Члан 5.
Акт о расписивању конкурса садржи следеће:
- Намену и износ средстава за које се конкурс спроводи,
- Датум објављивања конкурса,
- Могуће учеснике на конкурсу ( ко може аплицирати)
- Посебни захтеви ( услови ) и ограничења,
- Критеријуми за доделу средстава,
- рок за пријављивање на конкурс,
- Обавезну документацију, која се подноси уз учешће на конкурсу,
- Рок за доношење одлуке и
- Начин објављивања одлуке.
Јавни конкурс расписује Комисија.
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Члан 6.
Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебном обрасцу, са описом активности која би се финансирала
и износом тражених буџетских средстава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Члан 7.
Комисија разматра пристигле пријаве на конкурс и саставља комплетан извештај о свим поднетим пријавама,
који треба да садржи:
1. Назив подносиоца пријаве,
2. датум предаје документације,
3. предмет финансирања,
4. износ тражених средстава.
Извештај посебно треба да садржи предлог о расподели средстава учесницима на конкурсу.
О раду комисије се води посебан записник, који треба да садржи време и место одржавања састанка, присутност
чланова, дневни ред, пристигле пријаве или захтеве на конкурс по редоследу времена пристизања, начин и резултат
одлучивања и друге битне податке који су неопходни за објективно одлучивање о конкурсној документацији.
Члан 8.
Извештај о спроведеном поступку поводом јавног конкурса и записник о раду , Комисија доставља Општинском
већу општине Чока у року од осам ( 8 ) дана од дана закључења конкурса.
Општинско веће на основу записника и извештаја Комисије, доноси Одлуку о начину и висини расподеле
средстава за традиционалне цркве и верске заједнице за буџетску, односно календарску годину.
Одлука о додели средстава се објављује у локалним средствима јавног информисања, на званичном сајту
општине и у ,,Службеном листу општине Чока''.
Члан 9.
Корисници средстава из овог Правилника дужни су да доставе Извештај Општинском већу о утрошку одобрених
средстава, односно реализацију одобрених програма, најкасније до краја буџетске године.
Традиционалне цркве и верске заједнице које извештај из претходног става не доставе, морају да врате
добијена средства и неће им бити додељена средства у наредној години, односно неће бити разматрано њихово учешће
на конкурсу.
Након доношења одлуке о избору програма који ће бити финансирани, са подносиоцима истих ће се закључити
уговори о финансирању реализације програма.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објављује се у ,,Службеном листу општине Чока''.
Члан 11.
Ступањем на снагу овог Правилника прерстаје да важи Правилник бр. 400-7/2008-01 од 28.03.2008. године
(„Службени лист општине Чока“, бр. 3/2008).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЧОКА
Број: 06 016-2/2013-11/6
Дана: 29.05.2013. године
ЧОКА

Председник Општинског већа општине Чока
Балаж Ференц с.р.
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ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2013. ГОДИНУ ЗА ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Евиденциони број*:
Датум пријема пријаве*:
(*  Попуњава Општинска управа општине Чока)
ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Назив организације подносиоца:
Назив пројекта:
Област пројекта: (одговарајући
подвући; само један!)

- изградњу или обнову цркава и верских објеката,
- адаптацију или реконструкцију цркава и
верских објеката,
- инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката.
- финансирање битних догађаја у животу верске заједнице.

Укупан буџет пројекта:
Износ који се тражи из буџета
општине:
Подаци о подносиоцу пријаве:
Седиште, поштански број, улица и број:
Телефон, факс:
E-mail адреса:
Број тек. рачуна организације-подносиоца, назив банке:
Име и функција руководиоца организације-подносиоца:
Име лица – представника организације-подносиоца:
Адреса и доступност лица-представника организацијеподносиоца:
Профил подносиоца, главна област деловања:
Подаци о предмету конкурса:
Планирани термин реализације пројекта:
Детаљан опис активности (трајање и план активности)
(По потреби, може се наставити на додатном листу).

Образложење пројекта (циљеви, циљне групе)
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Очекивани резултати пројекта
(планирани утицај на циљне групе, краткорочни и дугорочни ефекти пројекта)

Детаљан преглед трошкова предлога пројекта по ставкама
(По потреби, може се наставити на додатном листу.)

Извори прихода организације - подносиоца У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
Тражена средства из буџета општине Чока:
Тражена средства из буџета општине Чока у процентуалном износу

%
Износ:

Други извори пројекта:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Други извори у вези са пројектом у процентуалном износу

%

УКУПНИ ТРОШКОВИ организације-подносиоца у вези са пројектом:

М.П.

Овлашћено лице:
________________________

Прилог:
1. картон депонованих потписа,
2. предрачун радова
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60.
На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр. 129/2007 ), члана
124. став 1. тачка 2. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/2011 ), и Одлуке о буџету општине Чока
за 2013. годину ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 22/2012), Општинско веће општине Чока доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РАД НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником одређују се услови, начин и поступак расподеле средстава невладиним организацијама –
удружењима грађана ( у даљем тексту: удружење ), предвиђених у буџету општине Чока за текућу годину.
Члан 2.
Право на коришћење средстава из члана 1. овог Правилника имају Удружења која су регистрована на територији
општине Чока, односно имају седиште или огранак на територији општине Чока.
ОБЛАСТ И КРИТЕРИЈУМИ
Члан 3.
Средства намењена Удружењима из члана 1. и 2. овог Правилника користе се за реализацију програма и
пројеката удружења чије је деловање везано за следеће области:
1. јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора
2. подстицање и развој привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др)
3. развој локалне заједнице
4. екологија, заштита животне средине и здравља грађана
5. афирмисање људских и мањинских права
6. програми образовања
7. програми за омладину и спорт
8. програми за стара лица
9. афирмисање демократизације локалне средине
10. развој цивилног друштва
11. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама са
инвалидитетом, подршка особама ометaним у развоју и др.)
12. културна баштина, неговање традиције и историјских тековина и развој културно-уметничког стваралаштва
13. волонтеризам
14. заштита бораца ратних војних и цивилних инвалида
15. заштита и помоћ лицима лечених од болести зависности
16. активности пензионерских организација
17. неформално образовање
18. афирмисање женских права
19. развој јавног информисања
20. други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Чока и афирмацији грађанског активизма
НАЧИН И ПОСТУПАК РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 4.
Расподела средстава из претходног члана врши се на основу јавног конкурса објављеног у локалним средствима
јавног информисања, који расписује Комисија за спровођење поступка расподеле средстава за удружења ( у даљем
тексту: Комисија ) за сваку буџетску годину, у складу са овим Правилником.
Комисију из претходног става формира Општинско веће општине Чока.
Комисија има председника и 4 члана, који су из редова познаваоца области рада Удружења, финансијске и
правне области.
Комисија ради ако је присутна већина чланова, а одлучује већином гласова присутних.
О раду Комисије се води записник.
Члан 5.
Акт о расписивању конкурса садржи следеће:
- Намену и износ средстава за које се конкурс спроводи,
- Датум објављивања конкурса,
- Могуће учеснике у конкурсу ( ко може аплицирати ),
- Посебни захтеви ( услови ) и ограничења,
- Критеријуми за доделу средстава,
- Процедура и рок за пријављивање на конкурс,
- Обавезну документацију, која се подноси уз учешће на конкурсу,
- Рок за доношење одлуке и
- Начин објављивања одлуке.
Средства из буџета општине Чока додељују се удружењу за финансирање највише два пројекта у календарској
години. Пројекат који се финансира средствима Буџета општине Чока, мора бити реализован до истека односне буџетске
године.
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Члан 6.
Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебном обрасцу, који је саставни део конкурсне документације.
Образац је саставни део овог правилника.
Конкурсна документација садржи:
1. образац пријаве
2. Биографију координатора пројекта и кључних сарадника
3. Фотокопија решења о упису организације у регистар
4. Фотокопију Статута удружења
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Члан 7.
Комисија разматра пријаве на конкурс, и на основу поднете документације саставља комплетан извештај о свим
поднетим пријавама, који треба да садржи:
1. Назив подносиоца пријаве,
2. навођење документације по пристиглим пријавама,
3. датум предаје документације,
4. назив пројекта који се финансира,
5. износ тражених средстава.
Извештај посебно треба да садржи предлог о расподели средстава учесницима на конкурсу, на основу
критеријума које претходно утврди Комисија.
Члан 8.
Основна мерила за утврђивање критеријума из чл. 7. став 2. овог Правилника су:
- усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном, покрајинском и локалном нивоу,
- усклађеност са јавним потребама и интересима грађана,
- усмереност ка већем броју корисника,
- подстицање солидарности, заштите и помоћи особама у специфичним животним ситуацијама.
Члан 9.
О раду комисије се води посебан записник, који треба да садржи време и место одржавања састанка, присутност
чланова, дневни ред, пристигле пријаве или захтеве на конкурс по редоследу времена пристизања, утврђене критеријуме
за оцењивање пријава, начин и резултат одлучивања и друге битне податке које су неопходне за објективно одлучивање о
конкурсној документацији.
Члан 10.
Извештај о спроведеном поступку јавног конкурса, записник о раду Комисије и предлог за расподелу средстава,
Комисија доставља Општинском већу у року од осам ( 8 ) дана од дана закључења конкурса.
Општинско веће на основу записника и предлога Комисије доноси Одлуку о начину и висини расподеле средстава
за рад удружења за буџетску, односно календарску годину.
Одлука о додели средстава се објављује јавно, у локалним средствима јавног информисања, на званичном сајту
општине Чока и у ,,Службеном листу општине Чока''.
Члан 11.
Корисници средстава из овог Правилника дужни су да доставе Извештај Општинском већу о утрошку одобрених
средстава, односно реализацију одобрених пројеката, најкасније 30 дана по завршетку пројекта.
Уколико се извештаји из претходног става не доставе, удружења која га не доставе морају да врате добијена
средства и неће им бити додељена средства у наредној години, односно неће бити разматрано њихово учешће на
конкурсу.
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не одговарајућем
обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или е-mail-а и непотписане
пријаве, неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
Након доношења одлуке о избору пројеката који ће бити финансирани, са подносиоцима истих ће се закључити
уговори о финансирању реализације пројеката.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објављује се у ,,Службеном листу општине Чока''.
Члан 13.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник бр. 400-8/2008-01 од 28.03.2008. године
(''Сл. Општине Чока'', бр. 3/08).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
Председник Општинског већа општине Чока
ОПШТИНА ЧОКА
Балаж Ференц с.р.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 06 016-2/2013-11/3
Датум: 29.05.2013. године
Ч О К А
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ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2013. ГОДИНУ ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА
Евиденциони број*:
Датум пријема пријаве*:
(*  Попуњава Општинска управа општине Чока)
ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Назив организације подносиоца:
Назив пројекта:

Област пројекта:
(одговарајући подвући; само
један!)

Укупан буџет пројекта:
Износ који се тражи из
буџета општине:

1. активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног
и бизнис сектора
2. подстицања и развоја привредних делатности (туризам, занатство, стари и
ретки занати, задругарство и др)
3. развој локалне заједнице
4. екологије, заштите животне средине и здравља грађана
5. афирмисања људских и мањинских права
6. програма за образовање
7. програма за омладину и спорт
8. програма за стара лица
9. афирмисања демократизације локалне средине
10. развоја цивилног друштва
11. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим
грађанима, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка особама
ометеним у развоју и др.)
12. културне баштине, неговања историјских тековина
13. волонтерства
14. заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида
15. заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности
16. активности пензионерских организација
17. неформалног образовања
18. афирмисања женских права
19. за развој јавног информисања
20. други садржајi који доприносе убрзаном развоју општине Чока и
афирмацији грађанског активизма
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Подаци о подносиоцу пријаве:

Седиште, поштански број, улица и број:
Телефон, факс:
E-mail адреса:
Број тек. рачуна организације-подносиоца,
назив банке:
Име и функција руководиоца организацијеподносиоца:
Име лица – представника организације-подносиоца:
Адреса и доступност лица-представника
организације-подносиоца:
Профил подносиоца, главна област деловања:
Број чланова организације-подносиоца у години
конкурса:
Када је основана организација и када је почела са
активностима?

Услови рада организације (опрема, канцеларија,
превозно средство и сл.)

Остали ресурси (волонтери, организације са којима
организација сарађује, мреже чији сте члан и сл.)

Подаци о предмету конкурса:
Планирани термин реализације пројекта:
Детаљан опис активности (трајање и план активности)
(По потреби, може се наставити на додатном листу).

Образложење пројекта (циљеви, циљне групе)

19.06.2013.
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Очекивани резултати пројекта
(планирани утицај на циљне групе, краткорочни и дугорочни ефекти пројекта)

Детаљан преглед трошкова предлога пројекта по ставкама
(По потреби, може се наставити на додатном листу.)

Извори прихода организације - подносиоца У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
Тражена средства из буџета општине Чока:
Тражена средства из буџета општине Чока у процентуалном износу:
Други извори пројекта:

%
Износ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Други извори у вези са пројектом у процентуалном износу
УКУПНИ ТРОШКОВИ организације-подносиоца у вези са пројектом:

%
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Извештај о раду подносиоца пријаве за 2013. годину
(По потреби, може се наставити на додатном листу.)

Листа предатих (успешних и неуспешних) конкурсних пријава у 2013. години
(назив институције на чији конкурс је предата пријава, назив пројекта, тражени износ, одобрен износ)
(По потреби, може се наставити на додатном листу.)

Овлашћено лице:
М.П.

________________________
Прилог:
3. кратка биографија координатора пројекта/кључних сарадника
4. фотокопија решења о упису организације у регистар
5. фотокопија оснивачког акта ( Статута или Одлуке односно други одговарајући акт)
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61.
На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине ('' Сл.гласник РС'' број 135/04,
36/09,72/09,43/11), члана 7.Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Чока ('' Сл.
лист општине Чока'' бр.11/10) и Одлуке о измени одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Чока (Сл. лист општине Чока'' бр.13/12 ), по добијеној сагласности Министарства
енергетике, развоја и заштите животне средине бр. 401-00-444/2012 од дана . 10.04.2013. године,
Oпштинско веће општине Чока на 11. седници одржаној 29.05.2013. године донoси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2013. ГОДИНУ
Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Чока
( у даљем тексту: Програм ), планирају се приходна и расходна средства за израду и реализацију планова ,
програма и других активности у циљу заштите и унапређења животне средине у општини Чока за 2013.
годину.
I
За реализацију Програма планира се приход средстава у изнoсу од 600.000,00 динара и то по
следећим основама:
 посебна накнада за заштиту животне средине
250.000,00 динара
 пренета средства из буџета општине Чока
350.000,00 динара
II
Средства из става I. oвог програма користиће се за финансирање обавеза локалне
самоуправе утврђених законом из области заштите животне средине, и то :
1) Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте 400.000,00 динара
Из ове ставке планира се реализација пројеката и програма који се односе на:
1. Израда Локалног Еколошког Акционог Плана (ЛЕАП)
300.000,00 динара
2. Санација неуређених депонија
100.000,00 динара
Осим наведеног, ова средства ће се користити за активности који ће бити реализовани у
складу са решењима и обавезама проистеклим из Закона о заштити животне средине, и у сарадњи са
другим институцијама са територији општине Чока.
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта Председника
општине, а на основу поднетих захтева надлежних предузећа са територије општине Чока, као и предлога
надлежног одсека Општинске управе општине Чока.
2) Едукативни програми, образовне активности и јачање свести о значају
заштите животне средине 50.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачање свести и популаризације заштите животне средине,
Општинска управа општине Чока , надлежни одсек за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам и
стамбено комуналне делатности ће у сарадњи са другим субјектима организовати или учествовати на
предавањима, семинарима, трибинама, манифестацијама из области заштите и унапређења животне
средине и обележавању значајних датума и догађаја
- сајмови заштите животне средине
- акција очистимо нашу општину
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта Председника
општине, а на основу предлога надлежног одсека Општинске управе општине Чока.
3) Подизање и одржавање зелених површина 700.000,00 динара
- куповина цвећа за зелене површине
Средства из ове ставке користиће се у циљу побољшања квалитета чинилаца животне средине у
складу са Законом о заштити животне средине, на основу појединачног акта Председника општине, као и
предлога надлежног одсека Општинске управе општине Чока и важећим општинским Одлукама које
регулишу ову област и израду планова подизања уличног зеленила и пољозаштитних појасева.
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4) Уништавање амброзије 80.000,00 динара
Амброзија је један од најзначајнијих алергена на територији општине Чока те је њено уништавање
један од битних задатака заштите животне средине.
Важно је и добро информисати грађане о штетности амброзије и неопходности њеног уништавања што би
се постигло добром медијском кампањом и одржавањем едукативних предавања из ове области.
III
Финансирање или суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у зависности од
расположивих средстава прикупљених у складу са Законом о заштити животне средине ( ''Сл. гласник РС''
број 135/04 и 36/09,72/09,43/11).
IV
Извештај о реализацији Програма сачињава Одсек за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам
и стамбено-комуналне делатности и доставља га Скупштини општине Чока на усвајање минимум једном
годишње.
V
Буџетски фонд доставља Министарству извештај о коришћењу средстава остварених по основу
накнаде из члана 85., 85а. и 87. Закона о заштити животне средине најкасније до 31. марта текуће године за
претходну годину, односно на захтев Министарства.
VI
Програм ступа на снагу осам дана по објављивању у ''Службеном листу општине Чока''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 06 016-2/2013-11/7
Датум: 29.05.2013. године
Ч О К А

Председник Општинског већа општине Чока
Балаж Ференц с.р.
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62.
На основу члана 42. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07)
и члана 124. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ број 3/11 -пречишћен текст ),
као и Одлуке о додели средстава Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине број
06-5/2012-18/5 од 24.04.2012. године, као и члана 8 Статута Јавног предузећа – Дирекције за изградњу
општине Чока број 285/1-2/1-2013 од 15.04.2013. године,
Општинско веће општине Чока, дана 07.06.2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ОВЛАШЋЕЊА ОПШТИНЕ ЧОКА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ – ДИРЕКЦИЈИ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА ИНВЕСТИТОРА У СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА
И ПРОЈЕКАТА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АПВ
I.
Овом Одлуком преносе се овлашћења за инвеститора уместо општине Чока, Јавном
предузећу – Дирекцији за изградњу општине Чока у спровођењу програма и пројеката Фонда за
капитална улагања АПВ и то :
 Санација и реконструкција путне инфраструктуре на територији општине Чока
у износу од 15.000.000,00 динара.
II.
Овлашћује се ЈП – Дирекција за изградњу општине Чока за потписивање по програму и
пројекту из члана 1. ове Одлуке, као и за устројавање потребне евиденције по истим у оквиру
ЈП – Дирекције за изградњу општине Чока.
III.
Обавезује се ЈП – Дирекција за изградњу општине Чока за подношење извештаја Председнику
општине Чока и Општинском већу општине Чока по спроведеном програму и пројекту из члана 1. ове
Одлуке.
IV.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном листу општине
Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 06 016-2/2013-5/2
Датум: 07.06.2013. године
ЧОКА

Председник Општинског већа Чока
Балаж Ференц с.р.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

Правилник о начину и поступку доделе средстава
традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Чока из
буџета општине Чока
*** Образац предлога пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање
пројеката из буџета општине Чока за 2013. годину за верске заједнице
Правилник о начину и поступку доделе средстава за рад невладиних
организација из буџета општине Чока
*** Образац предлога пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање
пројеката из буџета општине Чока за 2013. годину за невладине организације и
удружења
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Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине
Чока за 2013. годину
Одлука о преносу овлашћења општине Чока Јавном Предузећу – Дирекцији
за изградњу општине Чока за инвеститора у спровођењу програма
и пројеката Фонда за капитална улагања АПВ
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Број Одлуке

59

60

61
62

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА:
На редован рачун Органа Управе Чока / Број жиро рачуна:
Позив на број:
ИЗДАВАЧ:
АДРЕСА ИЗДАВАЧА:

261
265
269

281

Шалбот Пакашки Драгана, Секретар СО-е Чока
2.500,00 динара
840 – 745151843 - 03
97
47 211
Општински орган управе Чока
23320 Чока, Потиска бр. 20

