СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА
CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
„Службени лист општине Чока“ бр. 18.

страна 353.

30.09.2016.

111.

На основу члана 5. став 2. и 3. 3акона о избеглицама („Сл.гласник РС“, бр18/92, „Сл.лист СРЈ“,
бр.42/2002 – одлука СУС и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010) и члана 115. став 1. тачке 7. Статута општине Чока
(„Сл.лист општине Чока“ бр.3/2011) Општинско Веће доноси

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА РЕШЕЊА ЗА ИЗБЕГЛА И
ПРИВРЕМЕНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за управљање миграцијама и трајна решења за избегла и привремено
расељена лица, у саставу:
1. Председник комисије: Данијела Барат –Помоћница председнице општине
2. Др Ивана Наумов – члан Општинског Већа за социјална питања и здравство
3. Раичевић Александра – директорица Центар за социјални рад Чока
4. Жељко Поповић – начелник Полицијске станице Чока
5. Весна Ђукановић – саветница у Служби за запошљавање
Члан 2.
Савет за миграције обавља послове који се односе на праћење и извештавање Комесаријата о
миграцијама на територији Општине Чока, предлагање програма , мера и планова активности које треба
предузети ради ефикасног управљања проблемима избеглих и привремено расељена лица, и друге послове
у области управљања миграцијама у складу са Законом.
Задатак Савета је израда предлога локалног акционог плана, и процена оправданости потребе и
обима пружене помоћи у грађевинском материјалу и др. од стране Комесаријата за избеглице на основу
расписаних јавних позива.
Савет ће именовати Комисију за унапређење социјално материјалног положаја избеглих и интерно
расељених лица на територији општине Чока, који ће бројати 6 чланова.
Задатак ове комисије одређује Савет.
Члан 3.
Мандат члановима Савета за управљање миграцијама и трајна решења за избегла и привремено
расељена лица траје 4 (четири) године.
Члан 4.
Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије врши Општинска управа Чока.
Члан 5.
Члановима Савета и Комисије исплаћује се накнада у износу од 500,00 динара (петсто динара) по
седници, као и накнада путних трошкова.
Члан 6.
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Чока“ и ступа на снагу даном доношења, а
ступањем на снагу овог решења, престаје да важи решење број: 06 016-2/2012-5/6 од 31.10.2012. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: VI 016-2/2016-6/4
Датум: 07.09.2016. године
Ч О К А

Председник Општинског већа општине Чока
Стана Ђембер с.р.

„Службени лист општине Чока“ бр. 18.

страна 355.

30.09.2016.

112.
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 3/02 и 7/05''), Општинско
веће општине Чока, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I.
Овим решењем мења се Решење о одобравању набавке и коришћења мобилних
телефона за потребе функционера број: 01 016-2/2016-VI-3/5 od 11.07.2016. године у следећем:
- У члану 1. став 15. мења се и гласи: „Начелник општинске управе ОУ Чока ......
(без
лимита)“,
- У члану 1. став 17. мења се и гласи: „Секретар Скупштине општине Чока .........
(без
лимита)“,
II.
Остале одредбе овог решења остају непромењене.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 01 016-2/2016-VI-6/9
Датум: 07.09.2016. године
Ч О К А

Председник Општинског већа општине Чока
Стана Ђембер с.р.
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„Службени лист општине Чока“ бр. 18.

страна 357.

30.09.2016.

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана
115. Статута општине Чока (''Службени лист општине Чока'', бр. 3/11 пречишћени текст) и члана 5. Уговора
о сарадњи на реализацији „Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге
програме интеграције избеглица у 2015. години“ бр. 90-66/2015-II oд 15.04.2015.године,
Председник општине Чока, дана 09.09.2016.године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА ДОДЕЛОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за избор корисника за доделу помоћи породицама избеглих на територији
општине Чока доделом грађевинског матријала, у следећем саставу:
1. Тамара Ардала, дипл.правница, Центар за социјални рад за општину Чока, Председницa Комисије;
2. Рожика Томашев,општинска управа Чока, повереница за избеглице,заменица Председнице
Комисије;
3. Биљана Шевић, дипл.економиста- маркетинг менаџер, чланица;
4. Шлезак Клара, дипл.инг грађевине, Општинска управа Чока, чланица:
5. Тибор Урбан, грађевински техничар , Дирекција за изградњу општине Чока, члан;
6. Златомир Рајић,члан Општинског већа задужен за област привреде, члан.
Задаци комисије су:
• Усваја Правилник којим се утврђују услови и критеријуми за избор корисника за доделу помоћи у
грађевинском материјалу,
• Објављује оглас за подношење захтева за доделу помоћи,
• Разматра поднете захтеве и утврђује чињенично стање на терену,
• Утврђује и објављује предлог листе реда првенства,
• Утврђује рок за подношење приговора,
• Припрема материјал за одлучивање по приговорима,
• Доноси одлуку о коначној листи реда првенства,
• Објављује коначну листу крајњих корисника,
• Подноси захтев надлежном органу Општинске управе Чока за покретање Јавне набавке,
• Припрема записнике,уговоре,извештаје и листу корисника потребне за правдање утрошених
средстава,
• Врши контролу уградње додељеног грађевинског материјала,
• Обавља и друге послове у складу са Правилником, односно по одлуци Савета за управљање
миграцијама.
II
У раду Комисије, по потреби, може учествовати и представник Комесаријата за избеглице и
миграције РС.
III
Председнику, заменику председника и члановима Комисије од дана образовања Комисије утврђује се
накнада за рад у износу од 500,00 динара по одржаној седници, односно теренском раду.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ,,Службеном листу општине Чока'',
а ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење број: 90-6/2015-VI oд 23.04.2015. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 90-9/2016-VI
Датум: 09.09.2016. године
Ч О К А

Председник општине Чока
Стана Ђембер с.р.
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„Службени лист општине Чока“ бр. 18.

страна 359.

30.09.2016.

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 115.
Статута општине Чока (''Службени лист општине Чока'', бр. 3/11 пречишћени текст) и члана 5. Уговора о
сарадњи потписаног између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Чока бр.99/457 од 24.08.2016. године, Председница општине Чока, дана 09.09.2016.године доноси,
Р Е Ш Е Њ Е
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА
НАБАВКУ И ДОДEЛУ РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРЕТАЊЕ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДОХОДОВНИХ
АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ, ЗАНАТСКОЈ, УСЛУЖНОЈ ИЛИ ДРУГОЈ ОБЛАСТИ ЗА ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ/БОРАВИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА,
ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених за набавку и доделу
робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској,
услужној или другој области за интерно расељена лица, која имају пребивалиште/боравиште на територији
општине Чока, док су у расељеништву, у следећем саставу:
1. Тамара Ардала, дипл.правник, Центар за социјални рад за општину Чока, Председницa Комисије;
2. Весна Ђукановић, дипл.правник, Национална служба за запошљавање, заменица Председнице
Комисије;
3. Биљана Шевић, дипл.економиста-маркетинг менаџер, чланица;
4. Бранко Булајић, ветеринарски техничар, члан;
5. Maрија Ковач, дипл.инжењер (мастер) фармацеутске технологије, чланица;
6. Рожика Томашев, општинска управа Чока, повереница за избеглице,чланица;
Задаци комисије су:
•
Усваја Правилник којим се утврђују услови и критеријуми за избор корисника за доделу помоћи за
економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходовну активност,
•
Објављује оглас заподношење захтева за доделу помоћи,
•
Разматра поднете захтеве и утврђује чињенично стање на терену,
•
Утврђује и објављује предлог листе реда првенства,
•
Утврђује рок за подношење приговора,
•
Припрема материјал за одлучивање по приговорима,
•
Доноси одлуку о коначној листи реда првенства,
•
Објављује коначну листу крајњих корисника,
•
Подноси захтев надлежном органу Општинске управе Чока за покретање Јавне набавке,
•
Припрема записнике, уговоре, извештаје и листу корисника потребне за правдање утрошених
средстава,
•
Прати реализацију доходовних активности и припрема извештаје о истим,
•
Обавља и друге послове у складу са Правилником, у циљу комплетне реализације пројекта.
II
Председнику, заменику председника и члановима Комисије од дана образовања Комисије утврђује се
накнада за рад у износу од 500,00 динара по редовно одржаној седници, односно теренском раду.
III
Рок за обављање активности које представљају задатке Комисије, описане горе, је
30.09.2017.године, док извештај и доказе о праћењу реализације доходовне активности треба доставити
Комесаријату за избеглице и миграције РС до 30.11.2017. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Чока''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 90-10/2016-VI
Датум: 09.09.2016. године
Ч О К А

Председник општине Чока
Стана Ђембер с.р.

Број
Одлуке

САДРЖАЈ

Страна

111

Решење о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења
за избегла и привремено расељена лица
Решење о одобравању набавке и коришћења мобилних телефона за потребе
функционера
Решење о формирању Комисије за избор корисника за доделу помоћи породицама
избеглих на територији општине Чока доделом грађевинског материјала
Решење о формирању Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених
за набавку и додeлу робе и материјала за покретање, развој и унапређење
доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за
интерно расељена лица која имају пребивалиште/боравиште на територији општине
Чока, док су у расељеништву

353
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114

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

355
357
359

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

