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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА
85.
На основу члана 115. Статута Општине Чока, Председник Општине Чока доноси
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА
О ПОКЛОНИМА СА ПРОТОКОЛАРНОМ НАМЕНОМ
Члан 1.
Изменама и допунама Правилника о поклонима са протоколарном наменом се мења и допуњује члан 5.
додаје се став 5. , која гласи:
„ Евиденција о поклонима води се на следећим обрасцима:
Евиденција предмета набављених у сврху поклона Прилог 1.
Евиденција датих поклона

Прилог 2.

Евиденција примљених поклона

Прилог 3.

Обавештење о примљеном поклону

Прилог 4. који су саставни део овог Правилника. „

Члан 2.
Ова Измена и допуна Правилника о поклонима са протоколарном наменом ступа на снагу осмог дана од дана
доношења, и објављује се у Службеном листу општине Чока.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
Председник општине
Посл. број:110-2/2018-04
Датум:05.07.2018.године

Председница Општине Чока
Стана Ђембер, с.р.

„Службени лист општине Чока“ брoj 14.

страна 375.

11.07.2018.

Прилог 1.

ОПШТИНА ЧОКА
Потиска 20
Чока

ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВЉЕНИХ У СВРХУ ПОКЛОНА

Ред.бр.

датум
набавке

назив-опис предмета

количина

вредност
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Прилог 2.

ОПШТИНА ЧОКА,
Потиска 20
Чока

име, презиме и
функција даваоца
Ред.бр.
поклона

ЕВИДЕНЦИЈА ДАТИХ ПОКЛОНА
коме се даје
поклон

Лице одговорно за вођење евиденције:

датум
вредност
давања

опис поклона

потпис
даваоца
поклона
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Прилог 3.
ОПШТИНА ЧОКА,
Потиска 20
Чока

ЕВИДЕНЦИЈА ПРИМЉЕНИХ ПОКЛОНА

Ред.бр.

име, презиме и
функција примаоца
поклона

поклонодавац

Лице одговорно за вођење евиденције:

датум

вредност

опис поклона

у чију
својину
прелази
поклон
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Прилог 4.
ОПШТИНА ЧОКА
Потиска 20
Чока

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЉЕНОМ ПОКЛОНУ

Име и презиме
Радно место/функција
Поклон (опис)
Вредност поклона у дин.
Метод процене вредности
Поклонодавац
Повод за уручење поклона
Датум уручења поклона
Чија својина поклон постаје

У ______________, _________год

__________________________
потпис
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86.

На основу члана 32. Став 1. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 111/2009, 92/2011 и
93/2012), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 115.
Статута општине Чока („Сл. Лист општине Чока“ бр. 3/2011), председница општине Чока доноси
О Д Л У К У
1. На предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Чока председница општине Чока укида
Одлуку бр. VI 87-1/2018-6 од 15.05.2018. године о проглашењу ванредне ситуација у вези са великом
најездом комараца на територији општине Чока.
2. Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНA ЧОКА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 87-1/2018-7
Дана: 10.07.2018. године
Ч О К А

Председница општине Чока
Ђембер Стана, с.р.

87.

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 115. Статута општине Чока (''Службени лист општине Чока'', бр.
3/11 пречишћени текст) и члана 4. Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених
побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала бр. 9-9/739 од 12.06.2018. године,
Председница општине Чока, дана 09.07.2018. године доноси,
РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА
СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова
становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Комсија за избор корисника), у
следећем саставу:
1. Тамара Ардала, дипл.правник , председница Комисије;
2. Михајло Поповић, дипл.правник, заменик председнице Комисије;
3. Клара Шлезак, дипл.инг.грађевине, чланица;
4. Милица Орловић, мастер социолог, чланица;
5. Петар Ремовић, KВ радник, члан.
Задаци Комисије за избор корисника су:
Усвајање Правилника којим се утврђују услови и критеријуми за избор корисника помоћи за доделу средстава
намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, поступак и начин
рада Комисије за избор корисника,
•
•
•
•

Усвајање и објављивање свих релевантних обавештења и јавних позива,
Отварање и разматрање пристиглих пријава и утврђивање чињеничног стања на терену,
Слање захтева за допуну документације,
Провера података о стању имовине у Републици Србији и земљи порекла,
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Бодовање и рангирање пријава,
Израда и оглашавање предлога листе корисника;
Утврђивање рока за изјављивање приговора,
Припремање материјала за одлучивање по приговорима,
Израда и оглашавање коначне листе корисника;
Доношење Одлуке о додели помоћи за побољшање услова становања избеглица кроз набавку
грађевинског материјала;
Подношење захтева надлежном органу Општинске управе Чока за покретање поступка јавне набавке,
Припремање записника, уговора, извештаја и листе корисника потребних за правдање утрошених
средстава,
Обављање и других послова у складу са Правилником, у циљу комплетне реализације пројекта.

II
У раду Комисије за избор корисника, по потреби, могу учествовати и представници Комесаријата за
избеглице и миграције РС, као посматрачи.
III
Председнику, заменику председника и члановима Комисије за избор корисника од дана образовања
Комисије утврђује се накнада за рад у износу од 500,00 динара по редовно одржаној седници, односно теренском
раду.
Председник, заменик председника и чланови Комисије за избор корисника, који путују на седницу исте, имају
право на накнаду трошковa за долазак на седницу и одлазак са седнице, у висини цене превозне карте у јавном
саобраћају.
IV
Рок за обављање активности које представљају задатке Комисије за избор корисника, описане горе, је
30.06.2019.године, док коначни наративни и финасијски извештај, доказе о уградњи грађевинског материјала
треба доставити Комесаријату за избеглице и миграције РС до 31.08.2019.године.
V
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: 90-5/2018-VI/4
Датум: 09.07.2018. године
ЧОКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
88.

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“45/2002 и 30/2010) и члана 115. став 1. тачке 7. Статута општине Чока („Сл.лист
општине Чока“ бр.3/2011- пречишћен текст) 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. Михајло Поповић –Помоћник председнице општине – председник Савета,
2. Др Ивана Наумов – члан Општинског Већа за социјална питања и здравство,
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3. Винка Тошић – 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: VI 016-2/2016-6/4 од 07.09.2016. године.
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Стана Ђембер, с.р.
89.

На основу члана 46. И 93. Закона о локалној самоуправ и („Службени гласник .РС“ , број 129/07, 83/14 –др
зако и 101/16), члан 124. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока „ број 3/11 – пречишћен текст),
Правилника о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Сл. гласник СРС“ број 27/84) на седници
Општинског већа Чока одржаној дана 06.07.2018. године, Општинско веће донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Општинског жетвеног штаба у општини Чока
I.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Општински жетвени штаб у следећем саставу:
1. Радован Будовалчев – из Остојићева - председник
2. Душанка Клиска - из Сенте - члан
3. Ференц Барлог - из Чоке – члан
4. Јанош Тертеи – из Остојићева - члан
5. Томас Берта – из Чоке – секретар
II.
Општински жетвени штаб се именује на период од четири године.
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III.
Задатак Општинског жетвеног штаба је да сходно члану 49. Закона о заштити од пожара ( „Сл.гласник РС“ број
111/09 и 20/15), а у складу са Правилником о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ( „Сл.гласник
СРС“ број 27/84) за време жетве и вршидбе предузме посебне мере заштите стрних усева од пожара :

-

Организовање сталног дежурства уз сарадњу ВСЈ Одељење у Чоки, укључујићи и добровољна
ватрогасна друштва по насељеним местима на територији општине Чока

-

Организовање осматрачке службе уз помоћ пољочуварске службе формиране на територији општине
Чока

-

Организовање службе обавештавања уз помоћ пољочуварске службе формиране на територији општине
Чока

-

Да изради обавештења учесницима жетве о мерама заштите од пожара за време жетвених радова
Обавештење објавити на сајту Општине и огласним таблама месних заједница
Да сходно члану 76. став 2, а у вези члана 73. Закона о заштити од пожара („Сл.гласник РС“ број 111/09 и
20/15) достави писмени извештај о предузетим мерама на реализацији Законом предвиђених обавеза
IV.
Решење ступа на снагу даном доношења и обљављује се у „ Службеном листу општине Чока „.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: VI 016-2/2018-43/5
Дана:06.07.2018. године
Ч О К А

Председница општинског већа општине Чока
Стана Ђембер, с.р.

Број
одлуке

САДРЖАЈ

Страна

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА
85

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О ПОКЛОНИМА СА ПРОТОКОЛАРНОМ НАМЕНОМ

374

86

ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА У ВЕЗИ СА ВЕЛИКОМ НАЈЕЗДОМ
КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА
РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ
НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА РЕШЕЊА ЗА
ИЗБЕГЛА И ПРИВРЕМЕНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА

379

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ЖЕТВЕНОГ ШТАБА У ОПШТИНИ ЧОКА

381

87
88

379
380

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
89

„Службени лист општине Чока“ излази по потреби
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА:
На редован рачун Општинске управе општине Чока/Број жиро
рачуна:
Позив на број:
ИЗДАВАЧ:
АДРЕСА ИЗДАВАЧА:

Тот Золтан, Секретар СО-е Чока
2.500,00 динара
840 – 745151843 - 03
97
47 211
Скупштина општине Чока
23320 Чока, Потиска бр. 20
Тел: 0230/71 –000, факс: 0230/71-175

НАПОМЕНА
,,Службени лист општине Чока“ број 14/2018 је због техничких разлога објављен на српском језику, док ће
на мађарском језику бити објављен накнадно“.
Главни и одговорни уредник

