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Број  6.      страна  115.     04.07.2014. 

42.                                                            
         
    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 2. Одлуке о одређивању  надлежног 
органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини  ( ,,Службени лист општине 
Чока'' бр. 3/2012 ), Председник општине Чока дана 18.06.2014.године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ E 
О  ОБРАЗОВАЊУ  КОМИСИЈЕ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ПОСТУПКА 

ЈАВНОГ  НАДМЕТАЊА ЗА  ДАВАЊЕ  У  ЗАКУП  ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ЗЕМЉИШТА У  ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 
 

I 
 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за  спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини. 
 

II 
 Комисија се састоји од председника, заменика председника,чланова и секретара и то: 

1. Тот Золтан , дипл.правник из Сајана – председник комисије, 
2. Шевењхази Ева, дипл.технолог из Падеја – заменик председника комисије, 
3. Олај Тибор, економиста из Чоке – члан, 
4. Јованов Зоран, дипл. правник из Чоке- члан, 
5. Кобрехел Золтан, дипл.инг. менаџмента из Чоке- члан, 
6. Леваи Золтан, инг.геодезије из Сенте – члан, 
7. Медић Славица,  економски техничар из Остојићева- секретар. 

 

     Председник, заменик председника, чланови и секретар Комисије се именују на мандатни период од 4 године.  
    Административно- техничке послове за потребе Комисије обавља Општинска управа.  
 

III 
           Задатака Комисије из члана 1. овог Решења је израда Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, прикупљање пријава за јавну лицитацију, спровођење поступка јавне 
лицитације, вођење записника и давање предлога Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
Председнику општине за избор најповољнијег понуђача.  
          Комисија обавља  и друге послове према инструкцији и предлогу Министарства надлежног за послове 
пољопривреде.  
 

IV 
         Председник, заменик председника, чланови и секретар Комисије из тачке II. имају право на накнаду за рад                     
у износу једне дневнице  за службено путовање у земљи по Уредби о накнади трошкова и отпремнини државних 
службеника и намештеника ( "Сл.Гл. РС" број 98/2007- пречишћени текст) , по одржаној седници са припадајућим законским 
обавезама и путним трошковима. 
 

V 
        Даном доношења овог Решења ставља се ван снаге Решење о образовању Комисије за спровођење поступка 
Јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини број 031-38/2013-06 од 18.06.2013. 
године, које је објављено у „Службеном листу општине Чока“ бр. 9/2013) . 
   

VI 
 Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                                     Председник општине Чока  
О П Ш Т И Н А     Ч О К А                                                                                                 Балаж Ференц   с.р. 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА   
Број:  031-45/2014-VI 
Дана:  18.06.2014. године  
Ч  О  К  А                        
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           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 4. Уговора  о сарадњи на реализацији 
„Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2014. години 
бр.9-9/96 oд 28.04.2014.године, Председник општине Чока дана 19.06.2014.године доноси 
 
 

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е     
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ  
 
I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање избеглица кроз 
доходовне активности, у следећем саставу: 

1. Шалбот Пакашки Драгана, дипл.правница, секретар С.О. Чока- Председеница Комисије; 
2. Ћеран Владенка, дипл.правница, Центар за социјални рад за општину Чока-заменица Председнице Комисије; 
3. Весна Ђукановић, дипл.правник, Национална служба за запошљавање -чланица; 
4. Ердељи Имре, дипл.инг. пољопривреде -члан; 
5. Рожа Борбељ Нора, дипл. психолог, Центар за социјални рад за општину Чока -чланица; 
6. Томашев Рожика,општинска управа Чока, повереница за избеглице - чланица; 
7. Гарић Светлана,чланица општинског већа задужена за социјалну питања и здравство -чланица. 

 

Задаци комисије су: 

 Усваја Правилник којим се утврђују услови и критеријуми за избор корисника за доделу помоћи                                                       
за економско оснаживање избеглица кроз доходовну активност, 

 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, 

 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. 
 

III 
Комисија ће обављати и теренске послове ван радног времена, а извештај о обављеном послу ће поднети 

Председнику општине Чока по завршетку теренских послова.  
Накнада за теренске послове ван радног времена ће се утврдити посебним решењем Председника општине, 

након подношења извештаја о обављеном теренском послу.  
 

IV 
Рок за обављање активности које представљају задатке Комисије, описане горе, је 31.12.2014.године, док 

извештај и доказе о праћењу реализације доходовне активности треба доставити Комесаријату за избеглице и  миграције 
РС до 28.02.2015.године. 

 

V 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у  ,,Службеном листу општине Чока''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                                     Председник општине Чока  
О П Ш Т И Н А     Ч О К А                                                                                                 Балаж Ференц   с.р. 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА   
Број:  031-46/2014-VI 
Дана:  19.06.2014. године  
Ч  О  К  А                        
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44.                                                            
 

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 4. Уговора  о сарадњи на реализацији 
„Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2014. години 
бр. 9-9/78 oд 28.04.2014. године“, Председник општине Чока дана 20.06.2014.године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е     
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ У ПРОЦЕСУ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА ДОДЕЛОМ 10 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
 
I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ  Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу ради стварања и 
побољшавања услова становања, у следећем саставу: 

1. Шалбот Пакашки Драгана , дипл. правница, секретар С.О. Чока -Председеница Комисије; 
2. Ардала Тамара, дипл.правница, Центра за социјални рад за општину Чока -заменица Председнице Комисије; 
3. Шлезак Клара, дипл.инг грађевине, општинска управа Чока -чланица; 
4. Бицок Тимеа, дипл.инг архитектујре - мастер, Дирекција за изградњу општине Чока - чланица; 
5. Рожа Борбељ Нора, дипл. психолог, Центра за социјални рад за општину Чока -чланица; 
6. Томашев Рожика,општинска управа Чока, повереница за избеглице - чланица; 
7. Гарић Светлана,чланица општинског већа задужена за социјалну политикуи здравство -чланица. 

 

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, 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 одржаној седници. 
 

III 
Комисија ће обављати и теренске послове ван радног времена, а извештај о обављеном послу ће поднети 

Председнику општине Чока по завршетку теренских послова.  
Накнада за теренске послове ван радног времена ће се утврдити посебним решењем Председника општине, 

након подношења извештаја о обављеном теренском послу.  
 

IV 
Рок за обављање активности које представљају задатке Комисије, описане горе, је 31.12.2014.године, док 

извештај     и доказе о уградњи материјала треба доставити Комесаријату за избеглице и  миграције РС до 
31.05.2015.године. 
 

V 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у  ,,Службеном листу општине Чока''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА                                                     Председник општине Чока  
О П Ш Т И Н А     Ч О К А                                                                                                 Балаж Ференц   с.р. 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА   
Број:  031-47/2014- VI 
Дана:  20.06.2014. године  
Ч  О  К  А                        
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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 
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