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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА
143.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007), члана 115.
Статута општине Чока (“Службени лист општине Чока, бр. 3/11 пречишћени текст) и Решења о исплати новчане
помоћи бр.553-833/1 од 20.11.2020.године, Председница општине Чока, дана 26.11.2020. године, доноси
Решење
о образовању Комисије за избор корисника донаторских пројеката помоћи у огреву за најугроженије
породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Чока
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за избор корисника донаторских пројеката помоћи у огреву за најугроженије
породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Чока (у даљем тексту:
Комисија ), у следећем саставу:
Данијела Кнежевић, повереник Комесаријата за избеглице;
Милорад Малешев, представник Црвеног крста;
Денис Радин, радник на озакоњењу објеката;
Биљана Бајић, шеф одељења за финансије ОУ Чока;
Жељана Јаковљев,социјални радник Центра за социјални рад Општине Чока.
Задаци комисије су:
 Усваја Правилник којим се утврђују услови и критеријуми за избор корисника за доделу помоћи;
 Објављује оглас за подношење захтева за доделу помоћи;
 Разматра поднете захтеве и утврђује чињенично стање на терену;
 Доноси Одлуку о додељивању помоћи водећи рачуна о реду првенства;
 Објављује Одлуку о додељивању помоћи;
 Сачињава и прослеђује оверен и потписан списак корисника о додели помоћи донатору, односно
Комесаријату за избеглице и миграције РС;
 Обавља и друге послове у складу са Правилником, у циљу комплетне реализције помоћи.
II
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.
Чланови Комисије за избор корисника, који путују на седницу исте, имају право на накнаду трошкова за
долазак на седницу и одлазак са седнице, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају.
III
Мандат Комисије траје до завршетка пројеката за доделу помоћи у виду огрева или рока који одреди
председник општине Чока.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се у “Службеном листу општине Чока”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 90-39/2020-VI/1
Датум: 26.11.2020. године
ЧОКА

Председница општине Чока,
Стана Ђембер, с.р.
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ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
144.
На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, бр. 87/2018) и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
(„Службени гласник РС“, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020,
126/2020, 138/2020 и 141/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Чока, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
Члан 1.
Образује се мобилни тим за пружање подршке свим грађанима на територији општине Чока којима је
решењем надлежног органа наложена мера изолације или самоизолације. Услуга се пружа у виду набавке
најпотребнијих животних намирница и медикамената.
Члан 2.
Образује се контакт центар у циљу пружања информација и помоћи грађанима на територији општине
Чока и налаже се Општинској управи општине Чока да обавести јавност о бројевима телефона контакт центра.
Телефонски бројеви контакт центра су 0230/471-101 и 064/6599487 који ће бити доступни свим
грађанима, сваког радног дана од 07,00 до 12,00 часова, почев од дана 01. децембра 2020. године.
Члан 3.
Именују се следећи чланови мобилног тима и контакт центра за пружање подршке грађанима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Михајло Поповић из Санада-координатор,
Жељана Јаковљев из Санада,
Златомир Рајић из Чоке,
Милена Баук из Остојићева,
Светлана Димић из Чоке,
Габриела Балда из Чоке,
Денис Чонић из Остојићева,
Драгослав Илијашев из Чоке.
Члан 4.

Чланови мобилног тима и контакт центра поседоваће идентификационе картице са обележјима мобилног
тима за пружање подршке грађанима на територији општине Чока.
Члан 5.
Решење објавити у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
Штаб за вандредне ситуације општине Чока
Број: VI 87-1/2020-32
Дана: 30.11.2020. године
Командант Штаба за ванредне ситуације општине Чока,
Стана Ђембер, с.р.
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„Службени лист општине Чока“ излази по потреби
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
ИЗДАВАЧ:
АДРЕСА ИЗДАВАЧА:

Тот Золтан, Секретар Скупштине општине Чока
Скупштина општине Чока
23320 Чока, Потиска бр. 20
Тел: 0230/471 –000, факс: 0230/471-175

Главни и одговорни уредник
Тот Золтан, с.р.
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