СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЧОКА

Број 30.

15.12.2020. година

„Службени лист општине Чока“ број 30.

страна 596.

15.12.2020. година

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
145.
На основу члана 65. Статута општине Чока (“Службени лист општине Чока, бр. 2/2019, председник
Општинског већа општине Чока, дана 08.12.2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
O ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА
У ОПШТИНИ ЧОКА
ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023.ГОДИНЕ
Члан 1.
Овим Решењем образује се Радна група за израду локалног акционог плана за социјално укључивање рома и
ромкиња за период од 2021. до 2023. године у општини Чока, у следећем саставу:
1. Златко Рајић, члан општинског већа општине Чока задужен за националне мањине, координатор Радне
групе;
2. Данијела Кнежевић, РРА Панонрег, заменик координатора;
3. Денис Радин, ОУ Чока, члан;
4. Жељана Јаковљев, Центар за социјални рад општине Чока, члан;
5. Мирослава Дробњак, Дом здравља Чока, члан;
6. Игор Чолаков, председник удружења „Ромско срце“, члан;
7. Бисерка Будовалчев, ПУ „Радост“, члан;
8. Изабела Кертес, основна школа „Јован Поповић“, Чока, члан;
9. Анид Исаковић, службеник за јавне набавке ОУ Чока, члан.
Члан 2.
Задатак радне групе је да:
- Сагледава и прати стање, проблеме и потребе ромске популације на територији општине Чока и предлаже
приоритете за њихово решавање на основу реалних могућности;
- Предлаже акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња на територији општине Чока, мере и
плнове активности у циљу њихове реализације;
- Сарађује са општинском управом и другим јавним службама, установама, институцијама, организацијама
цивилног друштва и иницира активности у циљу развоја међународне сарадње и сарадње са другим ЈЛС;
- Сарађује са Мобилним тимом за инклузију Рома и Ромкиња на територији општине Чока, прати
реализацију утврђених програма и информише јавност и Општинско веће општине Чока о активностима
Радне групе, и
- Обавља и друге послове у складу са основним циљевима и задацима ради којих је Радна група и
оформљена.
Члан 3.
Координатору и заменику координатора утврђује се накнада од 35.000 динара док се осталим члановима Радне
групе за израду локалног акционог плана за социјално укључивање рома и ромкиња за период од 2021.до
2023.године у општини Чока утврђује накнада за рад у износу од 2.000 динара.
Члан 4.
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Чока” и ступа на снагу даном доношења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: VI 016-2/2020-12
Датум: 08.12.2020.године
ЧОКА

Председник Општинског већа општине Чока
Стана Ђембер, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА
146.
На основу члана 59. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 54/09, 73/10,101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13-исп., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 72/19 ) Председник општине доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак враћања неутрошених буџетских
средстава на рачун - Извршење буџета општине Чока, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о
буџету општине Чока, до истека фискалне године, а нису утрошена у тој фискалној години.
Обавеза преноса неутрошених средстава из става 1. овог члана односи се на индиректне кориснике буџетских
средстава из члана 27. Одлуке о буџету општине Чока за 2020. годину ("Службени лист Општине Чока", бр.17/19
и 24/20).
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог правилника, врше индиректни корисници буџетских средстава
општине Чока до истека фискалне године, закључно са 31. децембром, на рачун –Општина Чока –Рачун за
извршење буџета , број 840-83640-50, са позивом на број
конт. бр. по мод. 97 08431 шестоцифрени конто расхода 00 01 функција буџ. корисника.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. исказује се се на Обрасцу СВС - Спецификација враћених
буџетских средстава.
Корисници буџетских средстава општине Чока одговорни су за истинитост и тачност исказаних података у
Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају директним корисницима спецификације враћених
буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за редовну делатност према разделима, односно главама,
односно функцијама, односно главним програмима, на Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских
средстава, најкасније до 10. јануара наредне фискалне године.
Уколико су средства индиректним корисницима буџетских средстава пренета са опредељених апропријација два
или више директних корисника буџетских средстава у обавези су да доставе Обрасцe СВС - Спецификација
враћених буџетских средстава за сваког директног корисника по јединственом броју буџетског корисника.
На основу извршених уплата и достављених образаца из става 1. овог члана директни корисници буџетских
средстава у систему извршења буџета до 20. јануара наредне фискалне године врше корекцију трансфера расхода
и издатака за претходну фискалну годину за индиректне кориснике којима су пренели средства.
Образац СВС - Спецификација враћених буџетских средстава одштампан је уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Члан 4.
Одредбе овог правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава који су неутрошена средства пренели
до истека фискалне године, а који након истека фискалне године нису у систему консолидованог рачуна трезора
општине Чока.
Члан 5.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку преноса неутрошених
буџетских средстава на рачун извршења општине Чока („Службени лист општине Чока”, број 17/19).
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА
БРОЈ: 400-56 /2020-IV
ДАНА, 14.12.2020. године
ЧОКА

Председница општине Чока
Стана Ђембер, с.р.
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Образац СВС

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Назив корисника буџетских средстава који враћа средства____________________________________________
Седиште ________________________________ адреса_______________________________________________
ПИБ ________________________МБ______________________ЈББК ____________________________________
Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства: (*)____________________________
_____________________________________________________ ЈББК __________________________________
(*у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује свој назив)
Раздео/глава______________ функција_____________главни програм__________________________________
Спецификација враћених буџетских средстава:
Економска
класификација
1

ОПИС

Износ

2

3

УКУПНО:
У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно четири шифре без узимања
ознаке 49 будући да је 49 ознака трансфера која указује на потребу за елиминацијом у процесу сравњивања.
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани.
Број:

______________________
име и презиме одговорног лица
(штампаним словима)

Место и датум:
М.П.

______________________
Потпис
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147.
На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 123/2007, 83/2014 - др.закон 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 61. став 1. тачка
17. Статута општине Чока („ Службени лист општине Чока“, бр. 2/2019), а на основу предлога Општинског
Штаба за ванредне ситуације општине Чока бр. 87-1/2020-32 од 15.12.2020. године, председница општине Чока
доноси следећу
ОДЛУКУ
o проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Чока

1. Проглашава се ванредна ситуација за целу територију општине Чока, од дана 15.12.2020.године, због
погоршања епидемиолошке ситуације услед ширења епидемије заразне болести COVID 19.
2. Доношењем ове Одлуке, до сада донете Наредбе и акти Општинског штаба за ванредне ситуације везане
за предузимање мера на спречавању ширења епидемије заразне болести COVID 19 остају на снази.
3. Ванредна ситуација се проглашава ради ефикаснијег спровођења мера заштите као и заштите живота и
здравља људи.
4. О спровођењу ове Одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације општине Чока у складу са
чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, бр. 81/2018).
5. Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Севернобанатског управног округа,
Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне
ситуације у Кикинди, Заводу за јавно здравље Кикинда, јавним предузећима, установама и другим
учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања са територије општине Чока.
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине Чока.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
Председница општине
Број: VI 87-14/2020
Дана: 15.12.2020. године
ЧОКА

Председница општине Чока
Стана Ђембер, дипл. менаџер, с.р.
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„Службени лист општине Чока“ излази по потреби
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

Тот Золтан, Секретар Скупштине општине Чока

ИЗДАВАЧ:
АДРЕСА ИЗДАВАЧА:

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

Главни и одговорни уредник
Тот Золтан, с.р.

