На основу чл. 20. и чл. 44. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
Републике Србије“ бр. 129/2007) и чл.17., чл.18. и чл.115. Статута Општине
Чока („Сл.лист општине Чока“ бр. 3/2011), Председник општине Чока доноси

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног позива за избор организације која ће вршити послове из
области руралног развоја кроз формирање локалне акционе групе у 2014.
години
1. Расписује се јавни позив за избор организације која ће вршити послове из
области руралног развоја кроз формирање локалне акционе групе у 2014.
години.
2. На јавни позив могу да се јаве институције и организације које се баве
пословима у области руралног развоја на територији општине Чока
3. Критеријуми јавног позива су следећи:
- Циљна група којој су услуге намењене: сва формална и неформална
удружења на територији општине Чока, привредници, локална
самоуправа, месне заједнице
- Садржај услуге: послови руралног развоја кроз формирање Локалне
акционе групе,
- Дужина трајања: 10 месеци,
- Максимална финансијска средства 1.000.000,00 динара,
- Територија на којој се реализује услуга: насељена места у општини
Чока,
- Особа непосредно ангажована на вођењу пројекта: висока школска
спрема, искуство у реализацији пројеката финансираних од стране
Европске уније
4. На јавни позив заинтересоване институције и организације се јављају
достављањем пријаве, која обавезно садржи:
- Буџет,
- Наративни план активности,
- CV особе која ће водити пројекат – координатора Локалне акционе
групе,
- Решење о регистрацији институције или организације у Агенцији за
привредне регистре,
- Оверена фотокопија Статута организације или институције.
5. Пријава са свом неопходном документацијом предаје се у року од 8 дана
од дана објављивања овог јавног позива, у пријемну канцеларију
општинске управе Чока.
6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
7. Оцењивање пристиглих пријава и избор најбоље пријаве обавиће
Комисија коју формира Председник општине Чока.

8. Са изабраном организацијом закључиће се уговор, којим ће бити
регулисана међусобна права и обавезе у обављању предметног посла.
9. Ова одлука објављује се на огласној табли Општинске управе Чока и на
огласним таблама свих месних заједница општине Чока.

Образложење:
Одлуком о буџету општине Чока за 2014. годину („Сл.лист општине Чока“
бр.22/2012) предвиђено је финансирање послова Локалне акционе групе у
области руралног развоја, до износа од 1.000.000,00 динара – раздео 2, глава 2.1,
функција 480, место трошка 029, економска класификација 423.
Имајући у виду важећи Правилник о организацији и систематизацији послова у
општинској управи Чока, односно, непостојање организационе јединице и
извршиоца, који би обављали послове руралног развоја, Председник општине у
оквиру својих законских и статутарних овлашћења доноси одлуку о
расписивању јавног позива.
Председник општине Чока
Балаж Ференц

