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Број 11.                                                                                                          16.09.2019. год. 
 



„Службени  лист општине Чока“  број  11.                             страна 791.                                          16.09.2019. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 

69. 

У складу са чланом 8. Правилника о начину и постулку доделе средстава традиционалним црквама и 
верским заједницама на територији општине Чока број 016-2/2013-11/6 од 29.05.2017. године, Решењем о 
формирању комисије за спровођење поступка расподеле средстава по традиционалним црквама и верским 
заједницама на територији општине Чока број 016-2/2017-13/8-VI од 08.02.2017.године,на основу записника о 
спроведеном поступку и предлогу за расподелу средстава по конкурсу за доделу средстава традиционалним 
црквама и верским заједницама на територији општине Чоке у 2019. години, Општинско вeћe општине Чока, на 
седници одржаној дана 16.09.2019. године, доноси: 

 
ОДЛУКУ 

О НАЧИНУ И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ТРАДИ ЦИОНАЛІІИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА БУЏ ETCKУ, ОДНОСНО КАЛЕНДАРСКУ 2019 ГОДИНУ 

Након спроведеног јавног конкурса за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама 
на територији општине Чока, Општинско вehe је уважило предлог комисије за спровођење поступка расподеле 
средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Чока и донело Одлуку о 
начину и висини расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице за буџетску, односно 
календарску 2019. годину за следеће програме: 

Р.Б. Подносилац пријаве: Назив пројекта: Bpедност 
пројекта 

/РСД 

Тражена 
средства /РСД 

Одобрена 
Средства 

/РСД 
 

1. Српска православна црква 
Падеј 

Прикључење капеле на дистр.систем 
ел. енергије и изградња бетонске 
стазе на гробљу 

635.000,00 500.000,00 250.000,00 

 
2. Римокатоличка Жупа – 

Пресвето Тројство Чока  
Поправка олука на храму и 
свештеничком стану у Санаду 

75.300,00 67.500,00 67.500,00 

 
3. Римокатоличка Жупа – 

Пресвето Тројство Чока  
Велике прославе у нашим 
заједницама у Жупи Чока и три 
филијале 

600.000,00 586.500,00 586.500,00 

 
4. Римокатоличка Жупа – 

Пресвето Тројство Чока  
Реконструкција и санација ограде 
око објекта Римокатоличке цркве Св. 
Тројстава у Чоки 

6.448.931,19 5.805.000,00 5.805.000,00 

 
5. 

Српска православна 
црквена општина Санад 

Постављање фасаде на парохијском 
дому 

880.176,00 880.176,00 250.000,00 

 
6. 

Римокатоличка Жупа 
„Свети Јосип“ Остојићево 

Санација торња и завршни радови на 
лађи цркве Св Јосипа у Остојићеву 

5.171.976,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

 
7. Римокатоличка жупа 

„Снежна Госпа“  Падеј 
Завршетак централног грејања у 
жупном уреду 

847.000,00 380.000,00 380.000,00 

 
8. Римокатоличка црквена 

општина „Свети Михајло 
Арханђелије“ Јазово 

Израда и уградња бочних вратат на 
цркви 

107.940,00 56.000,00 56.000,00 



 

Образложење: 
 

Општинско вeћe формирало је Решењем број 016-2/2017-13/8-VI од 08.02.2017.године, комисију за спровођење 
поступка расподеле средстава по традиционалиим црквама и верским заједницама на територији општине Чока. 
Дана 03.09.2019. године расписан је од стране комисије Јавни конкурс за финансирање пројеката традиционалним 
црквама и верским заједницама из буџета општине Чока за 2019. годину. У року за подношење пријава, односно до 
дана 13.09.2019. године пристигло је, благовремено, 12 потпуних пријава. Чланом 8. став 2. Правилника о начину и 
поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Чока број 016-
2/2013-11/6  од  29.05.2017. године прописано је да  Општинско вehe на основу записника и извештаја Комисије, доноси 
Одлуку о начину и висини расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице за буџетску, односно 
календарску годину. 
Комисија за спровођење поступка расподеле средстава по традииционалним црквама и верским заједницама на 
територији опиштине Чока доставила је записник и извештај о спроведеном поступку и предлог Општинском вehy 
Чока за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Чока у 2019. 
години. На основу свега напред наведеног , а у складу са Чланом 8. став 2. Правилника о начину и поступку доделе 
средстава традиционапним црквама и верским заједницама на територији општине Чока број 016-2/2013-11/6 од 
29.05.2017. године, донета је Одлука као у диспозативу. 
УПУTCTBO О ПPABHOM СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке незадовољни учесник конкурса може поднети 
приговор Општинском вeћy у року од 8 дана од дана објављивања на званичном сајту општине и у „Службеном 
листу општине Чока“. 

 

                                                                                                                          Председница општинског већа 
                                                                                                                                     Стана Ђембер, с.р. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- А.П. ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЧОКА 
ОПШТИНСКО BEЋE ОПШТИНЕ ЧОКА 
Број: VI  016-2/2019-20/1 
Дана: 16.09.2019. године 
 

„Службени  лист општине Чока“  број  11.                             страна 792.                                          16.09.2019. 

 

 
9. Српска православна 

црквена општина Чока 
Уређење црквене сале и канцеларије 
Црквене општине 

391.500,00 391.500,00 200.000,00 

 
10. Српска православна 

црквена општина 
Остојићево 

Хидроизолација храма св. Оца  
Николаја  

3.181.609,20 2.863.448,28 2.863.448,28 

 
11. Српска православна 

црквена општина 
Остојићево 

Постављање пећи на пелет у 
парохијском дому и клима уређаја у 
Светосавском дому 

400.000,00 338.350,00 250.000,00 

 
12. Словача евангелистичка ав 

црква Остојићево 
90. година оснивања (попоравка 
екстеријера канцеларије и на објекту 
цркве, свечаност) 

500.000,00 300.000,00 200.000,00 

(100.000,00 + 
100.000,00 

  Укyпнo: 19.239.432,39 16.868.474,8 15.608.448,28 



 

 

 

„Службени лист општине Чока“ излази по потреби 
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:  Тот Золтан,  Секретар СО-е Чока 
ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА:  2.500,00 динара 
На редован рачун Општинске управе општине Чока/ жиро рачун бр.:  840 – 745151843 - 03 
Позив на број:  97 47 211 
ИЗДАВАЧ:  Скупштина општине Чока 
АДРЕСА ИЗДАВАЧА:  23320 Чока, Потиска бр. 20 

Тел: 0230/71 –000, факс: 0230/71-175 
 

                                                                           

 

 

 

Број 
одлуке С А Д Р Ж А Ј 

 
  

 
Страна 
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