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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 
 
112. 
 
На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи (“Слчужбени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 
101/2016, 47/2018), Пословника о раду Општинског већа општине Чока (“Службени лист општине Чока“, број 
13/2008,10/2015 ) Општинско веће општине Чока, на 38. седници одржаној дана 03.08.2021.године, донело је 
 

ПРОГРАМ 
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

 МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА У 2021. ГОДИНИ 
 

I. 
Овим Програмом врши се расподела средстава остварених од накнаде за коришћење минералних 

сировина на територији општине Чока у 2021.години. 
 

II. 
Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина предвиђена су Одлуком о Буџету 

општине Чока за 2021.годину. 
 

III. 
 Средства у износу од  1.008.274,98 динара из тачке  II.  овог Програма расподељују се  у области 

унапређења и побољшања услова живота локалне заједнице, за изградњу инфраструктурних објеката  и то  за 
извођење радова „текуће поправке и одржавање општинских улица“  у циљу  развоја подручја и безбеднијег 
саобраћаја. 

Извођење радова ће се вршити на основу закљученог Уговора број 404-71/2021-IV-05. Вредност 
радова износи 1.518.100,00 динара без ПДВ-а. Износ у висини од  1.008.274,98 динара ће се преусмерити за 
реализацију наведених радова.  

                                                                    IV. 

Извештај о реализацији овог Програма подноси Одељење за привреду, пољопривреду, развој, 
урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности. 

V. 
 
Програм расподеле средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина на 

територији општине Чока за 2021. годину ће се објавити у "Службеном листу општине Чока". 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ЧОКА  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: VI  016-2/2021-38/6 
Дана:03.08.2021. године  
Ч  О  К  А                                                             Председница Општинског већа  
                                                                                           општине Чока  
                                                                                    Ђембер Стана, с.р.   
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ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ ЧОКА 

113. 

На основу члана 44.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018), члана Статута општине Чока („Службени лист општине Чока, бр.05/2021-
пречишћени текст) и члана 5. став 2. Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова 
становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће 
непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за 
поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, број 9-
9/152 од 13.05.2021. године, односно бр.90-11/2021-VI/4 од 10.05.2021.године, Председница општине Чока, 
дана 30.07.2021. године доноси, 

Р Е Ш Е Њ Е о измени Решења 
о формирању комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породица 

интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће 
непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали 

грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће 
непокретности 

Члан 1. 

Овим Решењем врши се измена члана II Решења о формирању комисије за избор корисника помоћи 
за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са 
окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом 
материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са 
окућницом, односно одговарајуће непокретности, који сада гласи: 

“Одређују се представници Комесаријата за избеглице и миграције који ће учествовати у раду Комисије 
за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз 
куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у 
грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне 
сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, као посматрачи, у саставу: 

1. Душица Берлековић – члан;
2. Гордана Ћушић – заменик члана.“

Члан 2. 

У осталом делу, Решење о формирању комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова становања 
породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће 
непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за 
поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности 
неизмењено остаје на снази. 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се у “Службеном листу општине Чока”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЧОКА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 031-57/2021-VI/1  Председница општине Чока, 
Датум: 30.07.2021. године Стана Ђембер, с.р. 
Ч О К А 
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На основу члана 44.Закона о локалној самоуправи („ Сл.гл.РС“ број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 61. 
Статута општине Чока („Сл.листоптинеЧока“  број 5/21), председник општине Чока дана 02.08. 2021. године  
доноси 

РЕШЕЊЕ о образовању 

Комисије за разматрање пријава за подстицање пољопривреде и руралног развоја на територији општине  
Чока 

Члан 1. 

Образује се Комисија за разматрање пријава за подстицање развоја пољопривреде и руралног развоја на 
територији општине Чока ( у даљем тексту Комисија) у саставу: 

1. Светлана Радин из Чоке – председник
2. Јована Јовановић из Сенте - члан
3. Денис Радин из Остојићева - члан
4. Радован Будовалчев из Остојићева - члан
5. Ева Шевењхази из Падеја - члан

Члан 2. 

Стручне и административно – техничке послове за потребе Комисије обавља Одељење за привреду, 
пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено - 
комуналне делатности. 

Члан 3. 

Задатак Комисије 

- Да у сарадњи са надлежним Одељењем за послове пољопривреде након расписивања Конкурса за
расподелу средстава за подстицај пољопривреде и руралног развоја води евиденцију о  пристиглим
пријавама,

- Да  разматра по редоследу пристигле пријаве на основу критеријума утврђених у конкурсу,
- Саставља предлог ранг – листе, укојој предлаже будуће кориснике и износ средстава који ће им бити

додељен на коришћење ,
- Предлог доставља председнику општине Чока у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријава

Члан 4 

Председнику и члановима Комисији за рад припада накнада у нето износу од   500,00 динара по одржаној 
седници са припадајућим законским обавезама и путним трошковима. 

Члан 5 

Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „ Службеном листу општине Чока“. 

Република Србија 
АП Војводина 
Општина Чокa 
Председник општине Чока 
Број: 320-36/01/2021-III  
Дана 03.08.2021.године 

Председник општине Чока 
Стана Ђембер, с.р. 



На основу Одлуке о доношењу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за општину Чока за 2021. годину број: VI-2/2021-32/31 од дана 04.06.2021. године уз 
Решењe о давању претходне сагласности на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за општину Чока за 2021. годину број: 320-00-04726/2021-06 од 
17.05.2021. године, председник општине Чока доноси: 

ОДЛУКУ 

o расписивању Јавног позива  за расподелу средстава за подстицај пољопривреде и
руралног развоја 

– Назив мере: Кредитна подршка –  субвенционисање дела камата за пољопривредне

кредите 

ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

• Основни циљ доделе неповратних средстава је финансијска помоћ при отплати кредита
који подстичу развој пољопривреде и рурални развој на територији општине Чока.

СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ 

Средства су обезбеђена Одлуком о буџету општине Чока за 2021. годину („Службени лист 
општине Чока“ број: 32/2020) у оквиру Глава 5 - Општинска управа, Програм 5 пољопривреда и рурални 
развој, Програмска активност 0101-0002- Мере подршке руралном развоју, функција 620,  место трошка 
189, економска класификација 454, у износу од 900.000,00 динара што чини део укупно планираних 
средстава на овој позицији. 

КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ 

• Право на коришћење средстава за кредитну подршку –  субвенционисање дела камата за
пољопривредне кредите има:

- Физичко лице/корисник – са регистрованим пољопривредним
газдинством у активном статусу а које је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за
трезор, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних
газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус
пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/2013, 102/2015,
6/2016, 46/2017, 44/2018,102/2018, 6/2019)

- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на
територији општине Чока

- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име локалних
јавних прихода

- Физичко лице/корисник ко има закључен уговор о пољопривредном
кредиту са банком са тачно дефинисаним предметом кредитирања

- Физичко лице/корисник који поднесе потврду банке о износу камате
која доспева за наплату у 2021-ој години у периоду од 01.01.2021. до
31.12.2021. године и/или план отплате кредита.
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• Финансирани пројекти морају бити реализовани на територији општине Чока.
• У оквиру једне пријаве подносилац може приложити документацију за највише два

кредита.
• Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити

прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.

• Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе изабраних корисника и општине.

ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

• Немају право учешћа на Конкурсу:

- чланови Комисијe за подстицање развоја пољопривреде општине Чока нити чланови
њихових породичних домаћинстава,

- корисници кредита који не подстичу развој пољопривреде.

• Kорисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за
кредитну подршку – субвенционисање камата за пољопривредне кредите.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

• Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве
(формулара) који се могу преузети на писарници Општинске управе Чока.

• Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници www.coka.rs.
Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део.

• Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за разматрање пријава за
подстицање пољопривреде и руралног  развоја општине Чока,поштом или лично на
писарници Општинске управе Чока ул. Потиска бр. 20, сваког радног дана од 8.00
до 14.00 часова. Конкурс је отворен од 05.08.2021. године до 15.11.2021. године,
односно до утрошка средстава.

• Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у
разматрање.

• Уз пријаву се подноси и следећа документација:

1. читко попуњен образац пријаве,
2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,
3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име

локалних јавних прихода
4. фотокопија закљученог уговор о пољопривредном кредиту са банком
5. потврда банке о износу камате која доспева за наплату у 2021-ој години у

периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године и/или план отплате кредита,
6. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте,
7. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.)
8. изјава подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по

неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста
инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја
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ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ 

Напомена 

. 
• Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су

обавезни да прикажу оригинална документа.
• Средства ће се исплаћивати по редоследу поднетих захтева до нивоа расположивих средстава.

Република Србија 
АП Војводина 
Општина Чока 
Председник општине 
Број:320-37/02/2021-III 
Дана:03.08.2021.године 

    Председник општине 
    Стана Ђембер, с.р. 
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На основу Одлуке о доношењу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја за општину Чока за 2021. годину број: VI-2/2021-32/31 од дана 
04.06.2021. године уз Решењe о давању претходне сагласности на Предлог програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Чока за 2021. 
годину број: 320-00-04726/2021-06 од 17.05.2021. године, председник општине Чока доноси: 

ОДЛУКУ 

o расписивању Јавног позива  за расподелу средстава за подстицај пољопривреде и

руралног развоја 

– Назив мере: Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника

ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

• Основни циљ доделе неповратних средстава је финансијска помоћ при осигурању усева,
плодова, вишегодишњих засада, расадника који подстичу развој пољопривреде на
територији општине Чока.

СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ 

• Средства су обезбеђена Одлуком о буџету општине Чока за 2021. годину („Службени
лист општине Чока“ број: 32/2020) у оквиру Глава 5 - Општинска управа, Програм 5-
пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0101-0002- Мере подршке
руралном развоју, функција 620,  место трошка 189, економска класификација 454, у
износу од 600.000,00 динара што чини део укупно планираних средстава на овој
позицији.

КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ 

• Право на коришћење средстава за кредитну подршку –  Осигурање усева, плодова,
вишегодишњих засада, расадника  има:

- Физичко лице/корисник – са регистрованим пољопривредним
газдинством у активном статусу а које је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за
трезор, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних
газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус
пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/2013, 102/2015,
6/2016, 46/2017, 44/2018,102/2018, 6/2019)

- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на
територији општине Чока

- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име локалних
јавних прихода

- физичко лице/ корисник има закључен уговор о осигурању / полиса
осигурања, са осигуравајућом организацијом,

- физичко лице / корисник има потврду осигуравајуће организације о
извршеном плаћању укупне премије осигурања без урачунатог пореза, која
доспева за наплату у 2021-ој години у периоду од 01.01.2021. до
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31.12.2021. године, 
- Финансирани пројекти морају бити реализовани на територији општине

Чока.
- Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима

конкурса ће бити прегледани по редоследу њиховог пристизања.
Средства се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до
утрошка средстава.

- Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор
којим се уређују међусобна права и обавезе изабраних корисника и
општине.

ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

• Немају право учешћа на Конкурсу:

- чланови Комисијe за подстицање развоја пољопривреде општине Чока
нити чланови њихових породичних домаћинстава

• Kорисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за
подршку при осигурању усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

• Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве
(формулара) који се могу преузети на Писарници Општинске управе Чока.

• Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници www.coka.rs.
Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део.

• Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за разматрање пријава за
подстицање пољопривреде и  руралног  развоја  општине Чока, поштом или лично на
Писарници Општинске управе Чока ул. Потиска бр. 20, сваког радног дана од 8.00
до 14.00 часова.

• Конкурс је отворен од 05.08.2021. године до 15.11.2021. године, односно до утрошка
средстава.

• Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у
разматрање.

• Уз пријаву се подноси и следећа документација:

1. читко попуњен образац пријаве,
2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства, не

старији од 30 дана
3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име

локалних јавних прихода
4. фотокопија закљученог уговора о осигурању / полиса осигурања, са

осигуравајућом организацијом,
5. потврда осигуравајуће организације о извршеном плаћању укупне премије 

осигурања без урачунатог пореза, која доспева за наплату у 2021-ој
години у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године,

6. списак парцела које су уписане у РПГ, на којима су осигуране ратарске
културе

7. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте,
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8. потрда МУП-а о месту пребивалишта
9. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.)
10. изјава подносиоца  да за предметну инвестицију не користи подстицаје

по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да
иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја

ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ 

• Интензитет помоћи за полисе осигурања од штета на усевима, плодовима,
вишегодишњим засадима, расадницима износи 30% од висине премије осигурања без
урачунатог пореза на премију, а највише до 30.000,00 динара по кориснику.

Напомена: 

• Средства ће се исплаћивати по редоследу поднетих захтева до нивоа расположивих
средстава.

• Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су
обавезни да прикажу оригинална документа

КОНТАКТ за додатне информације све додатне информације може се добити телефоном 471 -
620 од 10 -12 часова 

Република  Србија  
АП Војводина 
Општина Чока 
Председник општине      
Број: 320-37/01/2021-III             Председник општине Чока 
Дана   03.08.2021.године             Стана Ђембер, с.р.      
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Главни и одговорни уредник 
        Моноки Елвира , с.р. 

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