
 

   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА — А.П. ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЧОКА 

   ОПШТИНСКО BEЋE ОПШТИНЕ ЧОКА 
Број: VI  016-2/2022-80/7 
Дана: 09.08.2022. године 
Ч о к а, Потиска 20. , Тел: (0230) 471-000, Факс (0230) 471-175, www.coka.rs 

У складу са чланом 8. 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, Решењем о формирању комисије за спровођење поступка расподеле 
средстава по традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Чока број 016-2/2021-40/2-VI од 09.09.2021.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 2022. години, Општинско вeћe општине Чока, на 80. седници одржаној дана 09.08.2022. 
године, доноси: 

 
 

ОДЛУКУ 

О НАЧИНУ И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ТРАДИЦИОНАЛІІИМ ЦРКВАМА 

И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА БУЏ ETCKУ, ОДНОСНО КАЛЕНДАРСКУ 2022 
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 2022. годину за следеће програме: 

 
 
 
 

http://www.coka.rs/


Р.Б. Подносилац пријаве  Назив пројекта Тражена средства 
/РСД 

Одобрена 
средстава /РСД 

 
1. 

Српска православна црква Санад 
 

Доградња мокрог чвора при 
црквеној сали 

750.000,00 210.000,00 

 
2.  

Римокатоличка жупа „Снежна Госпа“  
Падеј 

Термоизолација и кречење верских 
објеката 

350.000,00 350.000,00 

3.  Српска православна црква Падеј 
 

Куповина клима уређаја за храм и 
парохијски дом и усисивача 

117.700,00 117.700,00 

4. Римокатоличка Жупа „Свети Јосип“ 
Остојићево 

Организацијa  Светог Стефана 150.000,00 150.000,00 

5. Римокатоличка Жупа – Пресвето 
Тројство Чока  
 

Замена прозора и врата 250.632,00 250.000,00 

6. Српска православна црквена општина 
Остојићево 

Замена прозора на Светосавском 
дому 

253.200,00 210.000,00 

7. Српска православна црквена општина 
Чока 

Уређење црквене сале - тераса 284.500,00 210.000,00 

  УКУПНО: 2.156.032,00 1.500.000,00 
                                     
 

                            Образложење: 
 
 
 

 
Општинско вeћe формирало је Решењем број 016-2/2021-40/2-VI од 09.09.2021.године, Комисију за спровођење поступка расподеле средстава по 
традиционалиим црквама и верским заједницама на територији општине Чока. 
Дана 13.07.2022. године расписан је од стране комисије Јавни конкурс за финансирање пројеката традиционалним црквама и верским заједницама 
из буџета општине Чока за 2022. годину. У року за подношење пријава, односно до дана 25.07.2022. године пристигло је, благовремено, 7 
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 2022. 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 016-2/2013-11/5 од 
29.05.2013. 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 
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