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РЕПУБЛИКА СРБИЈА –А.П.ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЧОКА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 

Број: VI 016-2/2021-25/4 

Дана: 26.03.2021. године 
Чока, Потиска 20, Тел:0230/471-620, Факс:0230/471-175, www.coka.rs 

На основу члана  16. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из 

буџета општине Чока из области спорта за програме и пројекте од значаја за општину Чока  («Службени лист 

општине Чока» бр.1/2018), Правилника о изменама и допунама Правилника о начину и поступку 

остваривања права на доделу средстава из буџета општине Чока из области спорта за програме и пројекте од 

значаја за општину Чока («Службени лист општине Чока» 16/2018), Правилника о категоризацији спортских 

организација у општини Чока («Службени лист општине Чока» бр.1/2018. године), Конкурса за доделу 

средстава из буџета општине Чока из области спорта за програме и пројекте од значаја за општину Чока бр.  

VI 031-31/2021-1 од 02.03.2021. године, и на предлог Комисије за доделу средстава из буџета општине Чока 

из области спорта за програме и пројекте од значаја за општину Чока, Општинско веће општине Чока доноси  

 

Одлуку о утврђивању пројеката у области спорта за које се одобравају 

дотације са  износом висине дотације за сваки појединачни програм, 

пројекат и одржавање спортских објеката 
 

Члан 1.  

 

Укупна средстава која се додељују на основу расписаног Конкурса из буџета општине Чока 

из области спорта за програме и пројекте од значаја за општину Чока за 2021. годину износе: 

4.420.000,00 динара и додељују се према следећем: 

 
 

Редн

и 

број 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ  

ПРИЈАВЕ 

 

Посебан програм – одржавање 

обејката/терена 
(рсд) 

 

Редовна 

делатност- 
(рсд) 

 

 

УКУПНО 
(рсд) 

 

 

1. Одбојкашки клуб Чока 
 

 - Улична одбојка-учествовање на 

манифестацијама нетакмичарског 

карактера 
40.000 

469.635,00 509.635,00 

2. СТК Слога Остојићево 
 

-Укључивање младих са 

територије МЗ Остојићево,Јазово 

Санад и падеј 100.000,00 
 

400.000,00 500.000,00 

3. ФК Јадран Санад 
 

-Одржавање инфраструктуре 

150.000,00 
  

359.246,00 509.246,00 

4. Стонотениски клуб Чока - Одржавање спортског објекта 

(грејање, обезбеђење, трошкови 

одржавања) 

100.000,00 

683.633,00 783.633,00 
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5. Фудбалски клуб „Чока“ 

Чока 
-Одржавање инфраструктуре 

150.000,00 
 

349.563,00 499.563,00  

6. Шаховски клуб 

„Пролетер“ Чока 
- Куповина шаховских гарнитура, 

табле и шаховских књига 

30.000,00 
 

180.000,00 210.000,00 

7. Фудбалски клуб „ Тиса“ 

Падеј  
-Одржавање инфраструктуре 

150.000,00 
 

351.499,00 501.499,00 

8. Фудбалски клуб „Слога“ 

Остојићево 
-Школа фудбала 201.000,00 

-Одржавање инфраструктуре 

200.000,00 
 

503.525,00 904.525,00 

УКУПНО 1.121.000,00 3.297.101,00 4.418.101,00 

                       

 

 
Члан 2.  

 

Одлука о утврђивању пројеката у области спорта за које се одобравају дотације са  износом 

висине дотације за сваки појединачни програм, пројекат и одржавање спортских објеката (у даљем 

тексту: Одлука)  објављује се на огласној табли општине и званичној интернет страници општине 

Чока. 

 

Члан 3. 

 

По усвајању одлуке о утврђивању програма за које се одобравају дотације, Председница 

општине ће, за сваки појединачни програм, закључити уговор са корисником средстава. 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука је коначна и против ње се може покренути управни спор. 

 

 

 

 

        Председница Општинског већа 

          

        __________________________ 

                                                                                                          Стана Ђембер 

 

 

 

 

 


