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Уводна реч (председник општине)

Поштовани грађани,

Програм развоја спорта општине Чока за период од 2015 до 2018. године и Акциони
план за његову примену израђени су у складу са нацртом Националне стратегије
развоја спорта у Републици Србији. Законом о спорту, којим је предвиђено укључивање
локалних самоуправа у планирање и развој ове значајне области за све грађане,
спортисте, спортске клубове и удружења и чињеницом да спорт као делатност од
посебног значаја треба да испуни своју наглашену друштвену мисију која, поред
такмичарског, има важан васпитни, здравствени, културни, социјални и други
садржај.
Општи циљ Програма развоја спорта у Чоки је унапређење и развој спорта у нашој
општини кроз систематску, стратешку и организацијску бригу са јасно одређеним
конкретним мерама за решавање проблема у свим областима спорта. Израђен је на
основу сумирања досадашњих искустава, анализе стања у спорту у општини, уочених
проблема и потреба за чије решавање су дате смернице и акциони план.

Овај важан документ као циљеве развоја спорта поставља:
•
Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва, посебно
деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих
•
Укључивање што већег броја ученика у бесплатне програме школског спорта у
оквиру школских секција и ваннаставних спортских активности
•

Унапређење подршке клубовима

•

Адаптацију спортске инфраструктуре

Приоритети Програма развоја спорта у општини Чока акционим плановима су:
школски спорт, такмичарски спорт, спорт за све и спортска инфраструктура.
Програм развоја спорта у општини Чока као први званични документ овакве врсте у
нашој општини дефинише активности на реализацији постављених реалних циљева по
областима спорта, узимајући у обзир да спортско-рекреативне активности
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омогућавају људима да побољшају своје физичке и функционалне способности, чиме се,
између осталог, стварају и повољнији утицаји на њихово здравље.
Сматрам да ћемо, у име те наше решености, истрајати и успети у нашим намерама и
да ћемо, подстицањем заинтересованих у локалној заједници да се укључе у решавање
наведених проблема, дати свој допринос уобличавању визије развоја спорта у нашој
општини и реализовати један програм на који ћемо сви бити поносни.

Председник општине
Балаж Ференц

Захваљујем се и честитам свим сарадницима који су учествовали у изради „Програма
развоја спорта општине Чока“, јер као што рече један од највећих спортиста Мајкл
Џордан: „Таленат побеђује на утакмицама, али тимски рад и интелигенција освајају
шампионате“.
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1. УВОД

Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији,
превазилажењу предрасуда, повeћању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење
етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. Грађани могу учествовати у
спорту као пасивни посматрачи тј. гледаоци и љубитељи спорта или као непосредни
учесници у спортским активностима, што јесте најважнији циљ Стратегије развоја
спорта у Србији.
Савремени спорт представља огромно достигнуће модерног друштва и важно
друштвено благо. Прилику да учествују у спорту имају сви грађани Републике Србије
без обзира на друштвени статус, верску и сексуалну припадност или било који вид
опредељености. Спорт повезује појединце, породице, заједнице, регионе и целокупни
народ. Када се људи баве спортом, они се играју, радују и тако испољавају најбоље
људске особине које долазе до посебног изражаја: лојалност, толеранција,
дружељубивост, тимски рад, посвећеност и упорност. Бављење спортом може оснажити
децу и младе, не само са аспекта физичког здравља, већ и кад је реч о психо-социјалном
развоју, јачању самопоштовања, развоју одговорности, истрајности и сарадничких
вештина, усвајању позитивних вредности, бољем школском успеху. Осим тога бављење
спортом представља важно средство превенције ризичних понашања младих, попут
пушења, злоупотреба алкохола и дрога и малолетничке деликвенције. На нивоу локалне
заједнице и друштва у целини, спорт може значајно допринети промоцији здравља и
превенцији разних болести, развоју образовања деце и младих, родној равноправности
и оснаживању жена, може подстаћи инклузију и благостање особа са инвалидитетом.
Резолуција Европског парламента о развоју и спорту, такође наглашава значајне
образовне и социјалне функције спорта и његов значај не само за физички развој
појединца већ и када је реч о промоцији социјалних вредности као што су тимски дух,
фер такмичење, сарадња, толеранција и солидарност. За реализацију спортских
активности неопходни су и објекти посебне намене, као и специфична организација
праћена правним финансијским, информатичким и другим ресурсима. Као што је
наведено, спорт се везује за такмичарску активност која подразумева усмеравање на
постизање што бољих резултата, међутим, постоје разлике и област у спорту које су
наведена у Закону о спорту (2011), као што су врхунски и квалитетан спорт, школски
спорт и спорт за све. Сразмерно значају спорта, његов развој мора бити подржан и
охрабриван на свим нивоима друштва, укључујући и локалне заједнице. Спорт је тесно
повезан са другим сферама политичког одлучивања и планирања у заједници као што
су образовање, здравство, социјална заштита. Спорт као јавна служба има виталан
значај за сваку заједницу и због тога су јавне власти свих нивоа дужне да обезбеде
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развој спорта на својој територији и поспеше учешће становништва у спортским
активностима.
Програм развоја спорта је по својој суштини један стратешки план. У питању је
интегрисани скуп стратешких и оперативних циљева и активности који су потребни
како би се у будућности остварили жељени резултати. Стратешко планирање у области
спорта у јединици локалне самоуправе се користи да помогне општини да што боље
спроведе своје надлежности у области спорта које су дефинисане законом и другим
прописима.

2. ОСНОВНИ ПРАВЦИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА

Визија
Визија овог програма је унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених
односа становника општине Чока кроз бављење спортом, а као елемента који је од
суштинског значаја за развој њихове личности и здравог начина живота.
Мисија
Мисија овог програма је стварање таквог система спорта у коме ће свако имати право
да се бави спортом са циљем развоја своје личности, побољшања физичке способности
и доброг здравља, сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења
квалитета живота.
Предузимају се следеће мере:
• Обезбеђивање могућности да сви грађани општине Чока имају услове да се баве
спортом, пружањем одговарајућих услова и различитих програма са
обезбеђивањем стручног кадра.
• Да се осигурају основе спорта општине Чока укључивањем деце у спортске
активности у свим школама.
• Да се обезбеди планирање реконструкција и адаптација постојећих спортских
објеката за развој спорта у општини Чока.
• Да се подржи и подстакне бављење спортом уз постизање врхунских спортских
резултата на међународним такмичењима.
• Да се заједно са медијима промовише значај бављења спортом.

ОПШТИНА ЧОКА
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3. ФАКТИЧКО СТАЊЕ У ОПШТИНИ ЧОКА

3.1 Демографско стање у општини Чока
Демографски подаци нису охрабрујући. Попис становништва општине Чока нам
указује на пад броја становника. Забрињавајући је податак да се млади између 18 и 30
година масовно исељавају у западноевропске земље због могућности запослења. У свих
седам месних заједница наше општине подједнако опада број становника. Према овим
резултатима пописа из 2011. године у Чоки се број житеља смањио највише у односу на
остале општине у Севернобанатском округу.

Графикон 1. Број становника општине Чока
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3.2 Спортске организације у општини Чока

У општини Чока данас постоји и ради 17 спортских клубова, а то су:
1. Стонотениски клуб „Чока“ Чока
2. Стонотениски клуб „Слога“ Остојићево
3. Фудбалски клуб „Чока“ Чока
4. Фудбалски клуб „Слога“ Остојићево
5. Фудбалски клуб „Тиса“ Падеј
6. Фудбалски клуб „Јадран“ Санад
7. Рукометни клуб „Слога“ Остојићево
8. Одбојкашки клуб „Чока“ Чока
9. Женски одбојкашки клуб „Златица“ Падеј
10. Шах клуб „Пролетер“ Чока
11. Удружење спортских риболоваца „Златица“ Чока
12. Карате клуб „Чока“ Чока
13. Удружење спортских риболоваца „Тиса 130“ Санад
ОПШТИНА ЧОКА
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14. Клуб малог фудбала „Чока 2012“ Чока
15. Боди билдинг клуб „Атлета“ Црна Бара
16. Клуб за спортску рекреацију и боди билдинг „Тиса“ Чока
17. Кошаркашки клуб „Чока“ из Чоке
Када се погледа структура клубова јасно се види шареноликост од екипних до
појединачних спортова. Потребно је посебно истаћи и спортске манифестације које
суфинансира Локална самоуправа Чока. То су следеће манифестације и организатори:
1. Забавна школа фудбала “Open Fun Football schools“ (ФК „Чока“)
2. Летњи турнир у малом фудбалу „Чока“ (КМФ „Чока“)
3. Меморијални фудбалски турнир за младе „Банов Јован – Кувар“ (ФК „Слога“)
4. Летњи турнир у малом фудбалу „Падеј“ (ФК „Тиса“)
5. Турнир у стоном тенису „Меморијал Кираљ Илона – ПИКИ“ (СТК „Чока“)
6. Летњи турнир у малом фудбалу „Санад“ (ФК „Јадран“)
7. Међународни турнир у стоном тенису „Меморијал Сабо Иштван“ (СТК „Чока“)
8. Међународни рукометни турнир „Меморијал Паја Крајчо“ (РК „Слога“)
9. „Један дан спорта за Дан села Остојићева“ (СТК „Слога“)
10. „Одбојка за све Чокане 2015“ (ОК „Чока“)
11. Меморијални шаховски турнир за младе „Илијашев Драган“ (ШК „Пролетер“)
12. Међународни карате турнир за младе „Чока“ (КК „Чока“)
13. „Сајам спорта“ (КОЦ „Чока“ и Волонтерски центар Чока)
Локална самоуправа Чока, поред редовних годишњих програма спортских клубова,
финансира и посебне програме, манифестације у области спорта које су од интереса за
општину Чока.

ОПШТИНА ЧОКА
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4. АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА

4.1 SWOT АНАЛИЗА

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

СНАГЕ
Спортска инфраструктура (терени
и објекти)
Заинтересованост
деце
за
такмичарски спорт
Набавка спортских реквизита
(Локална самоуправа)
Фискултурна сала у свим школама
Разноврсност понуде
Постојање капацитета за писање
пројеката
ШАНСЕ
Промовисање спорта у медијима
за ментално и физичко здравље
Набавка спортске опреме за
школске сале из разних фондова
Ангажовања студената физичког
васпитања у тренажни систем
клубова
Пројекти

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

СЛАБОСТИ
Одлив становништва
Недовољна
опремљеност
школских сала
Незаинтересованост средње и
старије популације
Недостатак
капацитета
за
тренажни процес у зимском
периоду
Неквалификовани
спортски
радници
ПРЕТЊЕ
Све мањи број деце (демографско
кретање)
Повећани
утицај
социјалних
мрежа
Слаба економска моћ грађана
Приватизација у спорту
Локална самоуправа углавном
подржава такмичарски спорт

Овом SWOT анализом покушано је да се идентификују све снаге, слабости, шансе и
претње нашег система како би се прецизно установили општи и посебни циљеви који
ће бити разрађени Акционим планом за примену Програма развоја спорта у општини
Чока.

4.2 Анализа спортске инфраструктуре за унапређење спорта у општини Чока
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Графикон 2. Број спортских објеката распоређен по местима
општине Чока

8%

8%

Чока

23%

Остојићево

8%

Падеј
Санад
Јазово
Црна Бара

15%

23%

Врбица

15%

Чока:
•
•
•
•
•
•

Фудбалски терен (ФК „Чока“)
Рукометни терен (ФК „Чока“)
Рукометни терен (ОШ „Јован Поповић“)
Кошаркашки терен (ОШ „Јован Поповић“)
Стонотениска сала (СТК „Чока“)
Фискултурна сала (ОШ „Јован Поповић“)

Остојићево:
•
•
•
•
•
•

Фудбалски терен (ФК „Слога“)
Рукометни терен (РК „Слога“)
Рукометни терен (ОШ „Др Тихомир Остојић“)
Кошаркашки терен (ОШ „Др Тихомир Остојић“)
Стонотениска сала (СТК „Слога“)
Фискултурна сала (ОШ „Др Тихомир Остојић“)

Падеј:
•
•
•
•

Фудбалски терен (ФК „Тиса“)
Рукометни терен (ОШ „Серво Михаљ“)
Кошаркашки терен (ОШ „Серво Михаљ“)
Фискултурна сала (ОШ „Серво Михаљ“)

Санад:
•
•
•
•

Фудбалски терен (ФК „Јадран“)
Рукометни терен (ОШ „Јован Поповић“)
Кошаркашки терен (ОШ „Јован Поповић“)
Фискултурна сала (ОШ „Јован Поповић“)

Јазово:
• Фудбалски терен (МЗ Јазово)
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• Фискултурна сала (ОШ „Др Тихомир Остојић“)
Црна Бара:
• Фудбалски терен (МЗ Црна Бара)
• Кошаркашки терен (МЗ Црна Бара)
Врбица:
• Фудбалски терен (МЗ Врбица)
Сваки спортски клуб има своју опрему коју обнавља учешћем на конкурсима АП
Војводине и Локалне самоуправе Чока.

4.3 Анализа тренутног стања у области људских ресурса у области спорта у општини
Чока
Општина Чока је на задовољавајућем нивоу што се стручног кадра тиче, међутим, овим
Програмом и Акционим планом је потребно предвидети више стручних кадрова у
реализацији мера и задатих циљева. То значи да сви едуковани кадрови тј. Професори
физичког васпитања морају усећи своје место у систему спорта. За унапређење и развој
спорта у општини Чока је обавезно ангажовање таквих кадрова у систем развоја спорта.
5. ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
Програмом развоја спорта су дефинисане четири приоритетне области.
Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која доприноси
физичкој спремности и добром менталном и социјалном повезивању (такмичарски
спорт, организована или неформална рекреација и друге спортске игре), Програм
развоја спорта ће деловање усмерити на следеће приоритете:
• Развој спорта у општини Чока код деце и омладине посебно кроз програм
школског спорта и предшколског спорта.
• Развој и унапређење такмичарског и врхунског спорта у општини Чока.
• Развој и унапређење спортске инфраструктуре у општини Чока.
• Повећан обухват бављења спортом у општини Чока кроз реализацију програма
рекреативних активности (спорт за све).
Реализација Програма развоја спорта у општини Чока захтева тимски рад и заједничке
активности сваких чинилаца спорта.
5.1 Развој спорта у општини Чока код деце и омладине посебно кроз програм школског
спорта и предшколског спорта
За децу и младе физичка активност је природна форма кретања која подразумева
уживање и изазов заснован на игри. Спорт у свим облицима треба да буде појединачно
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доступан свим младима без дискриминације чиме се омогућују једнаке могућности
дечацима и девојчицама на уважавање посебних потреба сваког старосног узраста.
Бављење школским спортом треба да буде забавно, пријатно искуство, које укључује и
учење, дружење, напредовање у складу са могућностима детета.
Улога физичких активности у образовање деце, стицању моторичких способности,
стицању друштвених способности и очувању здравља је изузетно битна. Добробит
детета је увек најважнији циљ.
Школски спорт обликује балансиран приступ спортском, школском и личном развоју
спорта. Поред тога што школски спорт има важну улогу у укључивању ученика на
процес активног бављења спортом, мора се имати у виду развојна потреба деце, пре
свега прилика за развој здравих животних навика.
Мисија школског спорта је да свим ученицима, без обзира на узраст, пол, способности
и друге разлике омогући учествовање и уживање у спортским активностима и тако
допринесе физичком и менталном здрављу и развоју и подстакне ученике на бављење
спортом у школи и на тај начин допринесе формирању активног животног стила код
младих.
Визија школског спорта
Школски спорт треба да допринесе унапређењу јавног здравља, буде база за
омасовљавање и развој спорта у општини и спона између школа, спортских клубова и
удружења.
Актуелни Закон о спорту (2011) у члану 143. На следећи начин дефинише школски
спорт: „Школски спорт, у смислу овог закона, обухвата организовање наставне и
ваннаставне спортске активности у области школског физичког васпитања, укључујући
и школска спортска такмичења које се спроводе у оквиру школског система у складу са
наставним планом и програмом, утврђеним у складу са законом.“
Школски спорт у први план истиче партиципацију и висок ниво активности свих
учесника уз коришћење инклузивних стратегија које свим учесницима омогућавају да
доживе успех. Промовише активно учествовање учесника, јер је то и основни разлог
због којег се учесници опредељују за школски спорт (желе да вежбају, играју утакмице,
буду активни)
У школском спорту није нагласак на селекцији, то не значи да он нема важну улогу у
идентификацији спортских даровитих и талентованих учесника. Њима је потребно
обезбедити додатни изазов, омогућити им да се такмиче за репрезентацију школе и
усмерити их у одговарајуће спортске клубове. Допринос школа у препознавању
спортских талената је веома важна.
Бављење школским спортом треба да буде забавно, пријатно искуство, које укључује и
учење, дружење, напредовање у складу са могућностима.
Школски спорт одликује балансиран приступ спортском, школском и личном развоју
спорта.
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Важан је и процес (само бављење спортом, напор који се улаже, радост због нечег што
се научило), а не само продукт (резултат, освојено место, медаља).
Поред тога што школски спорт има важну улогу у укључивање ученика у процес
активног бављења спортом морају се имати у виду развојне потребе деце, пре свега
прилика за развој здравих животних навика.
Општи циљ: Интегрисање спорта у општини Чока у школски и предшколски спорт.
Посебан циљ: Побољшани материјално-технички услови за реализацију програма
активности укључивања спорта у општини у школски и предшколски спорт.
Посебан циљ: Повећање ваннаставних спортских активности у оквиру школског и
предшколског спорта.
Посебан циљ: Повећано учешће ученика на спортским такмичењима и спортским
манифестацијама.
Посебан циљ: Унапређење веза између школа и спортских клубова који привлаче децу
и омладину за бављење спортом.
Посебан циљ: Промовисање и популаризација школског спорта и средствима јавног
информисања.

5.2 Развој и унапређење такмичарског и врхунског спорта у општини Чока

Овим циљем желимо да препознамо најталентованије спортисте у општини Чока што је
условљено повезивањем науке и праксе, а све ради постизања врхунских спортских
резултата. Бављење развојем и унапређењем спорта у општини Чока на највишем нивоу
биће подржано и подстакнуто у сарадњи са релевантним спортским организацијама. Та
подршка ће бити усмерена ка покривању као што су: препознавање талента и
саветовању, пружање одговарајућих услова, развој бриге и подршке кроз спортску
медицину, тренирање уз примену научних метода, помоћ кроз едукацију тренера,
помоћ клубовима у обезбеђивању постојања одговарајућих структура и такмичарских
екипа. Задатак општине Чока је да подстиче развој и унапређење спорта у општини да
обезбеди једнак приступ бављењу спортским активностима женама и мушкарцима, да
унапреди модел подршке за спортисте млађих категорија (кроз начине награђивања) да
ради на кохезији спортских клубова.
Општи циљ: Наставак обезбеђивања услова за такмичарски и врхунски спорт.
Посебан циљ: Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунских резултата.
Посебан циљ: Обезбеђивање средстава за званична такмичења и организовање
квалитетних турнира.
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Посебан циљ: Повећање учешћа на међународним такмичењима.
Посебан циљ: Обезбеђивање квалитетног стручног кадра.

5.3 Развој и унапређење спортске инфраструктуре у општини Чока

Основни услов за спровођење спортских активности је постојање спортских објеката.
Ниво бављења спортом у сваком друштву значајно зависи од броја разноврсности и
доступности спортских објеката.
Досадашња анализа је показала да општина Чока располаже спортским објектима који
су у функционалном стању, али је потребно утрошити извесна материјална средства за
одржавање, адаптацију, санацију и модернизовање спортских објеката. Најважнији циљ
овог Програма развоја спорта у општини Чока је управо унапређење спорта на овај
начин. То би била значајна помоћ у подизању квалитета живота и здравља омладине,
деце и грађана.
Општи циљ: Развијена и унапређена спортска инфраструктура.
Посебан циљ: Евидентирано постојеће стање спортске инфраструктуре (база података).
Посебан циљ: Планирана и санирана реконструисана спортска инфраструктура.
Посебан циљ: Израда пројектне документације.
Посебан циљ: Решавање имовинско-правних односа спортских објеката који нису
регулисани.

5.4 Повећан обухват бављења спортом у општини Чока кроз реализацију програма
рекреативних активности (спорт за све)

Бављење спортом мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у
складу са природном средином и друштвеним дружењем, фер, толерантно, етички,
прихватљиво, доступни свим грађанима без обзира на узраст, ниво физичких
способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друга лична својства. У члану 4.
Закона о спорту истиче се да свако има право да се бави спортом.
Редовна физичка активност је основ за очување и унапређење здравља. Прихватање
здравог животног стила подразумева физичку активност, здрав начин исхране и
избегавање пушења, може превентирати појаву пушења или олакшати лечење. Управо
ове чињенице представљају заинтересованост за рекреативне активности у општини
Чока.
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Рекреативни спорт би служио као значајна помоћ у подизању квалитета живота и
очувању здравља грађана општине Чока.
Општи циљ: Повећан обухват бављења рекреативним спортом у свим категоријама
становништва: деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих.
Посебан циљ: Подстакнути ојачану свест и важности бављења спортом као
рекреативном активношћу.
Посебан циљ: Медијско промовисање значаја програма рекреативног спорта у интересу
очувања здравља.

6. СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВРШАВАЊЕ

Примена, односно спровођење Програма биће детаљније разрађено кроз елементе
Акционог плана. Посебно у погледу јасног образложења и прецизирања општих и
посебних циљева, мера и активности за њихову реализацију, носилаца реализације,
временских оквира, уз процену потребних материјалних средстава и извора њиховог
обезбеђивања.
Праћење реализације Програма развоја спорта и акционог плана ће се спроводити у
редовним временским интервалима.
Ради успостављања јединственог и формалног система извештавања, надлежни орган
Локалне самоуправе ће утврдити процедуре извештавања и формате тих извештаја у
складу са праксом Министарства омладине и спорта.
Оцењивање спровођења овог Програма развоја спорта има задатак да утврђује елементе
којима се верификује напредак тока њене реализације, те ствара могућности за
предлагање евентуалних корективних мера и измена током њеног трајања.
Редовност оцењивања се утврђује на годишњем нивоу (једанпут годишње), уз
коришћење различитих извора података (укључујући годишњи извештај о раду као
основни извор података, на основу претходно дефинисаних показатеља). У зависности
од врсте показатеља, процењиваће се реализација и ефекти планираних и реализованих
активности, као и институционалне и законодавне промене.
Као и у одредбама Националне стратегије, тако ће се и у овом Програму преглед
представљати описним категоријама према степену реализације активности:
- спроведена – оцена значи да је активност реализована у складу са
очекивањима и да нису потребне додатне мере;
- делимично спроведена – оцена значи да је активност реализована, али да су
потребне додатне мере да би се квалитет учинка унапредио до планираног нивоа;
- није спроведена – оцена значи да активност није реализована и да су потребне
мере да би се планирана активност реализовала.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ЧОКА ЗА ПЕРИОД 2015- 2018
Извештавање – Надлежно радно тело, образовано од стране председника општине
Чока, биће у обавези да једном годишње поднесе извештај Општинском већу Општине
Чока о спровођењу Програма развоја спорта на годишњем нивоу, а након циклуса
примене Програма да поднесе извештај Скупштини Општине Чока. Уколико буде
потребно, Скупштина Општине Чока може ревидирати Програм у циљу унапређења
њене ефективности и одрживости на начин на који је и донета.

7. АКЦИОНИ ПЛАН
Акциони план за спровођење овог Програма развоја спорта биће донесен у року од 6
(шест) месеци од дана објављивања усвојеног Програма развоја спорта у Службеном
листу Општине Чока и чиниће њен саставни део.

8. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Овај Програм развоја спорта у општини Чока за период 2015-2018. објавити у
„Службеном листу Општине Чока”.
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