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„Службени лист општине Чока“ бр.  2.     страна   9.           02.02.2017. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

5. Општинско веће општине Чока, на седници одржаној дана 20.01.2017. године, на основу члана 4. став 2. 
Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 17. став 1. тачка 18. Статута општине Чока 
(„Службени лист општина Чока“, број 3/2011) као и члана 66. став 2. Пословника о раду Општинског већа 
општине Чока („Службени лист општина Чока“, број 13/2008), донело је  

 
П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА  ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ОПШТИНУ ЧОКА 
 

Члан 1. 

Овим Правилником се уређују услови, начин, поступак и критеријуми остваривања права на доделу 
средстава из буџета Општине Чока (у даљем тексту: „буџетска средства“), на име дотација за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката у свим областима којима се доприноси развоју културе и уметности у 
општини. 

 
Члан 2. 

За програме и пројекте из области културе и уметности, који су од значаја за Општину Чока, а који својим 
квалитетом доприносе афирмацији уметничког и културног стваралаштва, опредељују се буџетска средства путем 
дотација. 

Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђују се у буџету Општине Чока. 
 

Члан 3. 

Финансирање и суфинансирање пројеката у култури, у складу са потребама у култури Општине Чока (у 
даљем тексту: „пројекти“), обавља се на основу конкурса за пријаву пројеката у култури, који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Општине Чока (у даљем тексту: „конкурс“). 

Конкурс из става 1. овог члана, расписује и спроводи комисија коју именује Општинско веће. 
Конкурс се расписује у 2017.г. за 2017. буџетску годину. 
Конкурс се објављује на званичној интернет страници Општине Чока, као и у неком од гласила које излази 

на територији Општине Чока.  
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у гласилу које излази на 

територији Општине Чока.  
Резултати се објављују на огласној табли општине и званичној интернет страници Општине Чока. 

 
Члан 4. 

Конкурс се расписује за области:  
- културно-образовне делатности, 
- заштите културних добара, 
- музичког стваралаштва,  
- аматерског стваралаштва, 
- сценског стваралаштва, 
- визуелне уметности, 
- кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва. 
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Члан 5. 

Право подношења пријаве на конкурс имају:  
- удружења и организације у култури, које су регистроване на територији Општине Чока;  
- појединци и самостални уметници који имају пребивалиште на територији Општине Чока, а 

који своје пројекте оставрују у партнерским односима са институцијама, удружењима и 
организацијама регистрованим на територији Општине Чока; као и  

- други субјекти у култури. 
 Учесници из претходног става, треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве 
разматрале: 

- да постоје најмање 1 године, о чему као доказ прилажу фотокопију решења Агенције за 
привредне регистре; 
- да имају искуство и капацитет у реализацији програма за који подносе захтев. 

Подносиоци пријаве који немају статус правног лица, у пријави достављају податке о правном лицу, са 
седиштем на територији Општине Чока, преко кога се пројекат реализује. 

 
У поступку расподеле средстава путем јавног конкурса, национални савети националних мањина имају 

овлашћења, у складу са чланом 18. Закона о националним саветима националних мањина (''Службени гласник 
РС'', бр. 72/2009). 

Пријаве на конкурс се подносе за пројекте и програме: 
- који се реализују на територији Општине Чока; 
- које реализују групе и поједици из Општине Чока; 
- који су од значаја за промовисање Општине Чока, као и унапређење интернационалне 
сарадње; и 
- који су од посебног значаја за Општину Чока. 

 
Члан 6. 

Поступак по конкурсу спроводи Комисија за доделу средстава за програме и пројекте из области културе (у 
даљем тексту „Комисија“). 
 Комисија има председника и 4 члана, које именује Општинско веће општине Чока.  Комисија о свом раду 
води записник. 

Члан 7. 

Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебном обрасцу, који је саставни део конкурса. Kонкурсна 
документација за доделу средстава за суфинансирање из буџета Општине, може се наћи на сајту Општине Чока 
на адреси: www.coka.rs. 

Конкурсна документација садржи: 
1. образац пријаве за учешће на конкурсу; 
2. фотокопију решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења; 
3. фотокопију ОП обрасца (овлашћених лица); 
4. програм рада за текућу годину; 
5. извештај о утрошку буџетских средстава, односно реализације програма из претходне године 
(уколико су била додељена путем КОЦ-а Чока за 2016),путем конкурса за невладине организације 
са територије општине Чока за 2016.г. 
6. другу документацију (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу средстава . 

 
Члан 8. 

 
Учесници на конкурсу, уз пријаву на конкурс, подносе и предлог пројекта, који садржи: назив пројекта; 

назив, седиште, матични број и ПИБ носиоца пројекта; циљ пројекта; опис пројекта; финансијски план; податке о 
одговорној особи за спровођење пројекта; копије захтева за финансирање код других инстанци, односно потврде 
одобрених финансијских средстава – уколико их подносиоци поседују и ангажовање средстава. 
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Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, Комисија неће разматрати, као ни пријаве које нису 

достављене на прописаним обрасцима. 
 

Члан 9. 

Комисија припрема предлог одлуке о утврђивању пројеката у области културе, за које се одобравају 
дотације - за сваки појединачни програм и пројекат. 
         На прелог Одлуке о утврђивању пројеката у области културе за које се одобравају дотације за сваки 
појединачни програм и пројекат сагласност даје општинко веће општине Чока. 
          По разматрању Предлога Одлуке из става 2.овог члана Општинско веће доноси акт о утврђивању Пројеката 
у области културе за које се одобрвају дотације,са износом 
висине дотације за сваки појединачни програм и пројекат. 

Предлог пројеката у области културе, који ће се финансирати и суфинансирати из буџета Општине Чока, 
која је одређена за ту намену буџету ОпштинеЧока за 2017. 

 
Члан 10. 

По усвајању одлуке о утврђивању пројеката у области културе за које се одобравају дотације, за сваки 
појединачни програм и пројекат, Председник општине ће закључити уговоре са подносиоцима одобрених 
програма. 

Уговором се обавезно уређују:  
- назив и седиште носиоца програма;  
- врста и садржина програма;  
- време реализације програма, односно обављања одређене активности; 
- циљеви и очекивани резултати;  
- висина додељених средстава;  
- временски план употребе средстава;  
- начин контроле над реализацијом програма;  
- обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији програма;  
- начин доказивања реализације програма и наменског коришћења средстава; као и 
- обавезу корисника да током реализације пројекта, у свим штампаним и електронским 

публикацијама, као и медијским појављивањима, наведе да је његову реализацију подржала Општина 
Чока. 

Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључивање уговора у року од осам дана 
од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

Уговор о реализовању програма којим се остварује општи интерес у области културе, а који је закључен 
супротно одредбама Закона о култури - ништав је. 

 
Члан 11. 

Корисник средстава је дужан да средства за реализацију пројеката троши наменски, за намену наведену у 
захтеву који је прихваћен од стране Општинског већа. 

Наменско коришћење средстава контролишу Одељење за друштвене делатности и Одељење за финансије 
Општинске управе општине Чока, на основу извештаја који корисници подносе Одељењу за друштвене 
делатности. Извештај се подноси квартално, или на захтев даваоца средстава. 

Уколико корисник средстава, у уговореном року, не поднесе извештај о реализацији пројекта, или се на 
основу достављеног извештаја и увида у пратећу документацију утврди да пројекат није реализован у складу са 
одредбама уговора, корисник средстава обавезан је да врати примљена средства, увећана за законску затезну 
камату.  

Општина Чока може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор о 
реализовању програма, ако подносилац одобреног програма не достави извештај у предвиђеном року. 

Подносиоцу одобреног програма неће бити одобрена средства за реализацију новог програма пре него што 
поднесе извештај у складу са претходним чланом. 
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Подносилац одобреног програма дужан је да чува документацију која се односи на реализовање тог 

програма, у складу са законом. 
 

Члан 12. 

Општина Чока може да буде покровитељ програма, односно пројекта, манифестације или друге активности 
из области културе и уметности без расписивања конкурса, уколико је пројекат, манифестација или друга 
активност од посебног значаја за очување и заштиту културно-историјског наслеђа Општине Чока, развој 
међународне културне сарадње или је од изузетно високог међународног или државног реномеа. 

Акт о прихватању покровитељства у смислу претходног става овог члана, доноси Председник општине, на 
основу прибављене сагласности Општинског већа. 

Актом о прихватању покровитељства утврђује се и износ из буџетских средстава за реализацију пројекта, 
манифестације или друге активности из става 1. овог члана. 

Буџетска средства за пројекат, манифестацију или другу активност из става 1. овог члана, преносе се 
кориснику на основу Уговора који закључује Председник општине са носиоцем пројекта, односно са 
организатором манифестације или друге активности. 

Уговором из става 4. овог члана, ближе се уређују међусобна права и обавезе и начин контроле извршења 
уговора. 

Члан 13. 

Критеријуми за вредновање пројеката представљају мерила којима Комисија, као стручно тело, разматра и 
вреднује пројекте у области: библиотечко-информационе делатности, културно-образовне делатности, заштите 
културних добара, музичког стваралаштва, аматерског стваралаштва, сценског стваралаштва, визуелне 
уметности, кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва. 

 
Члан 14. 

Критеријуми за вредновање пројеката су општи и посебни. 
Општи критеријуми представљају параметре заједничке за све области културе. 
Посебни критеријуми представљају параметре за поједине области културе, у складу са специфичностима 

ових области. 
 

Члан 15. 

Општи критеријуми су: 
- висок квалитет предложених пројеката, 
- допринос афирмацији одређене области културе, 
- важност пројекта за формирање укупне културне понуде Општине Чока, 
- допринос обогаћивању програмске понуде Општине Чока, 
- иновативност и промоција нових уметничких форми и израза, 
- допринос упознавању и афирмацији културне традиције и историјске културне баштине од значаја 

за културну средину и њено памћење, 
- афирмација стваралаштва младих уметника, 
- стимулација креативности деце и младих, 
- подстицање укључивања и креативности особа с посебним потребама, 
- висок квалитет пројеката који репрезентују културну сцену Општине Чока на међународном плану 

и иностраној културној сцени, 
- обухватање више учесника у реализацији пројекта, 
- обележавање јубилеја из уметничке баштине и савременог стваралаштва, 
- допринос обогаћивању туристичке понуде Општине Чока, 
- стручност и професионално искуство носилаца пројеката, 
- високо професионална организација у реализацији пројеката, 
- реална процена потребних финансијских средстава за реализацију пројекта, 
- исказана финансијска подршка из других извора, 
- уредно извршавање финансијских обавеза из претходних година. 
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Члан 16. 

Посебни критеријуми су: 
1. код културно-образовне делатности: 

- трибински пројекти који садржајем подстичу и развијају интерактиван однос са грађанима, 
- едукативни пројекти који садржајем обогаћују сазнајни свет публике, посебно деце, младих и 

грађана са посебним потребема, 
- радионице које развијају креативне способности учесника, 
- пројекти који подстичи сарадњу делатности културе и образовања, 
- пројекти који се реализују у локалној средини (окружењу) одређене циљне групе, 
- мултидисциплинарни пројекти настали као резултат заједничког рада више субјеката; 

2. код заштите културних добара: 
- допринос заштити, очувању и коришћењу културних добара (непокретних културних добара, 

археолошког и музејског наслеђа, архивске грађе, нематеријалног наслеђа, старе и ретке 
библиотечке грађе), 

- допринос интегралној заштити културних добара, 
- допринос популаризацији и промоцији културних добара, 
- категорија културног добра односно категорија/тип заштите, 
- степен угрожености културних добара, 
- обезбеђивање услова за доступност садржаја, грађе или услуга јавности, 
- образовни, информативни и програми који доприносе подизању свести, намењени јавности, 
- публиковање и презентација резултата истраживања и рада на заштити старе и ретке библиотечке 

грађе; 
3. код музичког стваралаштва: 

-  очување традиционалних вредности које су утемељене у нашој културној и историјској 
уметничкој баштини, 

- подршка квалитетним и савремено осмишљеним индивидуалним ауторским пројектима, 
- подршка пројектима неафирмисаних или недовољно афирмисаним младим уметницима, 
- манифестације у области мутичког стваралаштва: фестивал, такмичење, или стручни скуп који 

презентује, популаризује и афирмише музичко стваралаштво; 
4. код аматерског културно-уметничког стваралаштва: 

- трајност (континуитет активности и пројеката аматерског удружења), одрживост (усклађеност са 
могућностима и потенцијалом ансамбла), осмишљеност пројеката презентације аматерског 
стваралаштва који доприносе очувању и афирмацији културне баштине и уметничког 
стваралаштва, 

- естетска и стилска препознатљивост концепта, ауторски приступ, креативност и иновативност у 
раду, 

- заступљена сарадња са стручним институцијама и појединцима, 
- манифестација у области аматерског стваралаштва: фестивал, такмичење, манифестација, или 

стручни скуп који презентује, популаризује и афирмише аматерско стваралаштво; 
5. код сценског стваралаштва: 

- пројекти у области сценског стваралаштва: представа или ауторски пројекат, сценски наступ који 
својим садржајем и уметничким значајем доприноси понуди у култури Општине Рума, 

- манифестације у области сценског стваралаштва: фестивал, такмичење, пригодна манифестација, 
или стручни скуп који презентује, популаризује и афирмише сценско стваралаштво. 

6. код визуелних уметности: 
- допринос развоју савремених уметничких форми и израза, унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности, као и подршка иновативним и експерименталним пројектима 
- допринос развоју пројеката који презентују традиционалне технике и технологије у области 

ликовних и примењених уметности, 
- подршка пројектима ретроспективног карактера од значаја за културну средину и њено памћење, 
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- трајност, одрживост, иновативност и осмишљеност манифестација и излагачких пројеката који 
доприносе афирмацији визуелне уметности. 

7. кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво: 
- филмске манифестације, фестивали, пројекти којима се употпуњује понуда манифестација у 

области филма од значаја за Чока и културно-образовни пројекти (радионице, едукативни и 
анимациони програми) којима се обогаћује и популарише кинематографска и аудио-визуелна 
култура. 

Члан 18. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Чока, а 
објавиће се и на огласној табли Општинске управе општине Чока и огласним таблама Месних заједница. 

 
                                                                                                  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 

Број: 110-3/2017-VI                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 У ЧОКИ, 20.01.2017. године                                                                              СТАНА ЂЕМБЕР с.р. 
 

6. Општинско веће општине Чока, на седници одржаној дана 20.01.2017. године, на основу члана 137. и 138. 
Закона о спорту („Службени гласник РС“, број  10/2016), члана 17. став 1. тачка 16. Статута општине Чока 
(„Службени лист општина Чока“, број 3/2011) и члана 66. Пословника о раду Општинског већа општине Чока 
(„Службени лст општина Чока“, број 13/2008), донело је  

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ 

ЧОКА 

Члан 1. 
   Овим Правилником утврђују се: 

- субјекти који могу поднети захтев за суфинансирање програма и пројеката из области спорта; 
- врста програма и пројеката из области спорта које суфинансира Општина Чока; 
- начин подношења захтева за добијање средстава; 
- поступак по захтеву; 
- начин правдања наменског трошења средстава из буџета Општине Чока. 

Члан 2. 
За програме и пројекте из области спорта који су од значаја за Општину Чока, који својим квалитетом 

доприносе афирмацији спорта, опредељују се буџетска средства путем дотација,а додељиваће се по основу 
Правилника о категоризацији спортских организација у општини Чока. 

Средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката обезбеђују се у буџету општине Чока. 

Члан 3. 
Финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области спорта, у складу са потребама Општине 

ЧОКА (у даљем тексту „Пројекти“), обавља се на основу конкурса за пријаву пројеката у области спорта који се 
финансирају и суфинансирају из буџета Општине Чока (у даљем тексту „Конкурс“). 

Конкурс из става 1. овог члана расписује и спроводи комисија коју именује Општинско веће (у даљем 
тексту: Комисија). 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници Општине Чока, као и на огласним таблама у 
насељеним местима општине Чока.  

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса .  
Конкурс се расписује у 2017. године за  буџетску 2017.годину. 
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Резултати се објављују на огласним таблама у насењеним местима са територије општине и званичној 

интернет страници Општине Чока. 

Члан 4. 
На конкурс за суфинансирање пројеката у области спорта, пријаве могу поднети искључиво  

 Спортске организације регистроване као удружења у складу са Законом о спорту (''Сл. гласник РС'', број 
10/2016), чије је седиште на територији Општине Чока, која обављају регистровану делатност на територији 
Општине Чока. 

Члан 5. 
Спортске организације треба да испуњавају следеће услове да би се њихове пријаве разматрале: 
- да постоје најмање 1 године, о чему као доказ прилажу решење о регистрацији код надлежног органа 
- да имају искуство у реализацији пројекта за који подносе захтев. 

Члан 6. 
Предложени програми треба у погледу квалитета, садржине и природе да испуњава следеће критеријуме: 
- да је у оквирима општег интереса у области спорта, утврђеног законом; 
- да је од интереса за Општину Чока или од ширег регионалног значаја; 
- да је у складу са законом, општим актима организације и спортским правилима надлежног савеза у 

области спорта; 
- да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Општини Чока; 
- да има високу сразмеру између учинка и коштања програма; 
- да предвиђа ангажовање одређеног броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију 

програма; 
- да се, по правилу, рализује у текућој години. 

Члан 7. 

Право учешћа на конкурсу имају субјекти из области спорта за пројекте који се по својој садржини 
односе на: 

1. остваривање редовних (конкретних) програма из области спорта: 

- програми којим се реализује функционисање организације у области спорта у погледу редовних 
активности (трошкови котизације, трошкови превоза, трошкови организације такмичења, трошкови суђења и 
делегата, трошкови осигурања...); 

2. програме усмерене на: 

- активности којима се доприноси развоју спорта у областима дечјег и омладинског, женског и 
спорта особа са инвалидитетом; 

- организовање или учешће на спортским такмичењима и манифестацијама од посебног значаја за 
локалну самоуправу; 

- стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних 
спортиста; 

- награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта на територији 
локалне самоуправе; 

- рад субјеката у области спорта од посебног значаја за локалну самоуправу, у зависности од 
значаја спортске гране за локалну самоуправу, категорије спортске гране, броја спортиста које окупља, ранга 
такмичења у ком спортска организација учествује, као и у којој мери се повећава обим бављења грађана спортом; 
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- коришћење спортских хала и спортских сала установа чији је оснивач локална самоуправа или 
објеката у државној својини чији је корисник локална смоуправа или установа на територији локалне самоуправе 
за спортске активности и доделу термина за тренирање ученицима у систему спорта; 

- санацију, адаптацију и опремање постојећих спортских објеката; 

- набавку недостајуће опреме и реквизита; 

- друге програме којима се доприноси развоју спорта у општини Чока. 

Члан 8. 

Приоритет у добијању и коришћењу средстава из буџета Општине Чока имају субјекти из области 
спорта који : 

- остварују конкретне програме из области спорта; 

- предложеним пројектима подстичу и афирмишу спорт за све, а нарочито за децу, омладину, жене 
и особе са инвалидитетом; 

- кроз програме такмичења посебно стимулишу млађе категорије; 

- кроз своје програме рада и такмичења не наплаћују чланарину својим такмичарима и лицима 
укљученим у тренажни процес  

- кроз своје програме доприносе развоју спорта локалне заједнице, нарочито развоју спорта у 
сеоским подручјима; 

- спортска удружења која имају масовност; 

- јачају и организују стручни рад са свим категоријама; 

- својим програмима доприносе развоју предшколског и школског спорта; 

- стварају услове за развој аматерске делатности; 

Члан 9. 

Пројекат мора бити реализован најкасније до 31. децембра 2017. године.  

Члaн 10. 

Трошкови пројекта морају бити оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима реализације 
програма. 

Оправдани директни трошкови нарочито обухватају: трошкове путовања лица која учествују у 
реализацији програма, трошкове суђења и делегирања, трошкове котизација, односно обавеза према надлежном 
Савезу, трошкови набавке неопходне спортске опреме и реквизита, трошкови осигурања и освежавајућих пића за 
време утакмица, трошкови одржавања терена ( фудбал ), накнада тренерима за стручни рад у клубу, трошковии 
по рачунима за утрошену струју и воду, трошкови горива за одлазак на такмичења уз одлуку Управног одбора. 
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Оправданим трошковима се не сматрају следећи трошкови: дугови и покривање губитака или 
задужења насталих пре расписивања конкурса, као и накнаде председнику клуба, директору, секретару или 
запосленима. 

Члан 11. 

Поступак по конкурсу спроводи Комисија за доделу средстава за програме и пројекте из области 
спорта. Комисија има председника и 4 члана, које именује Општинско веће Општине Чока. 

Комисија о свом раду води записник. 

Члан 12. 

Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебном обрасцу, који је саставни део конкурсне 
документације. 

Члан 13. 

Конкурсна документација садржи: 

1. образац пријаве за учешће на конкурсу; 

2. решење о регистрацији спортске организације у Агенцији за  привредне регистре 

3. ПИБ, копија рачуна отвореног код Управе за трезор 

4. копија Статута 

5. Доказ о ангажовању спортског стручњака и његовој стручној спреми 

6. Књигу чланова  и категорија истих 

7. списак лиценцираних играча, са укупним бројем; 

8. записник са последње редовне Скупштине и записник са последње Скупштине на којој су  

  изабрани органи управљања  ( председник,Управни/Извршни и Надзорни одбор) - копије 

9. циљ пројекта, опис пројекта, финансијски план и податке о особи одговорној за спровођење 

  пројекта; 

10. копије захтева за финансирање код других инстанци, односно   потврде  одобрених 

  финансијских средстава - уколико их подносиоци  поседују, као и ангажовање средстава. 

11.потврда о учешћу у систему такмичења 

12.одлука Управног одбора о чланарини  

13. Решење о упису у матичне евиденције  
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Учесници на конкурсу уз пријаву, прилажу документацију прописану конкурсом, као и додатну 
документацију на захтев Комисије. 

Члан 14. 

Kонкурсна документација за доделу средстава за суфинансирање из буџета Општине, може се наћи 
на сајту Општине Чока, на адреси: www.coka.rs. 

Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати. 

Неће се разматрати ни пријаве подносилаца који нису испунили обавезе о извештавању о утрошку 
средстава добијених из буџета Општине Чока путем конкурса за невладине организације у 2016. -тој и путем 
добијених средстава од КОЦ-а за 2016.г. 

Члан 15. 

Комисија, као стручно радно тело, дужна је да у року од 15 дана од дана истека рока за подношење 
пријаве на конкурс, достави Општинском већу Извештај о спроведеном поступку по конкурсу, са мишљењем о 
програмима и пројектима за које би се одобриле дотације и износом за сваки појединачни програм и пројекат.  

Члан 16. 

Комисија припрема предлог одлуке о утврђивању пројеката у области спорта за које се одобравају дотације - за 
сваки појединачни програм и пројекат. 

На предлог одлуке о утврђивању пројеката у области спорта за које се одобравају дотације за сваки појединачни 
програм и пројекат, сагласност даје Општинско веће Општине Чока. 

По разматрању предлога одлуке из става 2. овог члана, Општинско веће доноси одлуку о утврђивању пројеката у 
области спорта за које се одобравају дотације са износом висине дотације за сваки појединачни програм и 
пројекат. 

Подносиоци захтева имају право жалбе на акт о утврђивању одобрених пројеката, у року од 8 дана 
од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће Општине Чока. 

Предлог пројеката у области спорта, који ће се суфинансирати из буџета Општине Чока, зависи од висине 
средстава која су за ту намену одређена у буџету Општине Чока,за 2017.годину 

Члан 17. 

По усвајању одлуке о утврђивању пројеката у области спорта за које се одобравају дотације за сваки 
појединачни програм и пројекат, Председник општине ће закључити уговоре са подносиоцима одобрених 
програма. 

Уговором се обавезно уређује: назив и седиште носиоца програма; врста и садржина програма; време 
реализације програма, односно обављања одређене активности; циљеви и очекивани резултати; висина 
додељених средстава; временски план употребе средстава; начин контроле над реализацијом програма; обавезе 
носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији програма; начин доказивања реализације 
програма и наменског коришћења средстава; обавезу корисника да током реализације пројекта, у свим 
штампаним и електронским публикацијама, као и медијским појављивањима, наведе да је његову реализацију 
подржала Општина Чока. 
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Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључивање уговора у року од осам 
дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

Уговор о реализовању програма којим се остварује општи интерес у области спорта, који је закључен 
супротно одредбама Закона о спорту - ништав је. 

Члан 18. 

Корисник средстава је дужан да средства за реализацију пројеката троши наменски, за намену 
наведену у захтеву који је прихваћен од стране Општинског већа. 

Наменско коришћење средстава контролишу Одељење за друштвене делатности и Одељење за 
финансије Општинске управе Општине Чока, на основу извештаја који корисници подносе Одељењу за 
друштвене делатности. Извештај се подноси квартално, или на захтев даваоца средстава. 

Уколико корисник средстава, у уговореном року, не поднесе извештај о реализацији пројекта, или се 
на основу достављеног извештаја и увида у пратећу документацију утврди да пројекат није реализован у складу 
са одредбама уговора, корисник средстава обавезан је да врати примљена средства. 

Општина Чока може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор 
о реализовању програма, ако подносилац одобреног програма не достави извештај у предвиђеном року. 

Члан 19. 

Подносиоцу одобреног програма неће бити одобрена средства за реализацију новог програма пре него 
што поднесе извештај у складу са претходним чланом или док му је рачун у блокади. 

Подносилац одобреног програма дужан је да чува документацију која се односи на реализовање тог 
програма у складу са законом. 

Члан 20. 

Општина Чока може да буде покровитељ програма, односно пројекта, манифестације или друге 
активности из области спорта без расписивања конкурса, уколико је пројекат, манифестација или  

друга активност од посебног значаја за Општину Чока, развој међународне сарадње или је од изузетно 
високог међународног или државног реномеа. 

Акт о прихватању покровитељства у смислу претходног става ово члана, доноси Председник општине 
на основу прибављене сагласности Општинског већа. 

Актом о прихватању покровитељства утврђује се и износ буџетских средстава за реализацију пројекта, 
манифестације или друге активности из става 1. овог члана. 

Буџетска средства за пројекат, манифестацију или другу активност из става 1. овог члана, преносе се 
кориснику на основу Уговора који закључује Председник општине са носиоцем пројекта, односно са 
организатором манифестације или друге активности. 

Уговором из става 4. овог члана, ближе се уређују међусобна права и обавезе и начин контроле 
извршења уговора. 
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Члан 21. 

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана дана од дана објављивања у Службеном листу општине Чока и 
на огласној табли Општинске управе Општине Чока и огласним таблама Месних заједница. 

 

 
                                                                                                                      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 
Број:110-1/2017-VI                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                               
У ЧОКИ, 20.01.2017. године                                                                                         СТАНА ЂЕМБЕР с.р. 
 

 

7.  Општинско веће општине Чока, на седници одржаној дана 20.01.2017. године, на основу члана 38. Закона 
о удружењима (''Сл. гласник РС'', број 51/09), члана 17. став 1. тачка 40. Статута општине Чока ("Службени лист 
општина Чока 3/2011), као и члана 66. став 2. Пословника о раду Општинског већа општине Чока ("Службени 
лист општина Чока", број 13/2008),  донело је  

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЧОКА 

Члан 1. 

 Овим Правилником утврђују се:  

- субјекти који могу поднети захтев за доделу средстава из буџета Општине Чока, за редовне активности и 
програме удружења;  
- начин подношења захтева за добијање средстава;  
- поступак по захтеву; као и 
- начин правдања наменског трошења средстава из буџета Општине Чока. 

 
Члан 2. 

 За финансирање и суфинансирање редовних активности и програма удружења са територије Општине 
Чока (у даљем тексту: ''Удружења''), опредељују се буџетска средства путем дотација.  

Члан 3. 

 Финансирање и суфинансирање редовних активности и програма удружења, (у даљем тексту: 
''Програми''), обавља се на основу конкурса за пријаву програма (у даљем тексту ''Конкурс''). 

 Конкурс из става 1. овог члана, расписује и спроводи комисија коју именује Општинско веће (у даљем 
тексту: ''Комисија''). 

 Конкурс се објављује на званичној интернет страници Општине Чока, као огласним таблама насељених 
места на територији општине чока.  

 Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
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 Конкурс се расписује у текућој години за наредну буџетску годину. 

 Резултати се објављују на огласним таблама насељених места на територији општине Чока. 

Члан 4. 

 На конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пријаве  могу поднети удружења са територије 
Општине Чока, која делују везано за следеће области: 

- људска права и развој цивилног друштва; 
- социјално-хуманитарне активности; 
- екологија, заштита животне средине и здравља грађана; 
- културна баштина и неговање историјских тековина; 
- омладински активизам и аматеризам; 
- заштита бораца, ратних војних и цивилних инвалида; 
- заштита и помоћ лицима са инвалидитетом; 
- активности пензионерских организација; као и 
- други садржаји који доприносе афирмацији грађанске иницијативе. 

 

Члан 5. 

 Удружења из претходног члана, треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве 
разматрале: 

- да постоје најмање 1 године, о чему као доказ прилажу фотокопију решења Агенције за привредне 
регистре; 

- да имају искуство и капацитет у реализацији програма за који подносе захтев. 

Члан 6. 

 Предложени програм треба да, у погледу квалитета и садржине, испуњава следеће критеријуме: 

- да је у оквирима општег интереса оснивања и делатности удружења; 

- да је од интереса, за Општину Чока или да је од ширег регионалног значаја; 

- да је у складу са законом, општим актима удружења и асоцијације чији је удружење члан; 

- да има високу сразмеру између учинка и коштања програма; 

- да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма; 

- да предвиђа ангажовање одређеног броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију 
програма; 

- да се, по правилу, рализује у текућој години. 

Члан 7. 

 Програми се морају реализовати на територији Општине Чока, осим оних активности и пројеката који 
непосредно произилазе из чланства у савезу или асоцијацији. 
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Члан 8. 

Трошкови програма морају бити оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима удружења. 

Члан 9. 

Поступак по конкурсу спроводи Комисија за доделу средстава за програме удружења на територији 
Општине Чока. Комисија има председника и 4 члана, које именује Општинско веће општине Чока. 

Комисија о свом раду води записник. 

Члан 10. 

Пријаве на конкурс се подносе Комисији на посебном обрасцу, који је саставни део конкурсне 
документације. 

Пријаве се подносе непосредно на писарници Општинске управе општине Чока или поштом 
(препорученом пошиљком) на адресу: Општинска управа општине Чока, са назнаком ''Комисија за доделу 
средстава за редовне активности и програме удружења грађана на територији Општине Чока'', Потиска 20, 23320 
Чока. 

Пријаве се подносе у запечаћеној коверти, са назнаком "не отварати". 

Члан 11. 

Конкурсна документација садржи: 

1. образац пријаве за учешће на конкурсу; 

2. фотокопију решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења; 

3. фотокопију ОП обрасца (овлашћених лица); 

4. програм рада за текућу годину; 

5. извештај о утрошку буџетских средстава, односно реализације програма из претходне године 
(уколико су била додељена);  

6. другу документацију (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу средстава 
(нпр. извештај о раду, и сл.). 

Учесници на конкурсу, уз пријаву, прилажу и документацију прописану конкурсом. Комисија може, по 
потреби, захтевати од подносиоца да достави додатну документацију. 

Члан 12. 

Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за друштвене делатности Општинске управе 
општине Чока, или са званичне интернет странице Општине Чока, на адреси: www.coka.rs. 

Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са конкурсом, неће се 
разматрати. 
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Члан 13. 

Комисија, као стручно радно тело, дужна је да у року од 15 дана од дана истека рока за подношење 
пријаве на конкурс достави Општинском већу извештај о спроведеном поступку по конкурсу, са мишљењем о 
програмима за које би требало одобрити дотације, као и износом за сваки појединачни програм и пројекат.  

Члан 14. 

 Комисија припрема предлог одлуке о утврђивању програма за које се одобравају дотације - за сваки 
појединачни програм. 

 На предлог акта о утврђивању програма за које се одобравају дотације, за сваки појединачни програм, 
сагласност даје Општинско веће општине Чока. 

 По разматрању предлога акта из става 2. овог члана, Општинско веће доноси акт о утврђивању програма 
за које се одобравају дотације, са тачним износом средстава. 

 Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 15 дана од 
дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Чока. 

 Предлог програма који ће се финансирати или суфинансирати из буџета Општине ЧОКА, зависи од 
висине средстава која се за ту намену одређена у буџету Општине Чока за2017.г. 

Члан 15. 

 По усвајању одлуке о утврђивању програма за које се одобравају дотације, Председник општине ће, за 
сваки појединачни програм, закључити уговор са корисником средстава. 

 Уговором се обавезно уређује: назив и седиште носиоца програма; врста и садржина програма; време 
реализације програма, односно обављања одређене активности; циљеви и очекивани резултати; висина 
додељених средстава; временски план употребе средстава; начин контроле над реализацијом програма; обавезе 
носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији програма; начин доказивања реализације 
програма и наменског коришћења средстава; као и обавезу корисника да, током реализације програма, у свим 
штампаним и електронским публикацијама, као и медијским појављивањима, наведе да је његову реализацију 
подржала Општина Чока. 

 Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључивање уговора у року од осам 
дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

 Уговор о реализовању програма којим се остварује општи интерес Општине Чока, а који је закључен 
супротно одредбама Закона о удружењима - ништав је. 

Члан 16. 

 Корисник средстава је дужан да средства за реализацију програма троши наменски, за намену наведену у 
захтеву који је прихваћен од стране Општинског већа. 

Наменско коришћење средстава контролишу Одељење за друштвене делатности и Одељење за финансије 
Општинске управе општине Чока, на основу извештаја који корисници подносе Одељењу за друштвене 
делатности.  
 Извештај из става 2. овог члана се подноси квартално, или на захтев даваоца средстава. 
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Уколико корисник средстава, у уговореном року, не поднесе извештај о реализацији програма, или се на 
основу достављеног извештаја и увида у пратећу документацију утврди да програм није реализован у складу са 
одредбама уговора, корисник средстава је обавезан да врати примљена средства.  
 Општина Чока може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор о 
реализовању програма, ако подносилац одобреног програма не достави извештај у предвиђеном року. 
 

Члан 17. 

 Подносиоцу одобреног програма неће бити одобрена средства за реализацију новог програма пре него 
што поднесе извештај у складу са претходним чланом. 
 Подносилац одобреног програма је дужан да чува документацију која се односи на реализовање програма, 
у складу са законом. 

Члан 18. 

 Општина Чока може да буде покровитељ програма, односно пројекта, манифестације или друге 
активности чији је носилац удружење, у целини или делимично, и без расписивања конкурса, уколико је пројекат, 
манифестација или друга активност од посебног значаја за Општину Чока, развој међународне сарадње или је од 
изузетно високог међународног или државног реномеа. 
 Акт о прихватању покровитељства у смислу претходног става ово члана, доноси Председник општине на 
основу прибављене сагласности Општинског већа. 
 Актом о прихватању покровитељства утврђује се и износ буџетских средстава за реализацију пројекта, 
манифестације или друге активности из става 1. овог члана. 
 Буџетска средства за пројекат, манифестацију или другу активност из става 1. овог члана, преносе се 
кориснику на основу Уговора који закључује Председник општине са носиоцем пројекта, односно са 
организатором манифестације или друге активности. 
 Уговором из става 4. овог члана, ближе се уређују међусобна права и обавезе и начин контроле извршења 
уговора. 

Члан 19. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Чока,а 
објавиће се и на огласној табли Општинске управе Општине Чока и огласним таблама Месних заједница. 

                                                                                     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 
 Број: 110-4/2017-VI                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ БЕЋА 
 У Чоки, 20.01.2017. године                                                                            Стана Ђембер с.р. 
 
8. 

П Р А В И Л Н И К 
о категоризацији спортских организација 

у општини Чока 
 

Члан 1.  

Правилником о категоризацији спортских организација општине Чока (у даљем тексту: Правилник), 
утврђује се категоризација спортских организација који су уписани у посебан регистар код Агенције за привредне 
регистре и чије седиште се налази на територији општине Чока. 

Члан 2.  

Категоризација се ради за спортске организације, који се налазе у систему спортова и то: олимпијске гране 
спорта и неолимпијске гране спорта, чији грански савези морају бити чланови Олимпијског комитета и Спортског 
савеза Србије, који су обухваћени Правилником о спортским гранама и од интереса за Србију, преко којих се 
остварује општи интерес у спорту.  

 
 



„Службени лист општине Чока“ бр.  2.     страна   41.           02.02.2017. 
 
Мулти спортови не могу се категорисати и нису предвиђени овим Правилником.  
Спортске организације које нису учествовале на првенственим или појединачним такмичењима при 

гранском савезу у претходној години , не могу бити категорисане. Оне могу само конкурисати за посебне 
програме које су од посебног значаја за општину Чока.  

 
Члан 3.  

Спортске организације стичу право на финансирање из биџета општине Чока на основу Правилника о 
начину и поступку остваривања права на доделу средстава општине Чока запрограме и пројекте из области 
спорта. 

Члан 4. 

Категоризација се ради сваке године, у роковима прописан Законом о спорту и Правилником о начину и 
поступку остваривања права на доделу средстава општине Чока за екућу годину. 

Члан 5. 

Категоризација се изражава у бодовима. Максималан број бодова у категоризацији износи 80 бодова за 
једну спортску организацију. Укупан број бодова који добију спортске организације се деле са износом 
одобрених или планираних буџетских средстава за дотације и добија се вредност једног бода. Вредност једног 
бода се множи са бројем добијених бодова и та средства се одобравају спортској организацији. 

Члан 6.  

Основни критеријуми категоризације и максимуми бодова који се могу доделити спортским клубовима у 
општини Чока су: 

ТАБЕЛА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОПШТИНИ ЧОКА 

Редни  
број 

 
                       Критеријуми 

Максималан број 
бододва 

1. Категорија спорта према Националноj категоризацији спорта 
            -  прва категорија -карате,стони тенис                                                                  
            -  друга категорија-фудбал 
            -  трећа категорија-одбојка,кошарка,рукомет,шах 
            -  четврта категорија-остали спортови 
  

10 
10 
 7 
 5 
 3 

2. Традиција организације 
-  50 и преко 50 година 
-  од 25 до 49 година 
-  од 5 до 24 године 
-  од 2 до 4 године 
-  од 1 до 2 године 

10 
10 
 9 
 8 
 7 
 6 

3. Ранг такмичења  
-  Национална лига највишег ранга 
-  Друга лига националног такмичења 
-  Регионална лига, односно регионални ранг 
-  Окружна лига 
-  Општинске и међуопштинске лиге                    

10 
10 
 8 
 6 
 4 
 2 

4. Постигнути спортски резултати на екипном и појединачном нивоу, 
бодују се од 1 до 10 

10 
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5. Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења  ( сви 
узрасти) , бодује се од 1 до 10 

10 

6. Број ангажованих спортских стручњака са дозволом за рад, бодује се 
од 1 до 10 

10 

7.  Број регистрованих спортиста, бодује се од 1 до 10 10 

8.  Заступљеност спортиста у националним спортским репрезентацијама 10 

 Укупно 80 

 

Члан 7.  

Посебни услови категоризације:  

Посебни услови категоризације подразумевају предају документације у прописаном року, где се доказују 
критеријуми потребни за бодовање и израду коначног списка категоризације за текућу годину.  

На основу претходног става клубови су дужни предати следеће документе :  

- план и програм рада за текућу годину(К-0)  
 

- извештај о рангу спортске организације ( Образац бр.- К - 1)  
 

- извештај о постигнутим резултатима у протеклој сезони(Обр.бр К - 2) 
 

- извештај о броју екипа ( Образац бр, К - 3),  
 

-           извештај о броју ангажованих спортских стручњака ( Образац К - 4),  
 

Члан 8. 
 

Све спортске организације морају испунити основне услове конкурисања и то да:  

- доставе копију решења о упису у регистар,  
 

- доставе копију доказа о чланству у гранском савезу,  
 

- доставе копију одлуке о лицу за заступање,  
 

- доставе доказ да текући рачун није блокиран у време конкурисања 
 

Члан 9. 
 

Комисија за израду категоризације спортских клубова, све податке обрађује електронски на основу 
достављених докумената, по разрађеним критеријумима .  

Комисија има право да тражи допуну документације у предвиђеним роковима.  
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Члан 10 

Одлука и ранг листа Комисије о извршеној категоризацији спортских организација се обљављује на 
званичној интернет страници ОПШТИНЕ ЧОКА: www.coka.rs. 

Члан 11. 

Комисија своје одлуке доноси већином гласова од укупног броја њених чланова 

Члан 12 

Разрада критеријума на прописаним обрасцима су саставни део овог Правилника. У случају да разрадом 
критеријума или прописаним обрасцем, Комисија не може донети одлуку о бодовању, има право да одлучи о истом уз 
посебно образложење доношења истог.  

Саставни део овог Правилника су обрасци: К – 0, К – 1, К – 2, К – 3 и К – 4. 

Члан 13 

Овај Правилник ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општину Чока и на 
огласној табли општинске управе општине Чока и огласним таблама месних заједница. 

  

                                                                                                      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 
Број: 110-2/2017-VI                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
У Чоки дана 20.01.2017. године                                                                     Стана Ђембер с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coka.rs/


 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Тот Золтан,  Секретар СО-е Чока 
ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА:  2.500,00  динара  
На редован рачун Органа Управе Чока / Број жиро рачуна: 840 – 745151843 - 03 
Позив на број:  97        47  211 
ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Чока  
АДРЕСА ИЗДАВАЧА: 23320  Чока, Потиска бр. 20 

 
• Н А П О М Е Н А:  ,,Службени лист општине Чока'' бр. 2/2017  је због техничких разлога објављен 

само на српском језику, док ће на мађарском језику бити објављен накнадно“.  
                                                                                                                                        Главни одговорни Уредник 

• M E G J E G Y Z É S:   Csóka község 2/2017- оs számú Hivatalos Lapja technikai okok végett csak szerb 
nyelven jelenik meg, míg magyar nyelven utólagosan fog megjelenni. 

                                                                  Fő és felelős Szerkesztő 
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5  
Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из 
буџета општине Чока за  програме и пројекте из области културе који су од 
значаја за општину Чока 
 

9 

6  
Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из 
буџета општине Чока за програме и пројекте из области спорта од значаја за 
општину Чока  
 

19 

7  
Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из 
буџета општине Чока за редовне активности и програме удружења на територији 
општине Чока  
 

31 
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