
На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај 
привредних друштава и предузетника са седиштем на територији општине Чока, путем 
субвенционисања трошкова за набавку нових машина, опреме и софтвера („Службени 
лист општине Чока“, број 32/2021), Комисија за спровођење конкурса за подстицај 
привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Чока путем 
субвенционисања трошкова за набавку нових машина, опреме и софтвера (у даљем 
тексту: Комисија), дана 03.12.2021. године, расписује 

КОНКУРС 

ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ У 
ОПШТИНИ ЧОКА  ПУТЕМ СУБВЕНЦИОНИСАЊА ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ  НОВИХ 

МАШИНА, ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА 

 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Конкурс се расписује ради субвенционисања трошкова за набавку нових машина, опреме 
и софтвера за привредна друштва и предузетнике са седиштем у општини Чока у 
максималном износу у висини до 100.000,00 динара по пријави. 

У случају већег броја пријављених привредних друштава и предузетника општина Чока, 
задржава право да не додели потпуни тражени износ бесповратних средстава, а све у 
циљу како би се свим пријављеним привредним друштвима и предузетницима који 
испуњавају конкурсом прописане услове омогућила субвенција за набавку нових машина, 
опреме и софтвера. 

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС 

Средства опредељена Одлуком о расписивању конкурса за подстицај привредних 
друштава и предузетника са седиштем у општини Чока путем субвенционисања трошкова 
за набавку нових машина, опреме и софтвера износи 2.000.000,00динара. 

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА 

1. На конкурс се могу пријавити привредна друштва и предузетници, који: 

- имају седиште на територији општине Чока; 

- који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре најкасније до 30. 
децембра 2020. године (имају активан статус) 

-           имају максимум до 10 запослених  

- нису у стечају или нису започели поступак ликвидације; 

- у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној 
самоуправи; 



- који су извршили исплату рачуна/фактуре у текућој години, односно предрачун за 
набавку машине, опреме и софтвера која ће бити набављена до краја године. 

-        за исту намену није примио бесповратних средстава који потичу из јавних средстава 
по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања. 

IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ 

Конкурс је отворен до 15.12.2021.године. Одлука о расподели средстава доноси се 
најкасније у року од 5 дана од дана закључења конкурса. 

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

Потребна документација: 

- Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре; 

- Потврда Локалне пореске администрације о измиреним обавезама; 

- Извод из пословне банке о извршеној исплати рачуна/фактуре у текућој години. 

- Предрачун уколико ће се набавка извршити до краја године; 

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА 

Конкурс се обjављује на сајту општине Чока www.coka.rs, и на огласној табли oпштине 
Чока. 

Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова за набавку 
нових машина, опреме и софтвера се објављује на сајту општине Чока www.coka.rs, и на 
огласној табли oпштине Чока. 

Пријавни образац и изјаве преузимају се са интернет презентације општине Чока 
www.coka.rs. 

Учесник на Конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену (набавка нових 
машина, опреме или софтвера ). 

Пријаве слати у затвореној коверти на адресу: општина Чока,Потиска бр. 20, 23320 Чока, 
са назнаком: „За Конкурс за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем 
у општини Чока путем субвенционисања трошкова за набавку нових машина, опреме и 
софтвера“, поштом или лично.  

Неблаговремене пријаве које стигну након истека предвиђеног рока неће бити 
разматране. 

 

http://www.coka.rs/


Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављена на интернет 
страници општине Чока  www. coka.rs, и достављена свим учесницима конкурса у 
електронској форми. 

Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној Одлуци из 
претходногстава закључиће се уговор. 

Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 
12 часова на телефон: 0230/471-620. Контакт особа Ева Шевењхази. 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Чока 

КОМИСИЈА 

Број: 313-3/01/2021      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

Дана: 03.12.2021.      Ева Шевењхази с.р 


