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„Службени  лист општине Чока“  број 2.     страна 6.      23.01.2023.  година 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 

2. 

На основу чланa 32. тачка 4З. Законa о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/14,101/16, 47/18, 
111/2021), чланa 65. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 5/21- пречишћени текст), на основу 
Одлуке о доношењу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
општину Чока за 2022.годину број:VI-016-2/2022-91/12 од дана 24.11.2022. године и VI-016-2/2022-96/3 од дана 
28.12.2022.године и Јавног позива банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих активних 
пољопривредних газдинстава на територији општине Чока уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем 
камата и/ или накнада за кредите број: VI-016-2/2022-96/3 на 100. седници одржаној дана 23.01.2023.године 
Општинско веће донело је 

ОДЛУКУ 

о избору пословне банке за краткорочно кредитирање регистрованих активних пољопривредних 
газдинстава на територији општине Чока  

I 

Прихвата се понуда од дана 5.01.2023. године ОТП банке Србија А.Д. Нови Сад, матични број08603537, 
ПИБ 100584604, коју заступа   председник извршног одбора Предраг Михајловић. 

Саставни део ове Одлуке је Понуда банке . 

II 

Након доношења Одлуке о избору пословне банке за краткорочно кредитирање регистрованих активних 
пољопривредних газдинстава на територији општине Чока уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем 
камата и/ или накнада за кредите председница општине Чока ,Стана Ђембер  закључује Споразум са пословном 
банком, на основу достављене понуде. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављављује се  у „Службеном листу општине Чока“ , на 
званичној интернет страници општине Чока, огласној табли Општинске управе. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЧОКА 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    
Број: VI  016-2/2023-100/1
Дана: 23.01.2023. године 
ЧОКА            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      ОПШТИНЕ ЧОКА 
       Ђембер Стана, с.р. 



(!;otpbanka 

lndikativna ponuda 

O�tina ёоkа 

ёоkа 
Potiska 20 
Nr. PREDSEDNICA

E>emberЩana 

Po�t0vaлl. 
□cvodom Javnog pozlva Ьonkama zair>1eresovэ11lm 1.3 kredi!iranje registrovanih polJoprfvrMnih ga.tdlnstava sa teritorlJe

Opst!ne(o'<a u 2022, 9odlnl uz utesce Opstin.e Со"9 u subyenciamsanJu K<1mate na kred te pros\eduJemo va·m ovu
ponudu.

PONUDA ZA KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA 

Kor!snlk kredita FЩс!<а Нса· r�•strovanз kao polJopriVredna gaz(llnstva sa tentgr�eOpstlne to�a 

Nab�vl<o obrtnih sreэstava za kr&tkorocn(! kredltiranjepolJoprlvredne proizvodnje 

Namena kredlta 

Valuta RSD 

lz11os kredlta Od 100.000,00 do 500.000.00 R-S0 

Rok otplate 12 mesecl 
14% gpdisnje flk5л.a 14% god,snJe flk�no, subvenc10nise OpstJne Coka 

Jednokra.tnom uptarom no racun Bi!nke za сео perюd 
kor.g(enja kred!ta 

Ulwpna kэmatna st0pa 

Naknada za odobravanje kredifa 0% 

Na�n otp!ate kamate 1М 

Nacln otptate glavnlce бМ 

Naknada za nrevremenu otPlatu Nema· 

Metod obratuna kamate Propor,icn-ala.л me,od obratuna 

lstovremeno Vas oba,.,e§tovamo da ova ponudo nlJe prezentov.;na organlma ОТР banke �:d. Novl Sad na.dleznim za
doлosenje te odluk�. le Ы о istoj konatnu odlu�u doneo nadle'-nl organ 

U nadl da C:emo us.oe!no saradivatl srdafпo Vas pozdr;зvqan'lo, 

u Novom S.adu, 05.12.,2Щ3. godrne

ОТР baf1ka SrЬi� а.а. ,Novl Sad 
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3. 

На основу чл. 27 Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова 
путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе  и унапређење 
термотехничко система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи термостатских вентила и 
делитеља топлоте по основу Јавног позива  за суфинансирање програма енергетске санације стамбених 
зграда, породичних кућа и станова бр. VI 016-2/2022-91/11 од дана 24.11.2022. године, Општинско веће 
општине Чока на 100. седници одржаној дана 23.01.2023. године доноси:  

ОДЛУКУ 

О  одбијању пријаве на Јавни конкурс за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске 
санацијепутем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе 

и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи ,  
термостатских  вентила и делитеља топлоте 

ОДБИЈА СЕ пријава Лепосаве Виловски, због тога што садржина пријаве није у складу са Јавним 
позивом бр. VI 016-2/2022-91/11 од дана 24.11.2022. године. 

Ова одлука  ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Чока“. 

Образложење 

На основу одељка I, ст. 1 тач. 1 Јавног конкурса предмет финансирања обухвата набавку и уградњу 
соларних панела, икнвертера и пратеће инсталације за породичне куће 
за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење 
предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја 
извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије 
који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. 

    Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну 
за утрошену енергију, а максимално 6 KW. 

    Како је у Пријавном обрасцу достављен Предлог понуде соларног система од 6,15 KW који би 
производио електричну енергију за сопствене потребе за домаћинства на територији општине Чока 
Општинско веће општине Чока на основу Предлога комисије за енергетску санацију донело је одлуку као 
у диспозитиву. 

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општинско веће општине Чока 
Број: VI  016-2/2023-100/2
Дана:  23.01.2023. године 
ЧОКА Председница  Општинског већа 

         Стана Ђембер, с.р. 
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 Главни и одговорни уредник 
 Елвира Моноки, с.р. 

Број 
одлуке 

С А Д Р Ж А Ј Страна 

   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 

  2. 
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ 
РЕГИСТРОВАНИХ АКТИВНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА 

6 

ПОНУДА ОТП БАНКЕ СРБИЈА А.Д. НОВИ САД 

3. 
ОДЛУКА О ОДБИЈАЊУ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ 
ДОМАЋИНСТАВА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ 
УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 
СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ 
УГРАДЊЕ КАЛОРИТЕРАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ 
ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ 

„Службени лист општине Чока“ излази по потреби 

 ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Моноки Елвира,  Секретар Скупштине општине 
Чока 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Чока 

АДРЕСА ИЗДАВАЧА: 23320 Чока, Потиска бр. 20 
Тел: 0230/471 –000, факс: 0230/471-175 
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