
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЧОКА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
23320 ЧОКА, ПОТИСКА 20 
Број:401-64/2016-IV 
Датум: 14.07.2016.године 
          ЈИ 
                                                     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЧОКА 
                                                             ЧОКА      
ПРЕДМЕТ: Извештај о извршењу буџета општине Чока за период од 
01.01.2016. године  до  30.06.2016. године 
 
    На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ број 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14) локални 
орган за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета, и у року 
од петнаест дана по истеку шестомесечног периода, информише надлежни 
извршни орган локалне власти. У року од петнаест дана по подношењу 
извештаја, надлежни  извршни орган локалне власти усваја и доставља 
извештај скупштини локалне власти. 
    Укупни приходи и примања општине Чока заједно са индиректним 
корисницима у првих шест месеци 2016. године износе 173.718        хиљада 
динара, од тога буџетска средства извор 01 164.277 хиљада динара, а 
остали извори износе   9.441 хиљада динара.  
    Укупни расходи и издаци за извештајни период износе 166.635         
хиљада динара заједно са индиректним корисницима, од тога буџетски 
расходи извор 01 износе 144.052 хиљада динара, а расходи осталих извора 
износе  19.583 хиљада динара. 
     Буџетски суфицит консолидованог буџета општине Чока износи                             
11.109 хиљада динара, а укупни фискални суфицит износи 10.083           
хиљада динара. 
Нето финансирање, које је приказано у табели 1. у прилогу извештаја износи       
9.488 хиљада динара. 
     Директни и индиректни корисници буџета Општине Чока су трошили 
буџетска средства у складу са усвојеним финансијским планом и у складу са 
Одлуком о буџету општине Чока  за 2016. годину. Одступања од планираних 
износа није било. 
    Приходи и примања буџета општине Чока за извор 01, 06 и 07  износе 
165.124 хиљада динара, од тога трансфери од других нивоа власти 82.167 
хиљада динара, порез на доходак, добит и капиталне добитке 56.285 хиљада 
динара, приходи од пореза на  имовину 14.527 хиљада динара, приходи од 
имовине износе 7.765 хиљада динара, приходи од  продаје добара и услуга 3 
хиљада динара, новчане казне и одузета имовинска корист 749 хиљада 
динара, мешовити неодређени приход 1.105 хиљада динара и примања од 
задуживања и продаје финансијске имовине 9 хиљада динара. Остварени 
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приходи буџета за извор 01, 06 и  07  до 30.06.2015. године износе  23,60 % у 
односу на годишњи план. 
    Укупни расходи и издаци за извршење буџета  у првих шест месеци износе                
154.955 хиљада динара за 01,06, 07, 13 и 15 извор, то је 20,14 % у односу на 
план.  
     У извештајном периоду пренета су нам следећа наменска средства: 

-  од АПВ за  суфинансирање МЗ Црна Бара за манифестацију 
„Кукурузијаду“  60.000,00 динара,  

- од АПВ  за финансирање трошкова двојезичности укупно 215.000,00 
динара ( КОЦ Чока, МЗ Чока, Центар за социјални рад),  

- трансфер за финансирање услуга социјалне заштите из надлежности 
јединице локалне самоуправе 571.829,28 динара, 

- од АПВ за суфинансирање трошкова превоза средњошколске деце  
934.559,00 динара. 

     Трошена су наменска средства за следеће намене: 
      - од АПВ за Израду пројектне-техничке документације за пречистач 
отпадних  вода у Санаду 315.000,00 динара, 
     -  Центар за социјални рад искористио је 1.311.568,68 динара за дневни 
боравак за децу са сметњама у развоју, 
    -  за избегла лица набављено је грађевински материјал у износу од 
3.024.696,84 динара, 
   -  искоришћена су наменска средства за избегла лица за економско 
оснаживање породице 1.819.610,80 динара. 
  
Прилог: 1. Образац 5 за период  01.01.2016. године до 30.06.2016. године                   

          2. Табела 1. 
                       3.План-остварење прихода буџета општине Чока за период од 
01.01.2016. године до 30.06.2016. године за извор 01, 06 и 07,  
                       4.План-извршење расхода буџета општине Чока период од 
01.01.2016. године до 30.06.2016. године за извор 01, 06, 07, 13  и 15.  
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