
 
                                                    О б р а з л о ж е њ е 
 
  ПРАВНИ ОСНОВ: Одлука o завршном рачуну буџета општине Чока за 
2016. годину (у даљем тексту: Одлука) се доноси у складу са  чланом 77. 
Закона о буџетском  систему  („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 
101/10 ,101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15 и 
99/16).  
 
РАЗЛОГ ДОНОШЕЊА: Утврђивање укупних прихода и примања,  расхода и 
издатака, као и укупног фискалног резултата пословања јединице локалне 
самоуправе. Надлежни извршни орган локалне власти утврђује предлог 
Oдлуке о завршном рачуну буџета локалне власти, и доставља Скупштини 
општине Чока,  ради доношења Одлуке. 
 
        Укупно остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства 
из ранијих година у консолидованом буџету износе 433.961 хиљаду динара, 
од тога извор 01 износи 346.192 хиљаде динара, а остали извори буџета 
Општине Чока са индиректним корисницима износе 49.201 хиљаду динара. 
Пренета средства на извору 13 и 15 износе 38.568 хиљада динара. Од 
укупно остварени прихода, примања и пренетих неутрошених средства из 
ранијих година највећи део  чине трансфери од других нивоа власти 
163.276 хиљада динара, то је 37,62% , а следећи по величини су приходи од  
пореза на доходак у износу од 110.715 хиљада динара, што износи 25,51 % 
од укупних прихода консолидованог буџета. 
       Укупни расходи консолидованог буџета општине Чока износе 376.021 
хиљада динара, од тога расходи буџета за извор 01 износе 299.405 хиљада 
динара, а остали расходи  за изворе 04, 06, 07,13,15 и 16 за  буџет са 
осталим индиректним корисницима износи  76.616 хиљада  динара. 
 
        Разлика између укупних текућих прихода и примања и укупних текућих 
расхода и издатака износи 28.692 хиљаде динара и представља  буџетски 
суфицит текуће године.   
                                                                   
Није било одступања код извршења буџета у односу на планирани буџет за 
извор финансирања 01. 
 
 До одступања је дошло код извора 07, повећање извршења расхода 
приликом консолидације подрачуна општине Чока са рачуном за извршење  
буџета општине Чока. Повећање извршења већег од планираног је 
исказано: 
- код корисника Супштине општине Чока  је на извору 07 (средства од 
других нивоа власти), дошло до одступања, које се  односи  на средства 
која су пренета на наменски подрачун за спровођење избора у 2016. години 
од Републичке и Покрајинске Изборне Комисије. 
- код корисника Општинске управе је дошло до одступања на извору 07 
(средства од других нивоа власти), услед прилива средстава за боловање 
преко 30 дана, уплаћене од стране РФЗО на подрачун у оквиру КРТ 
Општине Чока. 
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 Извештај о приливу и коришћењу наменских средстава у 2016. год. у 
динарима : 
                                                                                                                                           

 
 
                                                                        ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

Назив 
пројекта 

Година 
прилива 

Износ 
нам.средстава 

Износ 
исплате у 
2016.год. 

Прој.ЦСР-Дневни бор.деце и млад.са 
сметњама у развоју 

2015 1.311.660,00 1.311.568,68 

Пројекат-Кукурузијада 2016 2016 60.000,00 60.000,00 
Пројекат-Трансфер за финан.усл.соц.заштите 
из надлежности јединице локалне самоуправе 
за Центар за соц.рад 

2016 1.429.573,20 1.429.559,85 

Санац.водов. мреже у Чоки IV етапа  нам. 
сред. 

2015 4.784.635,01 4.456.176,25 

Пројекат-Израде Главног пројекта 
водов.мреже у насеље Падеј –II етапа II фаза 

2016 1.665.919,20 0 

Трансфер нам. сред. за двојезичност (КОЦ 
Чока,МЗ Чока,Цент. за соц. рад) 

2016 215.000,00 214.872,00 

Трансфер нам. сред. за божићни програм за 
КОЦ Чока 
  

2016 30.000,00 30.000,00 

Финан. трошк.двојежич.изд. и табли-МЗ Чока, 
КОЦ Чока, Цент.за соц.рад, МЗ Црна Бара 2015 215.000,00 0 

Суфин.набавке књига у КОЦ Чока 2016     20.530,00    20.530,00 
Прој.суфинансирање   уклањање 
неадекв.одлож.отпада на тер.општ. Чока 

2016 900.000,00 0 

Прој. Израда Плана за пречис. у Санаду 2015      315.000,00 315.000,00 
Прој.Изградња пијаце у насељеним местима 
Чока, Остојићево и Падеј 2016      483.000,00 0 

Санац.водов. мреже у Чоки III етапа  нам. сред 2016 6.362.443.48 6.362.443.48   
Прој.  Санац. и реконстр.улиц.Партизанска у 
Падеју 

2016 15.707.347,92 15.707.347,92 

Прој.  Уклањање дивљих депонија са 
пољоприв.земљишта   

2016 540.100,00 0 

Средства за изб.и расељ. лица-
економ.оснаж.породица 

2016 950.000,00 0 

Средства за изб.и расељ. лица-грађевински 
материјал 

2015 3.135.000,00 3.135.000,00 

Средства за изб.и расељ. лица-
економ.оснаж.породица 

2015 1.900.000,00 1.819.610,80 
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