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ПРЕДМЕТ: Извештај о извршењу буџета општине Чока за период од 
01.01.2018. године  до  30.09.2018. 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, 142/14, 
68/2015,103/2015 и 99/2016) локални орган за финансије обавезан је да 
редовно прати извршење буџета, и у року од петнаест дана по истеку 
деветомесечног 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 за девет месеци 2018. године износе 323.765 хиљада динара, 
од тога буџетска средства извор 01 280.256 хиљада динара, а остали извори 
износе   43.509 хиљада динара.  
    Укупни расходи и издаци за извештајни период износе 270.950         
хиљада динара заједно са индиректним корисницима, од тога буџетски 
расходи извор 01 износе 216.128 хиљада динара, а расходи осталих извора 
износе 54.822 хиљада динара. 
     Буџетски суфицит консолидованог буџета општине Чока износи                             
52.815 хиљада динара, као и  укупни фискални суфицит, који износи 52.815 
хиљада динара. 
     Директни и индиректни корисници буџета Општине Чока су користили 
буџетска средства у складу са усвојеним финансијским планом и у складу са 
Одлуком о буџету општине Чока  за 2018. годину. Одступања од планираних 
износа није било. 
    Приходи и примања за рачун Извршења буџета општине Чока за све 
изворе, износе  317.855 хиљада динара, од тога трансфери од других нивоа 
власти 162.538 хиљада динара, порези износе 137.676 хиљада динара (од 
тога приходи од пореза на  имовину 47.691 хиљада динара) приходи од 
имовине износе 15.298 хиљада динара, приходи од  продаје добара и услуга 
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3.428 хиљада динара, новчане казне и одузета имовинска корист 1.772 
хиљада динара, мешовити неодређени приходи 1.069 хиљада динара, 
примања од продаје нефинансијске имовине 33 хиљада динара и 
меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 193 
хиљада динара. Остварени приходи буџета за све  изворе   до 30.09.2018. 
године износе  53,87 % у односу на годишњи план. 
    Укупни расходи и издаци за рачун Извршења буџета општине Чока, у 
првих девет месеци износе 260.329 хиљада динара за све изворе, то је 
44,16 % у односу на план. 
  
     У извештајном периоду пренета су нам следећа наменска средства: 

- Наменски трансфер за финансирање услуга социјалне заштите из 
надлежности јединице локалне самоуправе укупно износи за девет 
месеци 2.122.664,72 динара, 

- од АПВ за суфинансирање трошкова превоза средњошколске деце  
1.808.674,00 динара, 

- Наменска средства за четворочасовни припремни предшколски 
програм за ПУ Радост укупно у овом периоду пренето 3.601.410,00 
динара, 

- Наменска средства за суфинансирање реконструкције водовода у 
насељу Чока Vа етапа у износу од 6.836.674,48 динара, 

- Наменска средства за технолошко-биолошку рекултивацију на делу 
депресије на територији Санад 3.184.573,99 динара, 

- Комесаријат је пренео за куповину сеоских кућа избеглицама 
2.660.000,00 динара, 

- Комесаријат је пренео за побољшање услова становања избеглицама 
2.612.500,00 динара, 

- Средства за уклањање дивљих депонија са пољопривредног 
земљишта 128.400,00 динара, 

- Средства за уређење атарских путева и отресишта 1.189.964,00 
динара, 

- Средства за суфинансирање учешћа у  ИПА пројекту, у износу од 
1.181.748,00 динара, 

- Средства за суфинансирање израде плана детаљне регулације трасе 
држ.пута 2.000.000,00 динара, 

- Средства за пројекат водоводне мреже насеља Падеј II етапа II фазе у 
износу од 1.664.439,09 динара, 

- Средства за суфинансирање радова на наставку поступка комасације у 
КО Чока у износу од 1.800.000,00 динара, 

- Средства за израду Пројектно-техничке документације за пројекат 
Изградње канализационе мреже и постројења за пречишћавање 
отпадних вода у Остојићево у износу од 3.430.000,00 динара, 

- Средства за двојезичност, штампање образаца за КОЦ Чока 80.000,00 
динара, 

- Санација коловоза у улици Вука Караджића у Остојићево 6.920.251,80 
динара, 



- Противградну заштиту, за набавку  ракета 222.480,00 динара, 
- Израду Плана детаљне регулације трасе државног пута деоница мост 

на Тиси код раскрснице 250.000,00 динара, 
 
Трошена су наменска средства за следеће намене: 

-     за финансирање израде пројектне техничке документације за мост на 
Златици у износу од 495.000,00 динара, 
-    искоришћена су средства за суфинансирање учешћа у ИПА пројекту у 
износу од 1.181.748,00 динара 
-   за реконструкцију водоводне мреже у  насељу Падеј II етапа II фаза у 
износу од 3.330.358,29 динара, 
-  за финансирање припремног предшколског програма за ПУ Радост 
трошена су средства у износу од 2.376.594,23  динара, 
- за регресирање превоза ученика средњих школа потрошено је 
1.063.966,16 динара, 
-   за пројекат обнова система 48. сати потрошено је 44.682,00 динара, 
- за санацију техничко-биолошке рекултивације Шумице у Падеју 
коришћене су средства у износу од 3.477.893,83 динара, 
-   за водовод у Чоки за  Vа етапу 6.836.674,40 динара, 
-  за противградну заштиту, набавку ракете потрошено је 741.600,00 
динара. 
-  за финансирање услуге социјалне заштите 1.699.960,98 динара, 
-  за набавку намештаја за ПУ Радост у износу од 187.480,00 динара, 
-  за суфинансирање радова на започињању поступка комасације 
1.800.000,00 динара, 
- за технолошко-биолошку рекултивацију на делу депресије на територији 
у Санаду исплаћено је  955.372,20 динара, 
- за санацију коловоза у улици Вука Караджића у Остојићево 5.766.876,50 
динара.  
 
   

 Прилог: 1. Образац 5 за период  01.01.2018. године до 30.09.2018. године,                   
    2. Табела 1. 

                3.План-остварење прихода буџета општине Чока за период од 
01.01.2018. године до 30.09.2018. године,   
                4.План-извршење расхода буџета општине Чока период од 
01.01.2018. године до 30.09.2018. године. 
 
   
С′ поштовањем, 
                                                                         
                                                                    Шеф одељења за финансије 
 
                                                                                  Јо   Ирен 
  


