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    ПРЕДМЕТ: Извештај о извршењу буџета општине Чока за период од 
01.01.2019. године  до  30.09.2019. 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, 68/15,103/15, 
99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) 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 2019. године износе 299.644   хиљаде динара, 
од тога буџетска средства извор 01 282.349 хиљада динара, а остали извори 
износе   17.295 хиљада динара.  
    Укупни расходи и издаци за извештајни период износе  312.739        
хиљада динара заједно са индиректним корисницима, од тога буџетски 
расходи извор 01 износе 271.740  хиљада динара, а расходи осталих извора 
износе  40.999 хиљада динара. 
     Буџетски дефицит консолидованог буџета општине Чока износи                                        
13.095 хиљада динара, као и  укупни фискални дефицит,  исто износи 13.095    
хиљада динара. У 2019. години је финансиран ИПА пројекат и 
спровођење активности комасације, уређење канала као и санација  
атарских путева из пренетих средстава из ранијих година 
.   
     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 2019. годину. Одступања од планираних 
износа није било. 
    Приходи и примања за рачун Извршења буџета општине Чока за све 
изворе, износи 292.585  хиљадa динара, од тога порези износе  132.146 
хиљада динара (од тога приходи од пореза на  имовину 32.331  хиљада 
динара)  трансфери од других нивоа власти 131.649 хиљада динара, приходи 
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од имовине износе 21.280 хиљада динара, приходи од  продаје добара и 
услуга 4.911 хиљадa динара, новчане казне и одузета имовинска корист   
2.228 хиљада динара, мешовити неодређени приходи   953  хиљадe динара, 
примања од продаје нефинансијске имовине 26 хиљада динара и 
меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године  92  
хиљаде динара. Остварени приходи буџета за све  изворe до 30.09.2019. 
године износе   53,44 % у односу на годишњи план. 
    Укупни расходи и издаци за рачун Извршења буџета општине Чока, за 
девет месеци износе 308.630  хиљада динара за све изворе, то је 48,03   % 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 947.503,76 динара, 

- од АПВ за суфинансирање трошкова превоза средњошколске деце  
2.275.548,00 динара, 

- Наменска средства за четворочасовни припремни предшколски 
програм за ПУ Радост укупно у овом периоду пренето 2.893.823,00 
динара, 

- Средства за уређење атарских путева и отресишта у КО Падеј, КО 
Остојићево и у КО Санад 1.817.004,50 динара, 

- Средства за суфинансирање израде пројектне документације за 
адаптацију зграде „Мешаона старог млина“ 1.000.000,00 динара, 

      -   Средства за двојезичност, штампање образаца за КОЦ Чока и Центар 
за социјални рад 140.000,00 динара, 
      -  Средства за куповину књига и новинских публикација за КОЦ Чока 
21.200,00 динара, 
      -    Средства за пројекат Корак по корак  у износу од 326.232,00 динара. 
     Трошена су наменска средства за следеће намене: 

-  за финансирање припремног предшколског програма за ПУ Радост 
трошена су средства у износу од 2.325.563,47 динара, 
- за регресирање превоза ученика средњих школа потрошено је 
1.068.683,34 динара, 
-  за финансирање двојезичности потрошена су 50.000,00 динара, 
-  за набавку опреме Културног дома у Црној Бари у износу од 143.332,00 
динара, 
-  за уређење отресишта у Падеју и атарских путева у КО Остојићево и КО 
Санад утрошено 2.730.139,11 динара, 
- за економско оснаживање избеглица и расељаних лица потрошено је 
355.680,00 динара, 
- за помоћ избеглицама кроз куповину сеоских кућа потрошено је 
2.400.000,00 динара, 
-  за пројекат набавка књига и др.публикација за КОЦ Чока у износу од 
21.200.00 динара, 



- за пројекат израда пројектне техничке документације за каналске мреже 
и постројења за пречишћавање отпадних вода у Остојићево у износу од 3. 
430.000,00 динара. 

 Прилог: 1. Образац 5 за период  01.01.2019. године до 30.09.2019. године,                   
    2. Табела 1.  

                3.План-остварење прихода буџета општине Чока за период од 
01.01.2019. године до 30.09.2019. године,   
                4.План-извршење расхода буџета општине Чока период од 
01.01.2019. године до 30.09.2019. године. 
С′ поштовањем, 
                                                                         
                                                                  
 
                                                                      Шеф одељења за финансије 
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