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Именовање Комисије за проверу буџета

На основу члана 73. став 2 Статута општине Апатин и члана 3. став 1. тачка 5. Одлуке о Председнику
општине Апатин и Општинском већу општине Апатин, Председник општине Апатин је 02. 06. 2016.
године донео решење о именовању Комисије за проверу буџета општине Апатин за период од 07. 05.
2012. године до 25. 05. 2016. године и завршног рачуна буџета општине Апатин за 2015. годину у
следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Др Славољуб Штрбо, доктор економских наука – председник комисије
Сања Бачић, дипломирани економиста – заменик председника
Јелена Ићитовић, дипломирани правник – члан
Јеvто Милојевић, правник – члан
Небојша Вејин, професор народне одбране – члан
Ника Петровић, дипломирани правник – члан
Марко Ђумић, мастер правник – члан
Ђорђе Вигњевић, дипломирани инжењер пољопривреде – члан
Маја Куриџа, мастер инжењер грађевине – члан
Бранислава Бешир, дипломирани економиста – члан
Гордана Јованић, дипломирани економиста - члан

Комисија је добила задатак да изврши увид у стање буџета општине Апатин за период од
07.05.2012. године до 25. 05. 2016. године по свим буџетским апропријацијама и да размотри предлог
Одлуке о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2015. годину, као и да направи пресек стања
буџета са 23. 05. 2016. године те да сачини Извештај и достави га председнику Скупштине општине и
Председнику општине у остављеном року.
Од именовања Комисија је одржала 6 седница ( 03; 06; 07; 08; 10; 14 и 16 јуна 2016.
године) на којима је разматран предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Апатин за
2015.године и утврђено стање буџета на дан 23. 05.2016. године као датума преузимања локалне
власти.
Због недовољног времена за квалитетну анализу пословања за период од 07. 05. 2012. до
31. 12. 2014. године и од 01.01.2016. до 25.05.2016.године Комисија предлаже да се овај део
пословања прегледа у наредном периоду са стављањем акцента на све инвестиције које су директно
или индиректно финансиране из буџета и по завршеној анализи поднесе Извештај Председнику
општине.
На основу предложене Одлуке о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2015. годину и на
основу увида у аналитичке картице одређених апропријација Комисија је дошла до следећих
закључака:
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1. ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ ЈЕ НЕРЕАЛАН.
И поред два ребаланса, а нарочито другог ребаланса у новембру 2015. године (уз готово дневну
ажурност књиговодства) одступања у остварењу појединих буџетских апропријација су недопустиво
велика.

Планирани приходи - остварени приходи
Укупно планирани приходи и примања за 2015. годину су 1.087.356.140,51 динарa а остварени су у
износу од 886.343.846,75 динара што је 78,29% у односу на планирано. Ако се на ова средства
додају пренета неутрошена средства из ранијих година код редовних рачуна буџета износ од
17.082.193,57 динара и код наменских подрачуна износ од 149.055.701,82 динара долазимо до
остварења планираних прихода од 78,63%.
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Салдо готовине на дан 31.12.2015. године са почетним стањем на рачуну извршења буџета са
подрачунима износи 152.701.000,00 динара. Највећи износ средстава (98%) се односи на наменска
средства опредељења за изградњу складишта за изградњу складишта за биомасу, док је за текуће
пословање на рачуну буџета салдо у износу од 2.035.590,00 динара.
Код најзначајнијих прихода остварена су значајна одступања у односу на планиране позиције
што доводи до питања да ли су приходи планирани на реалној основи, односно да ли су планирани
узимајући у обзир податке из претходних година и могућност њиховог реалног остварења, тј. реалан
планирани раст.
ПРИМЕР: Планирани износ пореза на доходак, добит и капиталне добитке је већи за 70
милиона динара у односу на остварење из 2014.године, па се поставља питање на основу којих
критеријума је такав план усвојен, с обзиром да се део ових прихода остварује из реалних зарада,
попут пореза на зараде и порезе на друге приходе (58,5 милиона динара планиран је већи износ у
односу на остварење).
Планирани порези на друге приходе (Конто- 711190) су 30.000.000,00 динара а остварени су у
износу од 16.709.306,15 динара што је 55,70%.
Планирани капитални трансфери општинама (Конто- 733250 – средства која трансферише
Покрајина на основу пријављених пројеката) у износу од 64.475.264,08 динара остварена су у износу
од 31.077.721,27 динара што је 48,20%.
Планирани мешовити неодређени приходи (Група- 745) планирано је 19.997.358,00 динара а
остварени су 2.166.235,84 динара што је 10,83%. У прилог неекономског планирања овог прихода
наводимо да је у 2014. години остварење овог прихода било 3.112.000,00 динара.
У обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета (консолидован) евидентан је мањак новчаних
прилива у износу од 30.589.000,00 динара. Ово значи да су остварени приходи и примања недовољни
да се покрићем текућих расхода и издатака и поред оствареног буџетског суфицита покрију издаци за
отплату кредитних обавеза, што би требало имати у виду приликом корекције расхода у ребалансу
буџета.
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Извршени расходи и издаци буџета
У укупном износу од 866.390.450,04 динара. Извршени расходи и издаци су остварени са
78,45% у односу на планиране. У односу на остварене приходе и примања са пренетим средствима у
укупном износу од 868.426.040,32 динара што је 78,63% тако да имамо слику о вишку прихода и
примања у односу на извршене расходе и издатке у износу од 2.035.651,26 динара.

Међутим, уколико суштински анализирамо Биланс прихода и расхода; Извештај о капиталним
издацима и финансирању; Извештај о новчаним токовима; Биланс стања и Извештај о извршењу
буџета и посебно економску класификацију 252 – Обавезе према добављачима, откривамо доста
нереалности и неправилности код планирања и реализације расхода и издатака буџета од којих
истичемо следеће:
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а) Група рачуна 481 - дотације невладиним организацијама укупно 29.984.000,00
динара.
Овде се финансирају општинске и међуопштинске организације, политичке странке, Црвени
крст, верске организације, КУД-ови, Спортски савез општине Апатин).
Законом о удружењима предвиђен је конкурс који је основ за доделу средстава из буџета
за програме од јавног значаја.
Конкурси се нису спроводили него су се произвољно, по захтевима одобравала средства која
су пренета из буџета. Нека удружења финансирана су само једном а нека редовно сваког месеца
(ОРВС Апатин, Субнор Апатин, Црвени крст, Удружење Рома „Злато сунце“). Код КУД-ова нека се
финансирају редовно а неки КУД-ови нису добила средства ни једном у току године.
Средства су пренета удружењима без спроведеног јавног конкурса и закљученог уговора
што је супротно члану 38. Закона о удружењима и члану 56. Закона о буџетском систему.
Код Спортског савеза донет је Правилник о категоризацији спортских организација
општине Апатин сходно оствареним спортским резултатима оствереним у претходој години
који је ступио на снаги 1.1.2015. године али се није примењивао.
Од укупно 29.984.000,00 динара колико се пренело из средстава буџета на конто дотација за
Спортски савез пренето је 15.125.339,00 динара без примене Правилника о категоризацији
спортских организација општине Апатин. Од пренетог износа на плате запослених у Спортском
савезу потрошило се скоро 30%.
И поред тога што је екстерна ревизија ставила резерву на мишљење код финансирања 49
спортских клубова у 2014.години у износу од 19.249.000,00 динара пракса у 2015. години је
настављена па се средства расподељују без примене Правилника.
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б) Група рачуна 423 - услуге по уговору укупно 62.416.000,00 динара
- Конто 4236-услуге за домаћинство и угоститељство укупно је потрошено 2.560.830,00
динара.Од фактура најчешће се књиже фактуре Бање Јунаковић чак 1.866.383,00 динара. За ову
потрошњу није спроведена јавна набавка, што је супротно Закону о јавним набавкама и чл.
57.Закона о буџетском систему.
- Конто 4237 - репрезентација укупно је потрошено 3.095.685,00 динара. На Општинску
управу односи се 2.692.957,00 динара, остало су корисници буџета (Народна библиотека ,Дирекција
за изградњу, МЗ Купусина, МЗ Свилојево,МЗ Сонта, Раднички универзитет) укупно 402.728,00
динара.
Анализом ова два конта (4236 и 4237) просечна месечна потрошња репрезентације је 471.376,22
динара што је у висини 20 нето зарада.

в) Група рачуна 424 - специјализоване услуге – укупно 56.113.000,00 динара
У оквиру ове економске класификације плаћено је фирми “Циклонизацији” доо Нови Сад
18.012.584,56 динара по Уговору о набавци услуга дератизације, Уговору о сузбијању коровске биљке
амброзије, Уговору о сузбијању комараца који су закључени у 2013. години.
Ови Уговори су анексирани током 2014. и 2015. године, без спроведеног поступка јавне
набавке, што је у супротности са Законом о јавним набавкама и чланом 57. Закона о буџетском
систему.

г) Група рачуна 425 - текуће поправке и одржавање укупно 30.437.000,00 динара
- Конту 4252- текуће поправке и одржавање опреме укупно 2.290.000,00 динара. Од тога на
Општинску управу односи се 824.552,00 динара поправке опреме за саобраћај – поправке аутомобила
(остали буџетски корисници ове поправке немају).
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д) Група рачуна 426 - материјал укупно је утрошено 14.237.000,00 динара
- Конто 4264-материјал за саобраћај укупно 7.499.000,00 динара
Код ових трошкова Општинска управа потрошила је 6.038.989,00 динара (бензин: 4.144.096,00
динара, те уља и мазива као и остали материјал за превозна средства 2.006.795,00 динара). Разлика у
износу од 1.460.011,00 динара се односи на остале кориснике (међу њима највећа је МЗ Пригревица
536.000,00 динара)
- Група рачуна 425 - текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај и 426 –материјал
(мазива и уља и остали материјали за превозна средства) који се односи на возила Општинске управе
укупно је утрошено 2.831.348,00 динара , односно 235.946,00 динара месечно .
Коментар: Астрономски трошкови за одржавање возила и годишња регистрација луксузних возила
(преко 100.000,00 динара) требао је бити довољан аргумент да се таква возила отуђе и да се купе нова,
мања и јефтинија за одржавање. Наравно, ово је књиговодствено стање које потврђује пртходно под
условом да су рачуни одржавања возила рачуноводствено валидни са потписом радника који је
задужен за возни парк. Исти радник је испостављао захтев за одређене поправке које су се обављале
углавном у истом сервису а материјал набављао код углавном истих добављача. Наравно, није
спроведена јавна набавка.
За бензин (Конто 426411) издвојено је у Општинској управи 4.144.096,00 динара, а пређено је
224.317 км у 2015.години што значи да се дневно прелазило 615 км.
Коментар: Поставља се питање, где се толико дневно путовало. (неки возачи су дневно по оба возила
за која су задужена прелазила 150 км за свих 30 дана у месецу што је немогуће). Није спроведена
јавна набавка.
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ђ) Група рачуна 423 - услуге по уговору 62.416.000,00 динара
- Конто 4239 - превоз ђака и студената (превозници Апатинтранс и Севертранс) укупно
16.721.843,00 динара где није спроведена јавна набавка, што је супротно чл. 57. Закона о
буџетском систему и Закона о јавним набавкама.
Увидом у Извршење плана јавних набавки за 2015. годину констатује се да није спроведен
отворени поступак јавне набавке превоза ученика са процењеном вредности 15.000.000,00 динара
без ПДВ-а за услуге које су у 2015. године извршене у укупном износу од 16.721.843,00 динара са
ПДВ-ом.

е) Група рачуна 421 - стални трошкови укупно 25.469.000,00 динара и 150.920,00
еура
- Конто 421311 – услуге воде и канализације, део трошкова се односи и на месне заједнице, и
везан је за конто прихода 742351- приходи који својом делатношћу остваре органи и организације
општина. Наиме, на овај уплатни рачун се од 2013. године, након укидања подрачуна месних
заједница за сопствене приходе, врше уплате од дистрибуције воде које месне заједнице наплаћују
крајњим корисницима (домаћинствима и правним лицима) иако је вршење ове услуге од стране
месних заједница у супротности са Законом о комуналним делатностима.
Месне заједнице фактуришу воду и приход по том основу се уплаћује на евидентни рачун који
се празни на уплатни рачун буџета (к-то 742351). Буџет приход од воде путем поднетих захтева треба
да пренесе месним заједницама, а они по фактурама ЈКП Наш Дом плаћају обавезу, али из разлога
смањења прихода, буџет та средства задржи и плаћа друге текуће расходе.
У пословним књигама Месне заједнице Пригревица са 31.12.2015. године приказане су
обавезе према добављачима у износу од 25.469.000,00 динара, а од тог износа њихов дуг за
неплаћену воду према ЈКП Наш Дом износи 24.500.000,00 динара.
Треба истаћи да се ови приходи “сливају” на буџет од када су укинути подрачуни сопствених
прихода индиректних корисника буџета (01.01.2013. године), а дуг МЗ Пригревица према ЈКП Наш
Дом је и из ранијег периода.
- Конто 421412 - интернет и слично
Прегледом овог конта смо увидели искакање обавеза према Инстел инжињерингу из Новог
Сада, које су око 350.000,00 дин на месечном нивоу. Даљом анализом смо дошли до Уговора о
изградњи КДС система из 2005 год. , Уговора о пружању услуга из 2008 год. и вансудског поравнања
и Уговора о преузимању и признању дуга од 31.03.2013 год.
Констатовано је да општина Апатин на име целокупног потраживања Инстел инжињеринга
дужна да исплати износ од 212 990,00 ЕУР-а у динарској противредности. Договорена је динамика
исплате обавеза општине Апатин према Инстел инжињерингу. По исплати ове обавезе општина
Апатин постаје власник 22 пара влакана опточког кабла, што ће бити дефинисано Анексом уговора.
Због специфичности посла и чињенице да се Инстел инжињеринг закљученим вансудским
поравнањем одрекао потраживања у износу од 150.920,00 ЕУР-а предлажемо да се формира посебна
комисија која би поред правне и економске струке била оснажена и електро и ИТ стручњацима који
би изанализирали комплетан предмет.
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ж) Група рачуна 451 – субвенције јавним нефинансијским институцијама укупно
49.361.000,00 динара.
На овој групи рачуна се финансира :
- ЈКП „Наш дом“ где се финансира јавна расвета, општа комунална потрошња и путеви без
претходно донетог и усвојеног посебног програма коришћења помоћи што је супротно Закону о
јавним предузећима.
- ЈП за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ - основано као јавно
предузеће а финансирају се из буџета основни материјални трошкови и плате запослених радника без
претходно донетог и усвојеног посебног програма коришћења помоћи што је супротно Закону о
јавним предузећима.
Програм финансирања и коришћења помоћи подразумева финансирање трошкова који се
усвоје на локалној Скупштини, а не на финансирање свих трошкова и плата запослених. Јавно
предузеће треба да се финансира из својих сопствених прихода.
- Туристичка организација - финансира се 100% из буџета (сви материјални трошкови и
плате запослених) а налази се на субвенцијама.
Треба размотрити да Туристичка организација постане индиректни корисник буџета, у
складу са чланом 2 Закона о буџетског система.

з) Група рачуна 463 – трансфери осталим нивоима власти укупно 104.853.000,00
динара
У оквиру ове економске класификације извршен је пренос основним и средњим школама,
Дому здравља, Бањи Јунаковић и Центру за социјални рад.
Бања Јунаковић је специјална болница, област секундарне здравствене заштите, чије финансирање не
спада у надлежност општине и није у складу са Законом о локалној самоуправи.
Такође, у складу са Законом о здравственој заштити постоји обавеза финансирања примарне
здравствене заштите – домова здравља у оквиру друштвене бриге за здравље на нивоу општине, а у
2015. години за Дом здравља је издвојено укупно 1.291.604,99 динара, а за Бању Јунаковић
8.577.104,12 динaра (од тога 5.580.179,72 динара из буџета и 2.996.924,40 динара од АП Војводине за
блатни блок). Треба нагласити да је у плану буџета за 2015.годину за Дом здравља планирано
10.000.000,00 динара, па је у првом ребалансу смањено на 6.000.000,00 динара а у другом ребалансу
смањено на 4.500.000,00 динара, а да би остварење на крају 2015.године било мање од 1.300.000,00
динара.
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и) Услуге информисања укупно 20.177.019,20 динара
Стање исказано у консолидованом финансијском извештају општине Апатин за 2015.годину
(Образац 2) на конту 423400 – Услуге информисања утрошено је у 2014. години 20.382.000,00 динара
а 2015. године 12.311.000,00 динара где је на:
Конту 423421 – Услуге информисања јавности евидентирана исплата на следећи начин:
СТВ К-54 ..................................................... 600.000,00 динара
ПЛАНЕТА РАДИО АПАТИН................... 924.000,00 динара
ТВ АПАТИН ..............................................7.540.200,00 динара
СТЕФАН СТРИТ – РАДИО ДУНАВ.......1.382.400,00 динара
У истом финансијском извештају (Образац 2) на конту 424200 – Услуге образовања, културе и
спорта у 2014. години је утрошено 4.776.000,00 динара а у 2015. години 15.192.000,00 динара од чега
је структура
Конта 424221 – Услуге културе:
ПЛАНЕТА РАДИО АПАТИН ...................1.050.000,00 динара
ТВ АПАТИН ...............................................6.908.000,00 динара
СТЕФАН СТРИТ – РАДИО ДУНАВ.........1.500.000,00 динара
БЕТА ПРЕС БЕОГРАД................................ 100.000,00 динара
Овим цифрама треба додати и следећа аналитичка конта:
Конто 423432 – Објављивање тендера и информативних огласа
ТВ АПАТИН ..............................................32.400,00 динара
Конто 494234 - Услуге информисања
– Аналитика 004 Дирекција за изградњу
ТВ АПАТИН ...............................................83.972,00 динара
ПЛАНЕТА РАДИО АПАТИН................... 4.800,00 динара
- Аналитика 007 МЗ ПРИГРЕВИЦА
ТВ АПАТИН .............................................. 15.768,00 динара
ПЛАНЕТА РАДИО АПАТИН.................. 3.600,00 динара
СТЕФАН СТРИТ – РАДИО ДУНАВ....... 12.799,20 динар
- Аналитика 010 МЗ СВИЛОЈЕВО
ТВ АПАТИН ............................................. 6.000,00 динара
- Аналитика 013 МЗ СОНТА
ТВ АПАТИН.............................................. 7.080,00 динара
СТЕФАН СТРИТ - РАДИО ДУНАВ........ 6.000,00 динара
Ако пажљиво погледамо преко ова четири конта из буџета је финансирана:
ТВ АПАТИН.................................................. 14.593.420,00 динара
ПЛАНЕТА РАДИО АПАТИН...................... 1.982.400,00 динара
СТЕФАН СТРИТ – РАДИО ДУНАВ........... 2.901.199,20 динара
СТВ К-54 ........................................................
600.000,00 динара
БЕТА ПРЕС БЕОГРАД ................................
100.000,00 динара

УКУПНО

20.177.019,20 динара
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Интересантно је приметити да је код остварења плана врло висок проценат остварења ових
трошкова (Услуге информисања – 99,49%) док је и код финансијске подршке локалном економском
развоју остварење плана високо (97,90%) једино што је за ове намене планирано само 460.000,00
динара а реализовано 450.354,87 динара. Подршка ЛАП за младе, остварен је 69,11% иако је
планиран износ од само 850.000,00 а извршен 587.428,00 динара. Програм примарне здравствене
заштите је планиран у висини од 4.500.000,00 динара а извршен је у висини од 1.291.604,99 динара
што је остварење од 28,70%.
Могло би се упоређивати још много буџетских апропријација и тражити одговоре на овако
планирање и трошење новца грађана Апатина.
Од 01.06.2015. године прешло се на пројектно финансирање које је за посебну анализу:
Законом о јавном информисању је прописано обезбеђење дела средстава из буџета за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања а распоређује их на основу јавних
конкурса и појединачним давањима на основу принципа о додели државне помоћи без
дискриминације. За појединачна давања највише 5% од средстава која су укупно опредељена за јавно
информисање.
О овим питањима одлучује комисија која се формира посебно за сваки пројекат у складу са
Законом. Поставља се питање да ли је одређен правилно број пројеката и висина бруто износа, и да
ли су законито склопљени Анекси уговора који повећавају уговорени износ суфинансирања за три
пројекта?
Увидом у ревизорски извештај консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину, који
је урадила ревизорска кућа ХЛБ ДСТ Ревизија из Београда, скренута је пажња да набавке медијских
услуга нису извршене путем јавне набавке, већ слободном погодбом.
Можемо закључити да је неуједначено извршење појединих расхода на различитим
апропријацијама последица лошег планирања.
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Укупно 474.026.179,20 динара
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2. (НЕ)ПЛАНИРАЊЕ преноса средстава корисницима - КВОТЕ
Локални орган управе надлежан за финансије није одређивао висину расхода и издатака до
које могу да се врше плаћања за директне и индиректне буџетске кориснике (квоте), што је супротно
члану 53. Закона о буџетском систему

3. САМОДОПРИНОС
Пренос средстава оствареног самодоприноса месним заједницама је вршен преко економске
класификације 465 - Остале дотације и трансфери.

Група рачуна 465 – остале дотације и трансфери – укупно 122.380.000,00 динара.
Са ове економске класификације извршен је трансфер оствареног самодоприноса месним
заједницама, у укупном износу од 108.644.907,87 динара, без валидне рачуноводствене
документације што је у супротности са чланом 58. Закона о буџетском систему. Самодопринос се
трансферише месним заједницама по основу остварења (селима се преноси месечно остварени износ)
те се на тај начин не врши никаква контрола над трошењем ових средстава.
Значи, пошто
су месне заједнице индиректни корисници буџета, пренос средстава
самодоприноса би требало евидентирати на стварним трошковима и уз одговарајућу рачуноводствену
документацију.

4. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ИМОВИНЕ И УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ
У својим пословним књигама општина није евидентирала учешће у капиталу јавних предузећа
чији је оснивач.
Део имовине општине није у потпуности евидентиран и идентификован у пословним књигама
општине. ( На пример: ЈП Марина – Инвестицију је водила Туристичка организација која по закону не
може бити носилац инвестиције)
Примећено је да је у обрасцу 1 – Биланс стања који је направљен као Консолидовани
финансијски извештај општине Апатин на економској класификацији 015100 – Нефинансијска
имовина у припреми исказан изузетно велики износ од 2.065.727.000,00 динара. Од тог износа у
својим завршним рачунима МЗ Апатин је исказала 1.071.266.000,00 динара и ЈП Дирекција за
изградњу 824.916.000,00 динара.
Истовремено на економској класификацији 011000 – некретнине и опрема код ових
индиректних корисника је исказана мала вредност, и то код МЗ Апатин 501.000,00 динара, а код ЈП
Дирекција за изградњу 3.056.000,00 динара.
Обзиром да се по изузетно високој вредности исказане нефинансијске имовине у припреми
може се закључити да су ту приказане инвестиције које су финансиране преко ових индиректних
корисника у дужем временском периоду, поставља се питање надлежним особама зашто се
инвестиције налазе у припреми, ако су у употреби?
На високу вредност исказане имовине у припреми скренута је пажња и у Извештају о
ревизији финансијских извештаја општине Апатин за 2013. годину и 2014. годину.
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5. НЕНАМЕНСКО ТРОШЕЊЕ СРЕДСТАВА
Сагледавајући буџет за 2015. годину уочено је да је прилив средстава на име закупа државног
пољопривредног земљишта био 40.495.247,00 динара, а да су наменски утрошена средства у износу
17.731.215,27 динара. Значи неутрошена средства 2015. године су 22.764.032,00 динара и ако се њима
додају пренета средства из 2014. године у износу од 44.166.968,99 динара добијамо износ од
66.931.000,99 динара. Исказани суфицит за 2015.годину у износу од 2 милиона динара намеће
логичан закључак да су средства од закупа државног пољопривредног земњишта ненаменски
потрошена. (У фебруару 2016. године пренет је износ од 22.764.032,00 динара на посебан наменски
рачун.)
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6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ОПШТИНЕ АПАТИН
На дан 31. 12. 2015. године Општина је задужена по 2 партије кредита и то:
1. Кредит код Хипо Алпе Адриа банке – за фабрику воде – кредит је у швајцарским францима, дуг је
458.224,28 CHF, месечна рата 22.285,72 CHF плус камата око 1000,00 CHF. Последња рата
доспева 08. 08. 2017. године.
2. Кредит код Ерсте Банке – за Трг Николе Тесле и Бину и замену азбестноцементних цеви – кредит
је у EUR-ima – дуг је 362.137, 00 ЕUR-a, месечна рата је 14.485,48 EUR-a плус камата око 900,00
EUR-a. Последња рата доспева 25. 12. 2017. године.
Поред ове две партије Кредит код Хипо Алпе Адриа банке – за фабрику воде (ЈКП Наш Дом) –
кредит је у ЕUR-ima – дуг је око 850.000,00 EUR-a, месечна рата 10.033,42 EUR-a плус камата око
2500,00 EUR-a. Последња рата доспева 17. 12. 2022. године.
Поред ових обавеза затечено стање створених а неизвршених обавеза на дан 31.12.2015.године
који се неисказује у завршном рачуну а исказан је у
Обрасцу 1 евидентиран на економској
класификацији 252 – Обавезе према добављачима износе 83.180.000,00 динара а односе се на
директне и индиректне кориснике буџета општине Апатин.

Стање дуга на дан 23.05.2016.

Трезор; 33000000,00; 16%

Хипо Алпе Адриа Банка;
39315351,93; 19%

Хипо Алпе Адриа Банка
Ерсте Банка
Хипо Алпе Адриа Банка

Ерсте Банка; 36103596,45;
17%

Трезор

Хипо Алпе Адриа Банка;
98432279,62; 48%

Укупана кредитна задуженост Општине Апатин на дан 23.05.2016. износи 206.851.228,00 динара

Поређење дуга у односу на буџет за 2015

1087356140,51
886343846,75
206851228,00

Укупана кредитна задуженост

Остварени приходи за 2015

Нереално планирани буџет за 2015
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ЗАКЉУЧАК
Комисија, предлаже да се усвоји ЗАВРШНИ РАЧУН ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2015.
годину уз предложене примедбе дате у овом извештају.

Апатин, 16. јун 2016. године
Председник Комисије
Др Славољуб Штрбо
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