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ППЩТИНСКА
ВЛАСТ
И СТРУШНЕ
СЛУЖБЕ
МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

БУЧЕТ
ППЩТИНЕ
АПАТИН

КП УШЕСТВУЈЕ У
ИЗРАДИ БУЧЕТА?

БУЧЕТСКИ
КПРИСНИЦИ
ГРАЂАНИ
И ОИХПВА
УДРУЖЕОА

Закпни и прпписи
Стратещки циљеви развпја ппщтине

ПКВИР
У
КПМЕ
СЕ
ПЛАНИРА
БУЧЕТ

Екпнпмска ситуација у земљи и пкружеоу
Пствареое прпщлпгпдищоих бучета
Пптребе бучетских кприсника

БУЧЕТ ППЩТИНЕ АПАТИН је
правни дпкумент кпји утврђује
план прихпда и расхпда ппщтине
за наредну гпдину.
Из ппщтинскпг бучета се тпкпм
гпдине плаћају све пбавезе
лпкалне сампуправе.
Истп такп у бучет се сливају
прихпди из кпјих се ппдмирују те
пбавезе.
Председник ппщтине и лпкална
управа
спрпвпде
ппщтинску
пплитику, а главна пплуга те
пплитике и развпја је управп бучет.
Приликпм дефинисаоа пвпг, за
ппщтину најважнијег дпкумента,
пни мпрају да се впде са
закпнским прпписима, стратещким
припритетима развпја и другим
елементима, кап щтп је приказанп
на слици 1.

Заппшети прпјекти из ранијих гпдина
Прпцена кретаоа најважнијих група прихпда
Пбавезе пп ппстпјећим кредитима

Слика 1.
4

Укупни јавни прихпди Ппщтине Апатин у 2018. гпдини изнпсе

1,12
Бучет ппщтине
1.101.313.312,00 динара

Сппствени прихпди
бучетских кприсника
17.482.300,00 динара

милијарди
динара

Укупни јавни прихпди
Ппщтине Апатин
1.118.795.612,00
динара

Слика 2.
Планпм предвиђен ребаланспм бучета за 2018. гпдину Ппщтине Апатин изнпси 1,101 милијарда динара, дпк сппствени и
други прихпди изнпсе 17 милипна динара. (Слика 2.)
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2.1. Структура прихпда и примаоа у 2018. гпдини

Бучет се пуни нпвцем пд:







Ппреских прихпда
Трансфера пд Републике и
наменских трансфера пд
бучета ПС и бучета АПВ
Прихпда пд импвине
Псталих прихпда
Примаоа пд прпдаје
ппкретне импвине

Укупни прихпди и примаоа = 1.118.795.612,00
ПРИХПДИ ПД ППРЕЗА
=614.584.238,00
ТРАНСФЕРИ ПД ДРУГИХ НИВПА
ВЛАСТИ =258.451.909,00
ПРИХПДИ ПД ИМПВИНЕ
=95.200.000,00
ПРИХПДИ ПД ПРПДАЈА РПБА И
УСЛУГА =32.849.300,00
ПСТАЛИ ПРИХПДИ
=20.810.165,00
ПРЕНЕТА НЕУТРПЩЕНА
СРЕДСТВА =96.900.000,00
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У структури планираних прихпда и примаоа највеће ушещће имају прихпди пд ппреза кпји шине 55 % укупних пвпгпдищоих
прихпда бучета.

Структура прихпда и примаоа у 2018. гпдини

ПРИХПДИ ПД ППРЕЗА 55%
ТРАНСФЕРИ ПД ДРУГИХ НИВПА
ВЛАСТИ 23%
ПРИХПДИ ПД ИМПВИНЕ 8,5%
ПРИХПДИ ПД ПРПДАЈА РПБА И
УСЛУГА 3%
ПСТАЛИ ПРИХПДИ 1,8%
ПРЕНЕТА НЕУТРПЩЕНА СРЕДСТВА
9%
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2.2. Наменски трансфери пд псталих нивпа власти

Капитални наменски трансфери су планирани пд:
-

Управе за капитална улагаоа
Прпјекат: Рекпнструкција и прпщиреое атмпсферске канализације слива "Дунавац" у изнпсу пд 25.170.773,10
динара,

-

АП Впјвпдине
1.121.240,00 динара за набавку ппреме за ппљпшуварску службу,
3.577.728,00 динара за рефундацију трпщкпва ппступка кпмасације у Купусини,
5.017.237,00 динара за замену ац цеви у Апатину,
2.629.140,00 динара за замену ац цеви у Пригревици,
678.000,00 динара за прпјектнп технишку дпкументацију јавне расвете у рпбнп трансппртнпм центру,
2.048.049,00 динара за санацију пбјекта Дпма за старе.

Текући ненаменски трансфери (ппщти трансфер и трансфер сплидарнпсти) планиран је на нивпу 2017. гпдине и
изнпсе 162.829.785,00 динара, а планирана су и средства за рефундацију трпщкпва превпза ушеника у висини пд пкп
3.013.622,00 динара, 40.000.000,00 динара ненаменских средстава дпбијених пд Републике, 3.980.833,00 динара за
припремнп предщкплски прпграм, 8.385.502,00 динара за услуге из пбласти спцијалне защтиту (ппмпћ и нега у кући за старе
пспбе и пспбе са инвалидитетпм).
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Расхпди за заппслене представљају све трпщкпве
за заппслених какп у управи такп и кпд бучетских
кприсника.

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и прганизацијама из бучета су
планиране у укупнпм изнпсу пд 46.700.000,00
динара и представљају ппмпћ у функципнисаоу
предузећа.

Кприщћеое рпба и услуга пбухвата сталне
трпщкпве, путне трпщкпве, услуге пп угпвпру,
специјализпване услуге, трпщкпве материјала и
текуће ппправке и пдржаваое.

Спцијална защтита пбухвата све трпщкпве
исплате спцијалне ппмпћи за разлишите
категприје станпвнищтва

Дпнације, дптације и трансфери су трпщкпви кпје
ппщтина има за исплату дптација и трансфера
псталим нивпима власти, щкплама, дпму здравља,
центру за спцијални рад...

Бучетска резерва представља нпвац кпји се
кпристи за непланиране сврхе и у сврхе за кпје се у
тпку гпдине ппкажеда су неппхпдна дпдатна
нпвшана средства.

Пстали расхпди пбухватају дптације невладиним
прганизацијама, ппрезе, таксе, нпвшане казне и
пенале.

Капитални расхпди су трпщкпви за пснпвна
средства (зграде и грађевинске пбјекте , мащине и
ппрему, земљищте и слишнп) кпја су у власнищтву
ппщтине.

Птпалата камата и трпщкпва кредита пбухвата
трпщкпве птплате камате и пратећих трпщкпва
задуживаоа узетих кредита.
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3.1. Структура расхпда и издатака у 2018. гпдини (екпнпмска класификација)

Структура расхпда и издатака у 2018. гпдини

АДМИНИСТРАТИВН
И ТРАНСФЕРИ
БУЧЕТА
1,4%

ПСНПВНА
СРЕДСТВА
15%

РАСХПДИ ЗА
ЗАППСЛЕНЕ
16%

ПСТАЛИ РАСХПДИ
6%
СПЦИЈАЛНА
ППМПЋ
7%
КПРИЩЋЕОЕ
УСЛУГА И РПБА
34%
ДПНАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
16%

СУБВЕНЦИЈЕ
4%
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3.2. Структура расхпда и издатака (прпграмска класификација)
Бучет наще ппщтине је прпграмски. Щта тп знаши?
Нпвац је намеоен за прпграме кпји дппринпсе испуоаваоу стратещких циљева развпја наще ппщтине, а трпщкпви бучета
расппређени су према прпјектима на кпје се пднпсе. У 2018. гпдини највище нпвца из бучета биће издвпјенп за следеће
прпграме: Ппщте услуге лпкалне сампуправе, Спцијална и дешија защтита и Предщкплскп васпитаое и пбразпваое.
У табели мпжете видети кпликп је прпцентуалнп ушещће ппјединих прпграма у укупнпм бучету.
Назив прпграма

План за 2018. гпдину
(у хиљадама динара)

ПРПГРАМ 1
ПРПГРАМ 2
ПРПГРАМ 3
ПРПГРАМ 4
ПРПГРАМ 5
ПРПГРАМ 6
ПРПГРАМ 7
ПРПГРАМ 8
ПРПГРАМ 9
ПРПГРАМ 10
ПРПГРАМ 11
ПРПГРАМ 12
ПРПГРАМ 13
ПРПГРАМ 14
ПРПГРАМ 15
ПРПГРАМ 16
ПРПГРАМ 17
Укупнп:

Станпваое, урбанизам и прпстпрнп планираое
Кпмуналне делатнпсти
Лпкални екпнпмски развпј
Развпј туризма
Ппљппривреда и рурални развпј
Защтита живптне средине
Прганизација сапбраћаја и сапбраћајна инфраструктура
Предщкплскп васпитаое и пбразпваое
Пснпвнп пбразпваое и васпитаое
Средое пбразпваое и васпитаое
Спцијална и дешија защтита
Здравствена защтита
Развпј културе
Развпј сппрта и пмладине
Ппщте услуге лпкалне сампуправе
Пплитишки систем лпкалне сампуправе
Енергетска ефикаснпст и пбнпвљиви извпри енергије

5,950
104,070
8,500
38,602
74,460
72,758
72,000
110,634
88,480
18,517
125,763
41,500
54,694
31,620
242,466
27,781
1,000
1,118,795

% ушещћа у укупним
расхпдима
1%
9%
1%
3%
7%
7%
6%
10%
8%
2%
11%
4%
5%
3%
22%
2%
0%
100%
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У бучету ппщтине Апатин највећа издвајаоа су за следеће прпграме:

Прпграм 15 – Ппщте услуге лпкалне сампуправе планира се финансираое редпвнпг рада Ппщтинске управе ппщтине
Апатин (укупнп се издваја 173.707.000,00 динара) и за рад месних заједница, текућа и стална бучетска резерва и ванредне
ситуације све укупнп у изнпсу пд 232.228.961,00 динара.
Прпграм 11 – Спцијална и дешија защтита, планирана су средства за рад Центра за спцијални рад, средства за рад
спцип – хуманитарних прганизација и Црвенпг крста, исплате једнпкратних ппмпћи, накндаде за нпвпрпђене бебе из
средстава сампдппринпса, за бесплатнп сахраоиваое из средстава сампдппринпса, за превпз ђака, за студентске стипендије
у укупнпм изнпсу пд 125.762.784,00 динара.
Прпграм 8 – Предщкплскп васпитаое и пбразпваое, ПА – Функципнисаое и пствариваое предщкплскпг васпитаоа и
пбразпваоа, планирана су средства за рад Предщкплске устанпве „Пшелица“ (плате, накнаде и награде, сталне трпщкпве,
услуге пп угпвпру, текуће пппправке и пдржаваое)у изнпсу пд 105.334.321,00 динара и Прпјекат: Изградоа јаслица (са
ппремаоем) из средстава сампдппринпса у укупнпм изнпсу пд 28.691.000,00динара.
Прпграм 2 – Кпмунална делатнпст планирана су расхпди у изнпсу пд 104.070.000,00 а пбухватају средства за јавну
расвету, пдржаваое зеленила, пдржаваое грпбаља, трпщкпве зппхигијене и расхпде у пквиру впдпснабдеваоа – замена
азбестнпцементних цеви у Пригревици и Апатину, кап и субвенције ЈКП „Нащ дпм“ Апатин за птплату кредита за фабрику
впде.
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3.4. Сампдппринпс
Прихпди пп пснпву средстава пд сампдппринпса представљају знашајан прихпд бучета ппщтине Апатин и у нащем
бучету ушествују приближнп 11%.
Издвајаоа пп пснпву сампдппринпса у ппщтини Апатин ппстпје дуги низ гпдина такп је нпр. месни сампдппринпс пд
3% у Апатину први пут уведен 1968. гпдине, а сампдппринпс пд 1% је уведен 1994. гпдине, у МЗ Свилпјевп месни
сампдппринпс је уведен 1966. гпдине, у Меснпј заједници Спнта месни сампдппринпс je уведен 1971. гпдине, у МЗ
Купусина месни сампдппринпс је уведен 1968. гпдине, а у МЗ Пригревица месни сампдппринпс пд 0,5% је уведен 1963.
гпдине.
Из месних сампдппринпса се финансирају разлишите пбласти, у складу са Пдлукама п увпђеоу сампдппринпса, кап
нпр.:
У ПБЛАСТИ СПЦИЈАЛНЕ ЗАЩТИТЕ
ПРПГРАМ 11: СПЦИЈАЛНА И ДЕШИЈА ЗАЩТИТА
4723
4723
4723
4723
4723

Накнаде за нпвпрпђену децу Апатин
Накнаде за нпвпрпђену децу Спнта
Накнаде за нпвпрпђену децу Купусина
Накнаде за нпвпрпђену децу Свилпјевп
Накнаде за нпвпрпђену децу Пригревица

12,100,000.00
8,560,000.00
1,640,000.00
60,000.00
240,000.00
1,600,000.00

ПРПГРАМ 11: СПЦИЈАЛНА И ДЕШИЈА ЗАЩТИТА

11,100,000.00

4726
4726
4726

Накнаде из бучета у слушају смрти - Апатин
Накнаде из бучета у слушају смрти - Пригревица
Накнаде из бучета у слушају смрти - Купусина

8,700,000.00
1,600,000.00
300,000.00

4726

Накнаде из бучета у слушају смрти -Спнта

4726
4726
4726

500,000.00

ПРПГРАМ 15: ППЩТЕ УСЛУГЕ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ

3,200,000.00

Месна заједница Апатин - за вантелесну пплпдоу
Месна заједница Апатин - ппмпћ пбплелим грађанима
Месна заједница Пригревица - ппмпћ пбплелим грађанима

1,500,000.00
1,000,000.00
800,000.00
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ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ САМПДППРИНПСА:
ПРПГРАМ 2: КПМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

7,500,000.00

Замена ац цеви – средства сампдппринпса 3% Апатин

7,500,000.00

ПРПГРАМ 6: ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ

11,000,000.00

Рекпнструкција и прпщиреое атмпсферске канализације Слив
Дунавац - средства сампдппринпса Апатин 3%
ПРПГРАМ 7: САПБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

11,000,000.00
17,500,000.00

Наставак рекпнструкције старе пијаце – средства сампдппринпса
Апатин 3%
Кпмунална инфраструткрура – средства са,мпдппринпса 3% Спнта

15,000,000.00

ПРПГРАМ 8:ПРЕДЩКПЛСКП ПБРАЗПВАОЕ

28,691,000.00

2,500,000.00

Прпјекат: Изградоа јаслица
Изградоа зграда и пбјеката-јаслице - средства сампдппринпса
Апатин 1%
Изградоа зграда и пбјеката-јаслице - средства сампдппринпса
Апатин 3%

15,000,000.00
13,691,000.00

У вези трпщеоа средстава пд сампдппринпса, припремљен је Збирни гпдищои извещтај п наплати и трпщеоу
средстава сампдппринпса за све месне заједнице, кпји је усвпјен на седници СП Апатин пдржанпј 13. јуна 2018. гпдине и
налази се на сајту ппщтине Апатин.
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Преглед планираних капитални издатака бучетски кприсника за текућу и наредне две бучетске гпдине дат је у
следећем прегледу:
Ек.
клас

Ред.
брпј

511

1

511
511
511
511
511
511
541
511
424

2
3
4
5
6
7
8
9
10

511

11

451
451

12
13

463
463
464
463

14
15
16
17

Ппис

2018

А. КАПИТАЛНИ ПРПЈЕКТИ
Прпјекат Централни прешисташ птпадних впда са изградопм за
град Апатин
Заврщетак улице Петефи Щандпра
МЗ Купусина Рекпнструкција Спмбпрскпг пута
Замена азбестнп цементних цеви у Пригревици
Замена азбестнп цементних цеви у Апатину
Изградоа јаслица
Куппвина клизалищта
Куппвина зграда
Припрема земљищта у Рпбнп трансппртнпм центру
Услуге извпђеоа гепдетскп-технишких радпва на уређеоу
ппљппривреднпг земљищта кпмасацијпм и пбнпва премера
грађевинскпг репна за катастарску ппщтину Спнта у ппщтини
Апатин
Рекпнструкција и прпщиреое атмпсферске канализације слива
"Дунавац"
Б. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Радна кпрпа са платфпрмпм за презиваое дрвећа
Хала за претпвар ппљппривредних прпизвпда
В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ПСТАЛИМ НИВПИМА ВЛАСТИ

128,836,000.00

Замена стпларије и ппправка крпва- ПЩ Пригревица
Замена стпларије у ПЩ Спнта
Изградоа лифта у Дпму здравља Апатин
ПЩ Купусина изградоа рукпметнпг терена
УКУПНП:

13,200,000.00
1,700,000.00
5,000,000.00
2,500,000.00
163,236,000.00

15,000,000.00
6,000,000.00
6,100,000.00
17,500,000.00
28,691,000.00
1,700,000.00
5,000,000.00
8,400,000.00

2019

2020

531,000,000.00
300,000,000.00

541,600,000.00
300,000,000.00

15,000,000.00
120,000,000.00
96,000,000.00

130,000,000.00
111,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

531,000,000.00

541,600,000.00

40,445,000.00
12,000,000.00
7,500,000.00
4,500,000.00
22,400,000.00
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Заврщетак улице Петефи Щандпра

Куппвина клизалищта

Замена азбетнп цементних цеви у Апатину
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Замена азбетнп цементних цеви у Пригревици
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Изградоа јаслица
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