ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

ЗБИРНИ ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ О
НАПЛАТИ И ТРОШЕЊУ
СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА
У 2 0 1 8. Г О Д И Н И

мај 2019. године

Приходи по основу средстава од самодоприноса представљају значајан приход буџета
општине Апатин и у нашем буџету учествују приближно 11%.
Издвајања по основу самодоприноса у општини Апатин постоје дуги низ година тако је
нпр. месни самодопринос од 3% у Апатину први пут уведен 1968. године, а самодопринос од
1% је уведен 1994. године, у МЗ Свилојево месни самодопринос је уведен 1966. године, у
Месној заједници Сонта месни самодопринос je уведен 1971. године, у МЗ Купусина месни
самодопринос је уведен 1968. године, а у МЗ Пригревица месни самодопринос од 0,5% је
уведен 1963. године.
Начин оприходовања ових средстава је доживео одређене измене. Наиме, до 2008.
године ова средства су била приход месних заједница и средства су усмеравана директно на
њихове подрачуне. Од 2008. године ова средства се усмеравају у корист одговарајућих
уплатних рачуна и постају општи приход буџета. Од 2008. године до краја 2015. године
средства су трансферисана месним заједницама, а од 2016. године, након ревизије
финансијских извештаја од стране Државне ревизорске институције, измењен је начин
планирања и трошења ових средстава.
Подрачуни месних самодоприноса су угашени, а средства самодоприноса се преносе на
редовне рачуне месних заједница, за део самодоприноса који се реализује преко месних
заједница. Обзиром да месне заједнице нису надлежне за све врсте расхода које су обухваћене
одлукама о увођењу самодоприноса, одређени расходи се реализују директно преко
Општинске управе, као нпр. инвестиције, исплата за новорођену децу.
Скупштина општине Апатин је донела одређене Одлуке којим је уредила начин за
остваривање права грађана по основу средстава која се троше из месног самодоприноса
нпр.исплате за новорoђену децу, исплате за сахрањивање грађана.
У складу са Упутством о раду трезора општине Апатин, које је усвојило Општинско
веће општине Апатин у априлу прошле године, приликом састављања периодичних
финансијских извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Апатин саставни део ових
извештаја је и трошење средстава по основу самодоприноса, а такође по истеку године
надлежно Одељење Општинске управе општине Апатин, припрема и годишњи извештај о
трошењу средстава самодоприноса који се упућује Скупштини општине Апатин, ради
информисања.
Сви наведени извештаји ће бити постављени на нашем сајту, како би и јавност била
обавештена.
Приходи по основу самодоприноса представљају приход буџета, уплаћују се преко три
уплатна рачуна, и то:
- Самодопринос према зарадама запослених и од пензија,
- Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства и
- Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу.

У току 2018. године остварени су следећи приходи по основу самодоприноса, и то:
економска класификација 711181 – Самодопринос према зарадама запослених и од пензија
– укупно остварено 111.477.232,98 динара
економска класификација 711183 - Самодопринос из прихода од пољопривреде и
шумарства – укупно остварено 24.978,33 динара
економска класификација 711184 – Самодопринос из прихода лица која се баве
самосталном делатношћу – укупно остварено 107.037,20 динара.

-

ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АПАТИН, по основу спроведеног референдума, донете су
Oдлуке о увођењу следећих самодоприноса:
СО Апатин је на седници одржаној 26. децембра 2013. године прогласила Одлуку о
увођењу самодоприноса за подручје насељеног места Апатин по стопи од 1% за период од 01.
јануара 2014. године до 31. децембра 2023. године.
СО Апатин је на седници одржаној 28. децембра 2015. године прогласила Одлуку о
увођењу самодоприноса за подручје насељеног места Апатин по стопи од 3% за период од 01.
јануара 2016. године до 31. децембра 2020. године.
Приходи и расходи су дати у следећој табели:

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОСА 3% И 1% ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2018.-31.12.2018. - АПАТИН
Р.Б.
ОПИС
I
ПРИХОДИ:
Самодопринос према зарадама запослених и по основу
1.
пензија
Самодопринос према зарадама запослених и по основу
2.
пензија
II
РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%
1
Остале специјализоване услуге-одржавање гробља
Накнаде из буџета за децу и породицу-родитељски
3
додатак
Накнаде из буџета у случају смрти-трошкови
4
сахрањивања
5
Улагања у јаслице
Изградња јаслица
Настрешница - јаслице

6

III

Пројектна документација
Једнократне помоћи оболелим лицима, по Одлуци
Савета Месне заједнице
УКУПНО: II=( 1+2+3+4+5+6)
РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 3%

ИЗНОС
самодопринос
1%
самодопринос
57,601,109.93
3%
27,426,619.66

754,667.04
7,745,040.39

131 беба

9,421,753.14

267 лица

23,500,943.50
22,873,903.60
367,839.90
259,200.00
1,776,980.00
43,199,384.07

1
2
3

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Услуге очувања животне средине –дезинсекција јавних
површина
Отплата ануитета проистеклих по основу задужења
насталих приликом изградње фабрике воде у Апатину
Дотације спортским омладинским организацијама –
уређење објеката физичке културе по Одлуци о увођењу
самодоприноса
Дотације верским заједницама – одржавање и
финансирање објеката верских заједница по Одлуци о
увођењу самодоприноса
Дотације осталим удружењима грађања – делимично
суфинансирање културно уметничких друштава,
спортских организација, удружења по Одлуци о увођењу
самодоприноса
Улагања у јаслице
Опрема
Увођење гаса
Текуће поправке и одржавање осталих објеката - олук
Текуће поправке и одржавање опреме за образовање лексан
Дечије игралиште
Атмосферска канализација - Средња улица
Одржавање тротоара - у улици Петефи Шандора
Паркинг и пут од Средње улице до јаслица
Паркинг у улици Мајора Тепића
Замена ац цеви
Одржавање атмосферске канализације - слив Дунавац
Пројектна документација
Чишћење септичких јама, по Oдлуци Савета месне
заједнице
Одржавање јавне чесме Рибарево, по Oдлуци Савета
месне заједнице

3,111,120.00
15,502,722.20
333,637.50

1,500,000.00

570,000.00
6,164,234.87
3,192,233.12
323,076.00
751,521.10
319,088.98
1,578,315.67
913,341.00
3,039,203.86
9,181,581.47
4,428,753.19
7,552,083.87
8,458,842.51
3,937,650.00
437,252.31
319,033.92

УКУПНО: III=( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

65,449,456.70
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 31.12.2018. ГОД.
(са пренетим средствима из претходне године)

САМОДОПРИНОС 1%

2,315,621.57

САМОДОПРИНОС 3%

4,967,703.22

ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ПРИГРЕВИЦА, по основу спроведеног референдума,
донете су Oдлуке о увођењу следећих самодоприноса:
СО Апатин је на седници одржаној 26. децембра 2013. године прогласила Одлуку о
увођењу самодоприноса за подручје насељеног места Пригревица по стопи од 1% за период од
27. децембра 2013. године до 26. децембра 2023. године.
СО Апатин је на седници одржаној 28. децембра 2015. године прогласила Одлуку о
увођењу самодоприноса за подручје насељеног места Пригревица по стопи од 3% за период од
01. априла 2016. године до 31. марта 2021. године
Приходи и расходи су дати у следећој табели:
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОСА 3% И 1% ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2018.-31.12.2018. - ПРИГРЕВИЦА
Р.Б.
ОПИС
I
ПРИХОДИ:
Самодопринос према зарадама запослених и по основу
1
пензија
Самодопринос према зарадама запослених и по основу
2
пензија
II
РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%
1
Покриће трошкова сахрањивања
Родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто
2
дете
3
Специјализоване услуге - гробнице
УКУПНО: II=( 1+2+3)
III

Замена азбестноцементних цеви

2

Одржавање и изградња нових тротоара
Материјал за посебне намене
Новогодишња расвета

5
6
7
8
9
10
11
12

4,825,099.75 самодопринос 1%
10,273,985.09 самодопринос 3%
2,107,670.43
1,182,165.25
672,554.40
3,962,390.08

РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 3%

1
3
4

ИЗНОС

Специјализоване услуге - (извлачење воде из мале
улице, уређење гробља)
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање осталих објеката-замена
флуо цеви
Текуће поправке и одржавање осталих објеката-замена
прозора у месној заједници
Уређење атарских путева
Изградња нових спортских игралишта
Кошење и одржавање зелених површина
Дотације спортским клубовима по Одлуци о увођењу
самодоприноса

4,818,273.99
840,000.00
2,960.66
49,500.00
13,154.10
2,220.00
244,800.04
231,600.00
2,000,000.00
1,797,816.57
1,109,201.70
87,150.00

29 деце

13
14
15

Дотације осталим удружењима грађана по Одлуци о
увођењу самодоприноса
Усл.образовања, културе и спорта (мајске свечаности)
Хуманитарне помоћи оболелим грађанима, по Одлуци
Савета месне заједнице
УКУПНО: III=( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

712,366.75
1,200,892.99
470,000.00
13,579,936.80

НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 31.12.2018. ГОД.
(са пренетим средствима из претходне године)
САМОДОПРИНОС 1%
САМОДОПРИНОС 3%

4,517,487.60
5,773,542.36

ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СОНТА, по основу спроведеног референдума, донете су
Oдлуке о увођењу следећих самодоприноса:
СО Апатин је на седници одржаној 15. јуна 2010. године прогласила Одлуку о увођењу
самодоприноса за подручје насељеног места Сонта по стопи од 1% за период од 01. јула 2010.
године до 30. јуна 2020. године,
СО Апатин је на седници одржаној 29. маја 2015. године прогласила Одлуку о увођењу
самодоприноса за подручје насељеног места Сонта по стопи од 3% за период од 01. августа
2015. године до 31. јула 2020. године.
Приходи и расходи су дати у следећој табели:
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОСА 3% И 1% ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2018.-31.12.2018. - СОНТА
Р.Б.
ОПИС
I
ПРИХОДИ:
Самодопринос према зарадама запослених и по основу
1.
пензија
Самодопринос према зарадама запослених и по основу
2.
пензија
II
РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%
1
Енергетске услуге - капела на гробљу
2
Трошкови осигурања - капела
3
Накнаде из буџета у случају смрти
4
Накнаде из буџета за децу и породицу
УКУПНО: II=( 1+2+3+4)
III
РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 3%
Остале специјализоване услуге - уређ.ограђивање
1
депоније
2
Остале специјализоване услуге - одрж.јавних зелених
површина ЈКП
3
Тек.поправке и одрж.осталих објеката - уређење
банкина и канала

ИЗНОС
2,403,120.70 самодопринос 1%
5,708,623.32 самодопринос 3%
109,554.42
5,954.00
293,700.00
886,942.40
1,296,150.82
436,050.00
176,630.67
499,800.00

15 деце

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Тек.поправке и одрж.осталих обј. - уређење раскрснице
и прилаза
Дотације спортским омладинским организ.-по Одлуци
о увођењу самодоприноса
Дотације верским заједницама - по Одлуци о увођењу
самодоприноса
Дотације осталим удружењима грађана – по Одлуци о
увођењу самодоприноса
Остале накнаде за соц.заштиту из буџета-једнократне
помоћи за оболела лица по Одлуци Савета месне
заједнице
Остале опште услуге - уговор о делу (одвоз смећа)
Остале опште услуге - израда металних корпи за отпад
Текуће поправке и одржавање - јавна расвета
Текуће поправке и одржавање месне заједнице
Одржавање спортских игралишта
УКУПНО: III=( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

150,000.00
70,717.50
500,000.00
741,894.25
80,000.00
279,472.65
54,965.39
129,824.97
12,563.33
21,900.00
3,153,818.76

НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 31.12.2018. ГОД.
(са пренетим средствима из претходне године)
САМОДОПРИНОС 1%
САМОДОПРИНОС 3%

1,960,035.11
3,012,377.32

ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КУПУСИНА, по основу спроведеног референдума, донете
су одлуке о увођењу следећих самодоприноса:
СО Апатин је на седници одржаној 28. децембра 2015. године прогласила Одлуку о
увођењу самодоприноса за подручје насељеног места Купусина по стопи од 2% за период од
01. јануара 2016. године до 31. децембра 2020. године.
Приходи и расходи су дати у следећој табели:
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОСА 2% ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2018.-31.12.2018.- КУПУСИНА
Р.Б.
ОПИС
I
ПРИХОДИ:
Самодопринос према зарадама запослених и по основу
1.
пензија
II
1
2
3

РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 2%
Стални трошкови - одржавање интернет странице
Услуге по уговору - пакетићи Микулаш
Текуће поправке и одржавање
Услуге и материјал за одрж.зграде МЗ
Одржавање банкине и атмосферске канализације

ИЗНОС
1,252,854.27

4,000.00
27,853.00
588,900.00
438,900.00
150,000.00

самодопринос
2%

Материјал - бензин пољочувара
3,000.00
Дотације цивилним организацијама, по Одлуци Савета
5
178,998.30
месне заједнице
6
Опрема - дечије игралиште у парку
67,549.73
7
Новчана помоћ за новорођенче
53,221.79
9 беба
8
Новчана помоћ за сахране
142,021.92
24 лица
9
Одржавање зелених јавних површина
149,995.63
Дотације невладиним организацијама по Одлуци о
10
54,200.00
увођењу самодоприноса
УКУПНО: II=( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
1,269,740.37
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 31.12.2018. ГОД.
(са пренетим средствима из претходне године)
САМОДОПРИНОС 2%
340,294.79
4

ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СВИЛОЈЕВО, по основу спроведеног референдума, донете
су одлуке о увођењу следећих самодоприноса:
СО Апатин је на седници одржаној 28. децембра 2015. године прогласила Одлуку о
увођењу самодоприноса за подручје насељеног места Свилојево по стопи од 3% за период од
01. јануар 2016. године до 31. децембар 2020. године.
Приходи и расходи су дати у следећој табели:
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОСА 3% ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2018.-31.12.2018.- СВИЛОЈЕВО
Р.Б.
ОПИС
I
ПРИХОДИ:
Самодопринос према зарадама запослених и по
1.
основу пензија
II
1
2
3

4
5

РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 3%
Поклони за децу по Oдлуци Савета месне заједнице
Остале специјализоване услуге - одржавање јавних
површина
Текуће поправке и одржавање
Новогодишње украсно осветљење
Реконструкција санитарног чвора у Ловачком дому
Изградња и монтажа дечијег парка у Свилојеву
Чишћење отворених канал атмосферских вода
Накнада новорођеном детету
Помоћ за развој културе и спорта, по Одлуци о
увођењу самодоприноса

ИЗНОС
1,984,983.26 самодопр. 3%

69,999.30
769,586.47
1,062,020.00
40,500.00
133,500.00
458,600.00
429,420.00
120,000.00
200,509.00

2 бебе

Одржавање спортских терена
Суфинансирање спортских клубова
Делимично финансирање рада КУД-а
УКУПНО: II=( 1+2+3+4+5 )

55,125.00
85,384.00
60,000.00
2,222,114.77

НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 31.12.2018. ГОД.
(са пренетим средствима из претходне године)
САМОДОПРИНОС 3%

1,265,648.95

Извештаји за сваку месну заједницу су припремљени у сарадњи са месним заједницама
и усвојени од стране Савета месне заједнице.

Одељење за привреду и финансије
Општинска управа општине Апатин

