ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

ЗБИРНИ ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ О
НАПЛАТИ И ТРОШЕЊУ
СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА
У 2 0 1 9. Г О Д И Н И

јул 2020. године

Приходи по основу средстава од самодоприноса представљају значајан приход буџета
општине Апатин и у нашем буџету учествују приближно 10%.
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 2019. године остварени су следећи приходи по основу самодоприноса, и то:
економска класификација 711181 – Самодопринос према зарадама запослених и од пензија
– укупно остварено 115.791.576,93 динара
економска класификација 711184 – Самодопринос из прихода лица која се баве
самосталном делатношћу – укупно остварено 40.713,20 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 01.01.2019.31.12.2019. - 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
1
2
3
4
5
6
7

РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%
Остале специјализоване услуге-одвоз смећа са гробља
Накнаде из буџета за децу и породицу-родитељски
додатак
Накнаде из буџета у случају смрти-трошкови
сахрањивања
Једнократне помоћи - вантелесна оплодња
Једнократне помоћи-оболела лица из групе неоплазми
Зграде и грађевински објекти - реконструкција дечијих
игралишта
Зграде и грађевински објекти - пројектна документација
за халу ОШ Жарко Зрењанин и дечије игралиште
УКУПНО: II=( 1+2+3+4+5+6+7)

ИЗНОС
28,449,070.59 самодопринос 1%
60,894,168.95 самодопринос 3%

1,019,833.75
8,543,034.55

145 беба

11,151,206.95

309 лица

250,000.00
2,088,960.00

96 лица

819,404.30
4,490,000.00
28,362,439.55

III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 3%
Дезинсекција јавних површина -прскање комараца
Одржавање јавних објеката од општег интереса санација зграде МУП-а
Кредит за фабрику воде (субвенције за ЈКП)
Одржавање јавних објеката од општег интереса санација Дома здравља Апатин
Дотације осталим удружењима грађања - суфинансирање
удружења пензионера
Одржавање верских објеката - дотације верским
заједницама
Дотације осталим удружењима грађања - суфинансирање
КУД-ова
Изградња паркинга у улици Милоша Обилића
Финансирање израде пројектне документације - зграда
ОШ Жарко Зрењанин
Изградња спортских и дечијих игралишта
Рехабилитација и одржавање постојећих саобраћајница пут Мотел Вагони
Рехабилитација и одржавање постојећих пешачких стаза
и саобраћајница - реконструкција улице Петефи
Шандора (стара пијаца)
УКУПНО: III=( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

2,489,160.00
5,649,062.40
16,110,339.06
2,522,006.18
210,000.00
900,000.00
350,000.00
5,126,778.84
5,976,000.00
315,663.13
1,351,565.60
19,630,281.35
60,630,856.56

НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 31.12.2019. ГОД.
(са пренетим средствима из претходне године)
САМОДОПРИНОС 1%

2,402,252.61

САМОДОПРИНОС 3%

5,231,015.61

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 01.01.2019.31.12.2019. - 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
1
2
III
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
15

РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%
Покриће трошкова сахрањивања
Родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете
УКУПНО: II=( 1+2)
РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 3%
Капитално одржавање водовода
Изградња шатхи за водовод
Одржавање и изградња нових тротоара
Одржавање несметаног водоводног снабдевања (бројила,
шахте)-материјал
Одржавање јавних објеката и просторија од општег
интереса
Кошење и одржавање зелених површина
Дотације спортским клубовима
Дотације осталим удружењима грађана
Финансирање културних и забавних програма - Мајске
свечаности
Финансирање културних и забавних програма - Бадње
вече
Хуманитарне помоћи грађанима
УКУПНО: III=( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

ИЗНОС
4,936,976.58 самодопринос 1%
9,869,916.84 самодопринос 3%

1,846,680.13
1,649,973.70
3,496,653.83

58 лица
28 деце

3,828,313.64
495,948.00
460,636.12
66,005.61
36,950.00
460,242.40
507,408.75
250,000.00
973,745.48
6,000.00
600,000.00
7,685,250.00

60 лица

НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 31.12.2019. ГОД.
(са пренетим средствима из претходне године)
САМОДОПРИНОС 1%
САМОДОПРИНОС 3%

5,957,810.35
7,958,209.20

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 01.01.2019.31.12.2019. - 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
1
2
3
4
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%
Енергетске услуге - капела на гробљу
Текуће поправке и одржавање капеле
Накнаде из буџета у случају смрти - копање хумки на
гробљу
Накнаде из буџета за децу и породицу
УКУПНО: II=( 1+2+3+4)
РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 3%
Пројектна документација - изградња нове пијаце
Остале специјализоване услуге - одрж.јавних зелених
површина ЈКП
Комунална инфраструктура - реконструкција пута у
улици Вука Караџића
Комунална инфраструктура - реконструкција тротоара
Суфинансирање спортских клубова у Сонти
Суфинансирање културно уметничких друштава у Сонти
Уређење села - одвоз смећа
Одржавање јавне расвете
Текуће поправке и одржавање зграде месне заједнице
Остале накнаде за соц.заштиту из буџета-једнократне
помоћи за лечење
УКУПНО: III=( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

ИЗНОС
2,414,855.27 самодопринос 1%
5,718,755.03 самодопринос 3%

121,185.96
23,605.20
211,200.00

64 лица

765,235.20
1,121,226.36

13 деце

1,070,998.59
70,000.00
4,300,000.00
668,328.86
278,362.50
270,000.00
371,193.80
116,286.48
18,117.00
185,000.00

37 лица

7,348,287.23

НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 31.12.2019. ГОД.
(са пренетим средствима из претходне године)
САМОДОПРИНОС 1%
САМОДОПРИНОС 3%

3,253,664.02
1,382,845.12

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 01.01.2019.-31.12.2019.КУПУСИНА
Р.Б.
ОПИС
I
ПРИХОДИ:
Самодопринос према зарадама запослених и по основу
1.
пензија
II
1

РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 2%
Стални трошкови - одржавање интернет странице
(трошкови јавног информисања грађана)

ИЗНОС
1,401,363.00 самодопринос 2%

4,530.00

Услуге по уговору - видеонадзор
496,709.69
Услуге по уговору (репрезентација) - пакетићи Микулаш
3
30,600.00
2018
Услуге по уговору (репрезентација) - пакетићи Микулаш
4
32,760.00
2019
5
Материјал - дизел гориво - чишћење снега
30,780.00
6
Дотације цивилним организацијама
187,926.60
7
Новчана помоћ за новорођенче
35,369.79
8
Новчана помоћ за сахране
147,454.27
9
Одржавање зелених јавних површина (услуге ЈКП)
144,936.56
УКУПНО: II=( 1+2+3+4+5+6+7+8+9)
1,111,066.91
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 31.12.2019. ГОД.
(са пренетим средствима из претходне године)
САМОДОПРИНОС 2%
2

6 беба
25 лица

630,590.88

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 01.01.2019.-31.12.2019.СВИЛОЈЕВО
Р.Б.
ОПИС
I
ПРИХОДИ:
Самодопринос према зарадама запослених и по основу
1.
пензија
II
1
2

3
4
5
6

РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 3%
Остале специјализоване услуге ЈКП Наш дом одржавање јавних површина
Текуће поправке и одржавање
Реконструкција аутобуских надстрешница
Реконструкција санитарног чвора у Ловачком дому
Одржавање свлачионице на стадиону "Тереквеш"
Одржавање - поправка мобилијара
Чишћење отворених канала - атмосферска канализација
Накнада новорођеном детету
Изградња зграда и објеката - водоводна шахта
Материјал за спорт (кошаркашка табла, обруч, лопте за
кошарку, фудбал и одбојку)
Дотације невладиним организацијама
Суфинансирање спортских клубова
Делимично финансирање рада КУД-а
УКУПНО: II=( 1+2+3+4+5+6+7+8+9 )

ИЗНОС
2,106,470.67 самодопр. 3%

432,455.85
999,562.00
476,000.00
132,471.00
25,910.00
25,181.00
340,000.00
300,000.00
485,268.00

5 беба

31,080.00
141,112.50
81,112.50
60,000.00
2,389,478.35

НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 31.12.2019. ГОД.
(са пренетим средствима из претходне године)
САМОДОПРИНОС 3%

982,641.27

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

