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3.

3

ОПШТИНСКА
ВЛАСТ И
СТРУЧНЕ
СЛУЖБЕ

БУЏЕТ ОПШТИНЕ АПАТИН
ГРАЂАНИИ
ЊИХОВА
УДРУЖЕЊА

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
АПАТИН

КО УЧЕСТВУЈЕ У
ИЗРАДИ БУЏЕТА?

МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

БУЏЕТСКИ
КОРИСНИЦИ

Закони и прописи
Стратешки циљеви развоја општине

ОКВИР
У
КОМЕ
СЕ
ПЛАНИРА
БУЏЕТ

Економска ситуација у земљи и окружењу
Остварење прошлогодишњих буџета
Потребе буџетских корисника
Започети пројекти из ранијих година
Процена кретања најважнијих група прихода

Слика 1.

је правни документ којим
се утврђује план прихода и
расхода општине за
наредну годину.
Из општинског буџета се
током године плаћају све
обавезе локалне
самоуправе.
Исто тако у буџет се
сливају приходи из којих
се подмирују те обавезе.
Функционери општине и
локална управа спроводе
општинску политику, а
главна полуга те политике
и развоја је управо буџет.
Приликом дефинисања
овог, за општину
најважнијег документа,
они морају да се воде са
законским прописима,
стратешким приоритетима
развоја и другим
елементима, као што је
приказано на слици 1.

Обавезе по постојећим кредитима
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Слика 2. ‐ Укупни јавни приходи Општине Апатин у 2021. години су планирани на следећи начин:

1,21
Приходи из
буџета
1.123.360.000
динара

Приходи из
других извора
85.720.000
динара

милијарди
динара

Укупни јавни
приходи
Општине
Апатин
1.209.080.000

Слика 2.
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2.1. Структура прихода и примања у 2021. години
Буџет се пуни новцем од:


Пореских прихода, Трансфера од Републике и наменских трансфера од буџета РС и буџета АПВ, Прихода од имовине,
Осталих прихода, Примања од продаје покретне имовине.

У структури планираних прихода и примања највеће учешће имају приходи од пореза на доходак, добит и капиталне
добитке који чине 36 % укупних овогодишњих прихода буџета.

Структура прихода и примања у 2021. години
ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1.00%

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА

5.00%

ПРИМАЊА ОД ПР. ЗЕМЉИШТА

5.00%

НОВЧАНЕ КАЗНЕ

1.00%

ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА

3.00%

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

9.00%

ТРАНСФЕРИ ОД ДР. НИВОА ВЛАСТИ

17.00%

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАР.ОРГАНИЗ.

1.00%

ДРУГИ ПОРЕЗИ

1.00%

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

4.00%

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

16.00%

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

37.00%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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2.2. Наменски трансфери од осталих нивоа власти

Текући наменски трансфери су планирани за:

‐
‐
‐

4.000.000,00 за услуге социјалне заштите (помоћ у кући)
3.000.000,00 за рефундацију трошкова превоза ученика
4.800.000,00 за избеглице,

Текући ненаменски трансфери планиран је на нивоу 2020. године и износе 162.829.785,00 динара.
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Расходи за запослене представљају све трошкове
за запослених како у управи тако и код буџетских
корисника.

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама из буџета
представљају помоћ у функционисању
предузећа.

Коришћење роба и услуга обухвата сталне
трошкове, путне трошкове, услуге по уговору,
специјализоване услуге, трошкове материјала и
текуће поправке и одржавање.

Социјална заштита обухвата све трошкове
исплате социјалне помоћи за различите
категорије становништва

Донације, дотације и трансфери су трошкови које
општина има за исплату дотација и трансфера
осталим нивоима власти, школама, дому здравља,
центру за социјални рад...

Буџетска резерва представља новац који се
користи за непланиране сврхе и у сврхе за које се у
току године покажеда су неопходна додатна
новчана средства.

Остали расходи обухватају дотације невладиним
организацијама, порезе, таксе, новчане казне и
пенале.

Капитални расходи су трошкови за основна
средства (зграде и грађевинске објекте , машине и
опрему, земљиште и слично) која су у власништву
општине.

Отпалата камата и трошкова кредита обухвата
трошкове отплате камате и пратећих трошкова
задуживања узетих кредита.
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3.1. Структура расхода и издатака у 2021. години (економска класификација)

ОСНОВНА СРЕДСТВА 17%

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
18 %

ОСТАЛИ РАСХОДИ 8%

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 6%
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И
РОБА 35%
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
13%

СУБВЕНЦИЈЕ 3%
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3.2. Структура расхода и издатака (програмска класификација)
Буџет наше општине је програмски. Шта то значи?
Новац је намењен за програме који доприносе испуњавању стратешких циљева развоја наше општине, а трошкови буџета
распоређени су према пројектима на које се односе. У 2021. години највише новца из буџета биће издвојено за следеће
програме: Опште услуге локалне самоуправе, Социјална и дечија заштита, Комуналне делатности и Предшколско васпитање
и образовање.
У табели можете видети колико је процентуално учешће појединих програма у укупном буџету.
Назив програма

План за 2021. годину
(у хиљадама динара)

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

Становање, урбанизам и просторно планирање
Комуналне делатности
Локални економски развој
Развој туризма
Пољопривреда и рурални развој
Заштита животне средине
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Предшколско васпитање и образовање
Основно образовање и васпитање
Средње образовање и васпитање
Социјална и дечија заштита
Здравствена заштита
Развој културе
Развој спорта и омладине
Опште услуге локалне самоуправе
Политички систем локалне самоуправе
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

4,000
146,500
12,500
58,405
75,820
28,300
101,600
119,059
70,000
23,535
146,700
41,000
74,093
49,400
228,761
28,407
1,000
1,209,080

% учешћа у укупним
расходима
0%
12%
1%
5%
6%
2%
8%
10%
6%
2%
12%
3%
6%
4%
19%
2%
0%
100%
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У Буџету општине Апатин највећа издвајања су за следеће програме:

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе планирају се средства се финансирање редовног рада Општинске
управе општине Апатин, Правобранилаштва општине Апатин, за рад месних заједница, текућа и стална буџетска резерва и
ванредне ситуације све укупно у износу од 228.760.600,00 динара.
Програм 11 – Социјална и дечија заштита, планирана су средства за рад Центра за социјални рад, средства за рад
социо – хуманитарних организација и Црвеног крста, исплате једнократних помоћи, накндаде за новорођене бебе из
средстава самодоприноса, за бесплатно сахрањивање из средстава самодоприноса, за превоз ђака, за студентске стипендије
у укупном износу од 146.700.000,00 динара.
Програм 2 – Комунална делатност планирана су расходи у износу од 146.500.000,00 динара, а обухватају средства за
јавну расвету, одржавање зеленила и чистоће у граду, одржавање гробаља, трошкове зоохигијене, расходе у оквиру
водоснабдевања и изградњу зелене пијаце у Сонти.
Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање у укупном износу од 119.059.000,00 динара, за функционисање
Предшколске установе Пчелица и реконструкцију објекта Предшколске установе у Сонти
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3.3. Самодопринос
У 2021. години важеће су следеће Одлуке о увођењу самодоприноса:
‐
‐
‐

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје насељеног места Апатин по стопи од 1% за период од 01. јануара
2014. године до 31. децембра 2023. године („Службени лист општине Апатин“ бр.17/2013)
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 („Службени лист општине Апатин“ бр.17/2013)
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 („Службени лист општине Апатин“ бр.13/2015)

У вези трошења средстава од самодоприноса у 2020. години, припрема се и Збирни годишњи извештај о наплати и
трошењу средстава самодоприноса за све месне заједнице, који ће бити разматран на седници СО Апатин у јуну 2021.
године, а након тога га можете видети на сајту општине Апатин.
Периодични извештаји о трошењу средстава самодоприноса, за шест и девет месеци текуће године, су саставни део
периодичних извештаја о извршењу буџета и доступни су на сајту општине.
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Преглед планираних капитални издатака буџетски корисника за текућу и наредне две буџетске године дат је у
следећем прегледу:
Ек.
клас

Ред.
број

Опис

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Изградња Централног пречистача отпадних вода са изградњом за град Апатин, са
пројектом
Mузеј града (обнова тзв. Куће Турског)
Завршетак замене ац цеви у Пригревици
Припрема земљишта у Робно транспортном центру

161,500,000

511

1

511
511
511

2
3
4

424

5

Услуге извођења геодетско‐техничких радова на уређењу пољопривредног
земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску
општину Сонта у општини Апатин

25,000,000

424

6

Услуге извођења геодетско‐техничких радова на уређењу пољопривредног
земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску
општину Купусина у општини Апатин

11,000,000

511
511
511

7
8
9

Реконструкција Сомборског пута Купусина
Реконструкција зграде општине
Наставак реконструкције главне улице у Апатину

11,000,000
12,000,000
10,000,000

511

10

Реконструкција зграде заштићеног становања у Милоша Обилића

511
511
511

11
12
13

Реконструкција апартмана у Марини
Изградња зелене пијаце у Сонти
Израда пројектне документације

4,000,000
28,000,000
20,000,000

511

14

Изградња подземних контејнера у Апатину

10,000,000

511

15

Реконструкција бициклистичке стазе Апатин‐Бања Јунаковић

10,000,000

УКУПНО:

480,000,000

510,000,000

300,000,000

300,000,000

120,000,000

130,000,000

60,000,000

80,000,000

480,000,000

510,000,000

12,500,000
10,000,000

8,000,000

171,500,000
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Дечије игралиште у Блоку 112

AMAZON OF EUROPE

15

Бициклистичке стазе
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Чишћење депонија
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Вртић Сонта
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