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И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 

О  ПРИМЉЕНИМ  ДОНАЦИЈАМА  И  КРЕДИТИМА,  ДОМАЋИМ  И 

ИНОСТРАНИМ  И  ИЗВРШЕНИМ  ОТПЛАТАМА  ДУГОВА 

у периоду јануар – децембар 2020. године 

 

 

ПРИМЉЕНИ  КРЕДИТИ 

 

 
Буџет општине Апатин се у току 2020. године суочио са мањим приливом средстава од када је 

проглашена пандемија заразне болести COVID-19. Имајући у виду неуравнотеженост у јавним 

приходима  - смањени прилив средстава и  јавним расходима - обавезе које су преузете и које се 

исплаћују из буџета, Општина Апатин се обратила и добила претходну сагласност Министарства 

финансија да се у 2020. години може кредитно задужити у износу од 59.000.000,00 динара ради 

финансирања текуће ликвидности. Објављен је јавни позив. Најповољније услове је понудила Банка 

Интеза са којом је и склопљен уговор о кредиту на износ од 59.000.000,00 динара.  

 

ПРИМЉЕНЕ  ДОНАЦИЈЕ 

 
2015. године Општина Апатин је конкурисала на отворене Регионалне стамбене програме 

који се спроводе на територији Републике Србије (у даљем тексту РХП). РХП програме спроводи 

Комесеријат за избеглице и миграције Републике Србије и Јединица за управљање пројектима у 

јавном сектору доо Београд. РХП програм у Републици Србији вредан је 335 милиона евра и 

финансира се из средстава Европске уније. Општина Апатин је конкурисала на два стамбена 

програма и то: Откуп сеоских кућа за избегла лица и додела пакета грађевинског материјала.. 

Донација добијена у 2020. године у износу 5.900.000,00 динара односи на доделу  бесповратне 

помоћи у виду грађевинског материјала. 

У току 2018. године, општина Апатин су одобрена средства од стране ЕУ за пројекат  

"Amazon of Europe Bike Trail". Ово је први пројекат који укључује напоре 5 земаља – Аустрије, 

Словеније, Мађарске, Хрватске и Србије за одрживи економски развој регије на основу валоризације 

природних и културних ресурса, кроз спровођење заједничког интегрисаног решења за одрживи 

бициклизам у Амазону Европе, уз очување животне средине. У складу са пројектним активностима, а 

на основу урађених партнерских извештаја, на рачун општине Апатин у 2020. години стигла су два  

прилива, у укупном износу од 1.495.850,20 динара. 

Пројекат „Оснажење ка запослењу – Подршка Ромкињама у општини Апатин за лакши 

приступ тржишту рада“ кроз организовање кратких обука за Роме и Ромкиње ради унапређење 

капацитета за тражење посла  са циљем информисања што већег броја ромске популације о 

могућностима запошљавања. Пројекат се финансира из средстава ЕУ, преко Сталне конференције 

градова и општине, а спроводе га Општина Апатин и удружење грађана „Бреза“. Укупна вредност 

Пројекта је 63.222,00 еура. У 2020. години је за ове намене добијено 4.172.585,15 динара. 

Пројекат „Инклузија Рома и осталих маргинализованих група у Србији“  што има за 

циљ друштвено-економску инклузију припадника  ромске заједнице и чланова других 

маргинализованих друштвених група и повратника кроз њихово укључивање у тржиште рада у 

сектору социјалне заштите, побољшавајући постојећи и развијање нових иновативних услуга 

социјалне заштите у циљу повећања квалитета живота и квалитета других рањивих група. У 2020. 

години добијена су средства у износу од 4.025.876,96 динара, а утрошено је 4.018.152,89 динара, 

разлика је остала на текућем рачуну као суфицит у буџету. 
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Донација у износу 282.500,00 динара, која је примљена у току 2020. године, односи се на 

рефундацију расхода из 2019. године, насталих током спровођења пројектних активности „Реформа 

пореза на имовину“. Наиме, Општина Апатин је потписала уговор са Међународном организацијом 

International Menagement Group (односно HELVETAS Swiss Intercooperation). Ангажована су лица која 

су на терену, у току 2019. године, обаљали посао – попис имовине на територији општине Апатин. 

Донација у износу од 150.000,00 CHF односно 16.136.790,00 динара од  HELVETAS 

Swiss Intercooperation које је Општина Апатин потписала 20.12.2019. године, за спровођење 

пројектних активности „Реформа пореза на имовуину-подстицајни гонд“ . У 2020. години 

добили смо укупно 6.969.056,90  динара, које су и плаћене извођачу радова, а односе се на 

изградњу дечјег игралишта у Блоку 112. 

  

ОТПЛАТА  ДУГОВА 

 

  Општина Апатин  је у току 2020. године извршила  расходе по основу отплате дуга 

по основу два уговора о финансијском лизингу (куповина аута), у укупном износу од 

796.749,14  динара.  

У целости су измирене обавезе по основу краткорочног кредит у износу од 

59.000.000,00 динара (измирена и камата у износу 444.632,97 динара). 

  

 

 

                                                          ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                 Одељење за привреду и финансије                                                                                                 

 


