
И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 

О  КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  СТАЛНЕ  И  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 

У  ПЕРИОДУ  ОД  01.  ЈАНУАРА  ДО  31.  ДЕЦЕМБРА  2020.  ГОДИНЕ 

 

 

СТАЛНА  БУЏЕТСКА  РЕЗЕРВА  

 

 

                   Одлуком о буџету општине Апатин за 2020. годину, на апропријацији 499 – 

средства резерве, позиција  - стална буџетска резерва, планирана су средства за финансирање 

расхода који могу настати по основу отклањања последица ванредних околности, односно 

догађаја који могу угрозити живот и здравље људи, у износу од 3.262.404,00 динара.  

 

                   У 2020. години Општинско веће општине Апатин је донело једно решење о 

коришћењу средстава из сталне буџетске резерве бр. 453-76/2020-III од 08. јуна 2020. године, 

у износу од 1.762.404,00 динара, а средства су коришћена за финансирање ванредних 

околности насталих због спречавања ширења заразне болести COVID-19, изазване вирусом 

SARS-CoV-2, а које су угрожавале живот и здравље људи (набавка балона за дезинфекцију, 

рукавица и маски). 

         

 

ТЕКУЋА  БУЏЕТСКА  РЕЗЕРВА 

 

 

                   Средства текуће буџетске резерве планирана су на позицији 59, у износу од 

7.225.000,00 динара. Ова средства, у складу са одредбама Закона о буџетском систему и 

Одлуке о буџету општине Апатин за 2020. годину, могу се користити за сврхе за које нису 

утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне.  

 

У 2020. години Општинско већe општине Апатин, донело је 10 (десет)  решења о 

коришћењу средстава текуће буџетске резерве, и то: 

 

- Решење број: 453-34/2020-III од 18. фебруара 2020. године, на износ од 1.520.000,00 

динара – за адаптацију јавне расвете у МЗ Пригревици, 

- Решење број: 453-84/2020-III од 06. марта 2020. године, на износ од 390.000,00 динара 

– месним заједницама за измену пројектне документације за атарске путеве, 

- Решење број: 453-87/2019-III од 10. јула 2020. године, на износ од 665.000,00 динара – 

помоћ у функционисању ЈП за управљање путевима, планирање и урбанизам Апатин-

у ликвидацији, 

- Решење број: 453-156/2020-III од 18. новембра 2020. године, на износ од 500.000,00 

динара – једнократна помоћ Смиљанић Дејану из Апатин, за трошкове транспорта од 

Малте до Београда, због обољења, 

- Решење број: 453-143/2020-III од 27. новембра 2020. године, на износ од 150.000,00 

динара – помоћ у функционисању ЈП за управљање путевима, планирање и урбанизам 

Апатин-у ликвидацији 

- Решење број: 453-169/2020-III од 18. децембра 2020. године, на износ од 350.000,00 

динара – за финансирање рада удружења из области социјалне заштите, 

- Решење број: 453-168/2020-III од 18. децембра 2020. године, на износ од 350.000,00 

динара – за реконструкцију расвете на тениском терену, 

- Решење број: 453-177/2020-III од 28. децембра 2020. године, на износ од 500.000,00 

динара – за услуге по уговору за директног корисника Скупштина општине, 



- Решење број: 453-176/2020-III од 28. децембра 2020. године, на износ од 1.500.000,00 

динара за судске пресуде за уједе паса луталица, 

- Решење број:453-175/2020-III од 28. децембра 2020. године, на износ од 650.000,00 

динара за једнократне и друге облике помоћи грађанима општине Апатин 

 

 

              Сва решења о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве, објављују се у 

„Службеном листу општине Апатин“.  

 

                                                                 ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ  АПАТИН  

 

                                                                             Одељење за привреду и финансије 
 


