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Апатин,  мај 2018. 



_______________________________________________________________________________________ 

Године 2011. СО Апатин доноси одлуку да се оснује Јавно предузеће које би управљало 

путничким пристаништем и марином у Апатину. 

 

ЈП путничко пристаниште и марина „Апатин”, Апатин има својство правног лица са правима, 

обавезама и одговорностима утврђеним законом, Одлуком  о изменама и допунама Одлуке о 

оснивању Јавног предузеће за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“, са 

седиштем у Апатину и Статутом. 

 

Средства којима располаже ЈП путничко пристаниште и марина „Апатин”, Апатин су у 

државној својини. 

 

ЈП путничко пристаниште и марина „Апатин”, Апатин за своје обавезе у оквиру пословања 

одговара целокупном својом имовином. 

 

Како је још 2006. уз финансијску и моралну подршку државе, покрајине и њихових фондова и започела 

изградња прво марине, а касније пристана, потврдила се чињеница да један од начина који би поправио 

тренутно стање наше привреде јесте свакако развој туризма. 

 

Изградњом путничког пристаништа и марине на коридору 7 и развојем наутичког туризма, препозната 

је шанса за бољи живот и развој не само општине Апатин, него и читаве регије. 

 

Оснивањем Јавног предузећа које би управљало овим објектима, указујемо на то колико је општина 

Апатин озбиљно схватила значај туризма на коридору 7, али својом организацијом,садржајима и 

пословањем постајемо пример,али и модел свим осталим облицима организовања из области наутичког 

туризма у Србији.  

 

Визија ЈП јесте постати незаобилазна станица на путу од извора до ушћа Дунава у Црно море, уцртана 

на међународне наутичке мапе, те уписати се у каталоге водећих светских бродских компанија. 

Оваквим пословањем поред финансијских бенефита, пружићемо могућност људима из других земаља 

да упознају Србију, њене природне лепоте, културу и традицију људи са ових простора. 

 

 

 

У 2017. години урађено је следеће : 

 

1. Донет програм пословања ЈП за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ 

са ценовником услуга за 2018. годину; 

2. Донет план јавних набавки за 2017. годину; 

3. Усвојен нови ПРАВИЛНИК О РАДУ ЈП којим су регулисана права и обавезе запослених; 

4. Донет је дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја марине; 

 

Када говоримо о одржавању и радовима у оквиру ЈП: 

 

1. Повећан је број везова, а самим тим и број корисника марине; 

2. Постављен је нови мост и извршен је нови распоред понтона у марини; 

3. Извршено је кречење 4 апартмана и обновљена је постељина за све собе; 

4. Поправљена је штета на понтонима услед невремена, постављене су нове греде; 

5. Извршене поправке на бродићу „Апатинка“ за наредне сезоне, а по препоруци надлежног 

инспектора; 

 

 

У циљу подизања квалитета услуга, промоције и активности неопходних за бољи и квалитетнији рад 

предузећа: 

 



1. Одштампан је пропагандни материјал на српском и енглеском језику; 

2. Направљен је нови веб сајт 

3. Тржишту је понуђен нови туристички пакет аранжман - Пецарошки викенд у Апатину 

4. ЈП „Апатин“ је учествовало на међународним сајмовима наутике и туризма (Београд и Нови 

Сад), туристичким форумима у Сегедину и Будимпешти где су презентоване све услуге које 

се нуде у оквиру ЈП; 

5. Организоване су вожње бродићем „Апатинка“ током мајских празника, рибарских вечери, 

групне вожње као и редовне вожње сваког викенда у сезони. 

6. ЈП „Апатин“ је заједно са Т.О. Апатин и представницима СО Апатин, као суорганизатор и 

домаћин, поводом  Међународног Дана Дунава, организовало истоимену манифестацију  

7. ЈП  је, заједно са локалном самоуправом представила могућности развоја туризма у оквиру 

новопроглашеног Међународног резервата биосфере „Бачко подунавље“, у току посете 

Апатину представника Нордијске алијансе; 

8. Остварена је и сарадња са ТЕХНИЧКОМ ШКОЛОМ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ( Апатин ) - 

реализација дела практичне наставе за нови образовни профил - наутички техничар / речни 

смер; 

 

Када је у питању промет од услуга које ЈП „Апатин“ пружа, остварили смо следеће резултате: 

 

р.бр. Услуга 2016. година 2017. година  индекс 2017/2016 

1. Коришћење веза у марини 

 (годишњи и полугодишњи везови) 

 -склопљени уговори 

 

111 

 

134 

 

120 

 

2. Коришћење веза у марини  

(једнодневни и вишедневни везови) 

- боравак јахти по данима 

 

84 

 

109 

 

130 

3. Коришћење пристана 

-број пристајања 

 

60 

 

0 

 

- 

 

4. Преноћиште у студио апартманима 

-број преноћишта 

 

807 

 

1252 

 

155 

 

5. Вожња бродићем „Апатинка“ 

-број путника 

 

677 

 

 

1234 

 

182 

6. Услуге коришћења спуста 

-број спуштених чамаца 

 

41 

 

 

35 

 

85 

7. Услуге изнајмљивања бицклова 

-број изнајмљених бициклова 

 

0 

 

 

2 

 

- 

8. Зимовник 0 1 - 

 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

ПРИХОДИ: 

 

А) 614 Приходи од продаје производа и услуга на тржишту ............................5.252.823,50 динара 
 

 - Приходи од услуга - вез ......................................................................2.487.649,00 динара 



 - Приходи од услуга - преноћиште ...................................................... 2.130.143.00 динара 

 - Приходи од услуга - бродић ..................................................................282.550,00 динара 

 - Приходи од услуга - паркинг ...................................................................19.500,00 динара 

 - Приходи од услуга - коришћење спуста ..................................................17.500,00 динара 

 - Приходи од услуга - телефон ......................... ...........................................1.881,50 динара 

 - Приходи од услуга – вода...........................................................................8.400,00 динара 

 - Приходи од услуга – изнајмљивање бицикла................................................200.00 динара 

 - Приходи од услуга – изнајмљивање лежаљки....................................... 160.900.00 динара 

 - Приходи од боравишне таксе.....................................................................95.100.00 динара 

 - Приходи од изнајмљивања сале.................................................................49.000.00 динара 

 

Б) 640     Приходи од субвенција из буџета у износу од..........................................4.966.000,00 динара 
 

В) 650    Приходи од закупнина.....................................................................................135.876,00 динара 
 

Г) 659    Приходи од префактурисања трошкова......................................................667.946.89 динара 

               Подела трошкова обезбеђења УСР Буцов................................................1.100.000.00 динара 
  

Д) 679     Остали приходи...................................................................................................6.720.04 динара 
  

 

                                                                                               УКУПНИ ПРИХОДИ:12.130.365.93 динара 

РАСХОДИ: 
 

А) 512 Трошкови осталог материјала ........................................................................219.576,80 динара 
 

Трошкови материјала за одржавање возила и др............................................ 53.244,30 динара 

Трошкови канцеларијског материјала и опреме............................................... 69.394.00 динара 

Трошкови материјала за хигијену .....................................................................62.198.50 динара 

Трошкови материјала за обављање делатности.................................................34.740.00 динара 

  

Б) 513 Трошкови горива и енергије .......................................................................1.251.824,32 динара 
 

 Трошкови електричне енергије ........................................................................839.935,37 динара 

 Трошкови горива ..............................................................................................107.659,94 динара 

 Трошкови гаса ...................................................................................................304.229.01 динара 

 

В) 520 Трошкови зарада …......................................................................................4.471.826,51 динара 
 

Трошкови нето зарада ......................................................................................2.728.816,00 динара  

Трошкови пореза на зараде ................................................................................309.296,00 динара 

Трошкови доприноса на терет запосленог .........................................................754.482,00 динара 

Трошкови доприноса на терет послодавца ........................................................678.932,51 динара 

 

Г) 526 Трошкови Надзорног одбора..........................................................................417.516.22 динара 
 

Д) 529 Трошкови дневница и службеног путовања................................................126.361.65 динара 
 

Ђ) 529 Остали трошкови запослених.........................................................................529.924.00 динара 
 

Е) 532 Трошкови производних услуга.....................................................................3.310.121.00 динара 
 

 Трошкови транспортних услуга...................................................................................17.593,00 динара 

 Трошкови ПТТ услуга...................................................................................................12.134,00 динара 

 Трошкови интернета,видео надзора,кабловска........................................................ 142.420,00 динара 



 Трошкови одржавања објекта и основних средстава................................................587.108.46 динара 

 Трошкови чишћења уређења и чишћења објекта и пристана..................................992.808.00 динара 

 Трошкови-рад на чувању и издавању лежаљки.........................................................143.856.00 динара 

 Трошкови сајмова...........................................................................................................42.120.52 динара 

 Трошкови рекламе и пропаганде.................................................................................214.710.00 динара 

 Трошкови комуналних услуга.................................................................................... 288.932.02 динара  

 Трошкови обезбеђења и спасилачке службе..............................................................857.748.00 динара  

 Трошкови одржавања фискалних каса.........................................................................10.691.38 динара  

 

Ж)540 Трошкови амортизације..................................................................................504.852.41 динара 
 

З) 55  Трошкови нематеријалних услуга................................................................1.199.340.99 динара 
 

 Трошкови књиговодствених услуга...........................................................................196.000.00 динара 

 Трошкови ревизорске куће..........................................................................................103.444.66 динара 

 Трошкови осталих непроизводних услуга...................................................................97.826.00 динара 

 Трошкови репрезентације..............................................................................................60.609.08 динара 

 Трошкови осигурања......................................................................................................23.854.32 динара 

 Трошкови платног промета...........................................................................................87.125.90 динара 

 Трошкови админист.,и др.таксе..................................................................................630.481.03 динара 

 

И) 56  Трошкови камата...................................................................................................6.802.96 динара 
 

Ј) 57  Трошкови осталих расхода.........................................................................................39.52 динара 
  

                                                                        УКУПНИ РАСХОДИ :12.038.186.47 

 

ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ИЗНОСИ======92.179.96 динара 
 

Стање на текућим рачунима 31.12.2017.године 

 Војвођанска банка...............................................................................................927.781,82 динара 

 Трезор...................................................................................................................... 55.548,45 динара 

 

 

                                                                                                   В.Д. ДИРЕКТОРA 

 

                                      

                                                                                    
                                                                                                      Љиљана Крец 


