
 

ЈП за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ 

Дунавска обала бб 

25 260 Апатин 
Број: 78-и/19 
Дана: 31.05.2019. 
Апатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА 

 ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТНИЧКИМ ПРИСТАНИШТЕМ И 

МАРИНОМ „АПАТИН“ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Апатин,  мај 2019. 



_______________________________________________________________________________________ 

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 периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године   

  

1. Донет план јавних набавки за 2018. годину и извршена јавна набавка за уступање људских ресурса, 

2. Редовно се измирују сва дуговања предузећа, 

3. Постављен је нови софтвер на улазу на понтоне, 

4. Извршена поправка капија и замењене дотрајале греде на понтонима, 

5. Завршено кречење свих апартмана, 

6. Хортикултурно уређење допринело је лепшем изгледу простора Марине, 

7.Повећан број ноћења, 

8. Повећан број вожњи бродићем „Апатинка“, 

9. Извршен превод сајта на енглески и немачки језик и константно се улаже, ускладу са 

могућностима у маркетиншку промоцију предузећа, 

10. У мају 2018. Године одржана седница групације Наутичког туризма у сарадњи са Привредном 

комором Србије, 

11. Успешно организован Дан Дунава, у сарадњи са ТО Апатин, Канцеларијом за младе и Културним 

центром Апатин, 

12. Наступи на Међународним сајмовима туризма у Бечу, Београду, као и сајму наутичког туризма у 

Београду, 

13. У августу 2018. Године продужена нам је категоризација једине званично регистроване 

међународне марине у Србији са 3 сидра, 

14. Проширена рецепција и пријемни хол како бисмо могли да уврстимо нове услуге са могућношћу 

продаје сувенира и освежавајућих напитака. 



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

квалитетнији рад предузећа у наредном периоду, потребно је следеће: 

 

1. Потребно је променити дотрајали  под у бродићу Апатинка и завршити радове на понтонима 

2. Модернизовање намештаја у апартманима и опремање са већим бројем лежаја 

 

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

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

1. БИЛАНС УСПЕХА 
 

            ПРИХОДИ СОПСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ: 

 

             ВЕЗ...............................................................................................................  3.209.780,00 

             ПРЕНОЋИШТЕ.........................................................................................  2.932.890.00    

             БОРАВИШНА ТАКСА..............................................................................     126.450,00 

             СПУСТ.........................................................................................................       19.500,00 

             ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ ВЕША..................................................................          9.000,00 

             ПРЕФАКТУРИСАЊЕ..............................................................................      821.840,54 

             ПРИХОД ОД ЗАКУПА.............................................................................      141.972,00 

             ПРИХОД ОД ВОЖЊЕ БРОДИЋЕМ......................................................      384.300,00 

             ПРИХОД ОД ПАРКИНГА........................................................................          5.550,00 

             ПРИХОД ОД ИЗНАЈМ.САЛЕ.................................................................        51.000,00 

             ПРИХОД ОД ИЗНАЈМ.ЛЕЖАЉКИ......................................................      155.600,00 

             ПРИХОД ОД-ПОДЕЛА ТРОШКОВА БУЦОВ.....................................    1.080.000,00 

             ПРИХОД ОД ИЗНАЈМЉИВАЊА БИЦИКЛА....................................           6.800,00 

                                                                                                                               ----------------------- 

                                                                                       УКУПНО:                           8.944.682,54 

              

ПРИХОДИ ПО КЊИЖНОМ ОДОБРЕЊУ................              409.68 

             ОСТАЛИ ПРИХОДИ(поврат средстава)................................................       208.556.44 

 

р.бр Услуга  2016. година  2017. година  01.01.18. -31.12.18. 

1.  

Коришћење веза у марини 

(годишњи и полугодишњи 

везови) 

-склопљени уговори 

111  134  157 

2.  

Коришћење веза у марини 

(једнодневни и вишедневни 

везови) 

- боравак јахти по данима 

84  109  
188 

 

3.  

Преноћиште у студио 

апартманима 

-број преноћишта  

807  1252  1563 

4.  
Вожња бродићем „Апатинка“ 

-број путника  
677  1234  1400 

5.  
Услуге коришћења спуста 

-број спуштених чамаца  
41  35  28 

6.  
Услуге изнајмљивања бицклова 

-број изнајмљених бициклова  
0  2  12 

7.  Зимовник  0  1  1 



             ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА............................................................................   5.700.000,00 

                                                                                                                                    ============ 

                                                                ……………….. УКУПНО:                         14.853.648,66 

                РАСХОДИ: 

 

             ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА.....................................................................   1.428.479.42 

             ТРОШКОВИ ГАСА.......................................................................................     340.001.10 

             ТРОШКОВИ ГОРИВА................................................................................      189.944.89 

             ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ……………………..................   1.102.973.99 

             ТРОШКОВИ ЗАРАДА..................................................................................   5.008.166,00 

             ТРОШКОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА........................................................      793.084,00 

             TРOШКОВИ-ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-ЗАПОСЛEНИХ ……………......       273.606,32 

             ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТА...........................................................      276.431,25           

             ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА.......................................................................   3.554.330.14 

             ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ.................................................................      507.638.99 

             ТРОШКОВИ-УСЛУГЕ................................................................................    1.310.737.25 

             ТРОШКОВИ КАМАТА...............................................................................           9.953.75 

             ТРОШКОВИ-ОСТАЛО........................................................................................  4.277.68 

                                                                                                                                   ----------------------- 

                                                                                     УКУПНО:                                14.799.624,78 

                                                                                                                               =============== 

 

Констатује се да су у извештајном периоду остварени приходи већи значајније у односу на 

расходе. 

 

Стање на текућим рачунима 31.12.2018.године 

 

 Војвођанска банка...............................................................................................1.740.681,43 динара 

 Поштанска штедионица а.д..................................................................................  9.099,67 динара 

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

 

Из свих горе приложених параметара види се да предузеће послује са порастом у свим сегментима, у 

многим стварима се постигла уштеда, са повећањем обима посла и константним улагањима у циљу 

побољшања пословања. 

 

Закључно са 31.12. 2018. остварени су укупни пословни приходи у износу од 8.944.682,54  

динара, што износи остварење од 111,8 % , од планираних 8.000.000,00 на нивоу целе 2018. 

године. 

 

Просечна попуњеност капацитета била је 54%. Висока оцена на сајту booking.com 8,9 добра је 

препорука за странце који радо одседају код нас и чији је број из сезоне у сезону све значајнији. 

 

                                                                                                      ДИРЕКТОР 

 
                                                                                    


