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_______________________________________________________________________________________ 



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 01.01.2020. године до 31.12.2021. године   

  

1. Донет план јавних набавки за 2020. годину и извршена јавна набавка за услуге агенције за 

чишћење и електричне енергије, 

2. Редовно се измирују сва дуговања предузећа, 

3. Израђен идејни пројекат за реконструкцију апартмана у марини 

5. Замењене дотрајале греде на понтонима у марини 

6. Услед епидемије КОРОНА вируса, покренута продаја аранжмана на сајту КУПИ МЕ и 

ГРУПОВИНА 

7. Урађен ремонт гасних котлова 

8. Извршена набавка чамца са мотором,те атестиране приколице у сврхе издавања 

9. Извршена набавка ситног инвентара за апартмане (тигањи, чаше,отирачи,џезве,есцајг, посуђе) 

10. Извршено постављање пескарених фолија у ходнику код апартмана. 
 

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

предузећа у наредном периоду, потребна је модернизација апартманима. 

 

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

 

р.бр Услуга  2018. година  2019. година  01.01.20. -31.12.20. 

1.  

Коришћење веза у марини 

(годишњи и полугодишњи 

везови) 

-склопљени уговори 

157 155 155 



 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ.....................................................................................          34 990,00                                                                                                                  

ПРИХОДИ OД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА: 

             ВЕЗ.........................................................................................................................     2 970 250,00                        

             ПРЕНОЋИШТЕ....................................................................................................     2 261 225,00  

             СПУСТ...................................................................................................................          17 000,00  

             ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ ВЕША..............................................................................            8 500,00 

             ПРИХОД ОД ВОЖЊЕ БРОДИЋЕМ..................................................................        234 700,00  

             ПРИХОД ОД ПАРКИНГА...................................................................................           4 480,00     

             ПРИХОД ОД ИЗНАЈМ.САЛЕ.............................................................................         11 000,00 

             ПРИХОД ОД ИЗНАЈМЉИВАЊА БИЦИКЛА...................................................          3 300,00 

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

                                                                                               Укупно:                                    5 545 445,00 

 

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА....................................................................................................  5 093 999.64 

 

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ: 

ПРЕФАКТУРИСАЊЕ.......................................................................................................        849 666,35 

ПРИХОД ОД ЗАКУПА......................................................................................................       287 424,00  

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ …………………………………………………….       210 000,00 

ПРИХОД ОД-ПОДЕЛА ТРОШКОВА БУЦОВ………..………………………………..    1 260 000,00        

                                                                                                                                                 =========== 

                                                                                                                                                   2 607 090,35 

 

                                                                   УКУПНО:                                   13 246 534.99 

   

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 

             НАБАВНА ВРЕД.ПРОДАТЕ РОБЕ.........................................................................         18 688,04 

             ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА...................................................................................        434 704,18 

             ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ......................................................................     1 505 274,11  

             ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ  

2.  

Коришћење веза у марини 

(једнодневни и вишедневни 

везови) 

- боравак јахти по данима 

 

188 

 

82 20 

3.  

Преноћиште у студио 

апартманима 

-број преноћишта  

1563 1832 1211 

4.  
Вожња бродићем „Апатинка“ 

-број путника  
1400 1900 1000 

5.  
Услуге коришћења спуста 

-број спуштених чамаца  
28 77 35 

6.  
Услуге изнајмљивања бицклова 

-број изнајмљених бициклова  
12 44 33 

7. 
Услуге изнајмљивања сале 

-број изнајмљивања 
10 21 3 

8.  Зимовник  1 0 0 



             РАСХОДИ.............................................. …………………………………….………    6 450 025,94   

             ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА ……………………..............................     2 264 289,82 

             TРOШКОВИ  АМОРТИЗАЦИЈЕ …………………………………………………   .    358 171,08        

             НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ………………………………………………...    1 724 745,65 

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

                                                                                      УКУПНО:                               12 755 898,82 

                                                                                                                                           

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

 

                                                                                                ПОСЛОВНИ ДОБИТАК:  490 636,17 
 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ………………….………………………………………..             1 054,23 

ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ………………………………………………….......             1 054,23 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ …………………………………………………………………….         117 710,01 

ОСТАЛИ РАСХОДИ ……………………………………………………………………...            3 093,26 

 

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ……………………………………………………..          604 198,69 

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА………………………………………………………...          113 436,15 

ДОБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА…………………………………………………          490 762,54 

 

Стање на текућим рачунима 31.12.2020.године 

 

• Поштанска штедионица а.д................................................................................3.235.791,21 динара 

• Трезор......................................................................................................................     55.632,22 динара 

На основу изнетих података за 2020. годину може се закључити да је предузеће у овом периоду 

успело упркос тешкој ситуацији да не послује са губитком. У наведеном периоду, нису остварени 

планирани приходи, али су остварене значајне уштеде, а сва планирана улагања у овој години 

сачекаће бољу ситуацију. Како је у марту 2020. године проглашено ванредно стање, услед епидемије 

изазване вирусом COVID -19 , резервације страних гостију су у потпуности отказиване, а пословање 

готово да је стало. У летњим месецима ситуација је била нешто повољнија, те је и попуњеност 

апартмана била задовољавајућа захваљујући доласцима домаћих гостију. Због поштовања 

противепидемијских мера вожња бродићем Апатинка је у почетку била онемогућена, док је касније 

спровођена у обиму, колико су то мере допуштале. 

 

Иза нас је једна тешка и необична година, која ће, надајмо се остати у прошлости, а у следећу 

календарску годину, улазимо са надом да ће бити просперитетнија за целокупну туристичку 

привреду. 

 

Просечна попуњеност капацитета била је 42%. Висока оцена на сајту booking.com 9,1 добра је 

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

 

 

                                      


